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Indledning
Social- og Sundhedsforvaltningen redegør hermed for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for
første kvartal 2018. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af
Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2018.
Det skal indledningsvis særskilt bemærkes, at der i de officielle statistiske opgørelser af udviklingen
i andelen af borgere på de enkelte ydelser kan ske en efterregulering i forhold forrige kvartal.
Forvaltningen indarbejder disse reguleringer i de enkelte opgørelser, men fastholder
Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau i forhold til mål for beskæftigelsesindsatsen for 2018.
Det skal derudover bemærkes at Jobindsats. dk anvender data fra Danmarks Statistiks RASstatistik til beregning af befolknings- og arbejdsstyrketal og at disse kun opdateres en gang årligt
med en tidsforskydelse på 2 år. Dette betyder blandt andet at befolkningstilvæksten i Rødovre, på
grund af nybygning i for eksempel Irmabyen, ikke er slået igennem i Jobindsats.dk hvilket alt andet
lige kan få udviklingen opgjort i andele af arbejdstyrken til at fremstå mindre gunstigt end reelt er
tilfældet.

Konklusion
Efter en bekymrende stigning i antallet af forsikrede ledige i sidste halvår af 2017, ses i første
kvartal 2018 et markant fald i antallet fra ca. 860 i december 2017 til ca.750 i Rødovre. Antallet
ligger dog fortsat over niveauet på samme tidspunkt sidste år. En lang række kommuner i landet,
herunder på Vestegnen, har ligeledes oplevet en stigning, mens andre kommuner et fald. Trods
markant stigende beskæftigelse, er antallet af arbejdsparate ledige ikke faldet nævneværdigt på
landsplan eller i Region Hovedstaden det sidste år.
Det er fortsat blandt de A-kasser med overvejende ufaglærte medlemmer samt på handel- og
kontorområdet at ledigheden er størst. Jobcentret følger udviklingen med særlig opmærksomhed
og fortsætter sin skærpede indsats i samarbejde med A-kasserne for, at nedbringe antallet af
arbejdsparate ledige og for at forebygge langtidsledighed.
Udviklingen blandt modtagere af de øvrige ydelser er ikke ændret væsentligt i første kvartal.
Andelen af arbejdstyrken blandt disse ligger fortsat på et relativt lavt niveau på de fleste ydelser i
forhold til sammenlignelige kommuner i klyngen, og samlet set har Rødovre den laveste andel af
borgere på ydelse.
Der er i første kvartal 2018 et samlet fald i andelen af borgere blandt arbejdsstyrken på ydelse
med 0,3 procentpoint til nu 21,7, men fortsat et stykke fra målet for 2018 på 21,3.
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Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2018
Udviklingen i den samlede andel af forsørgede af befolkningens 18-66 årige udgør ultimo marts
16,1 pct. Andelen har været faldende siden januar 2018, med et markant fald i kvartalets sidste
måned.
Figur 1. Andel forsørgede af befolkningens 18-66 årige. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis

Jf. tabel 1 og figur 1 var andelen af offentligt forsørgede pr. marts måned på 21,7 pct. og dermed
har Rødovre fortsat den laveste andel af ledige i den sammenlignelige klynge og ligger samtidig 4
pct. point under gennemsnittet af den sammenlignelige kommuneklynge, svarende til ca. 360
borgere i Rødovre.
Tabel 1. Alle ydelser under ét, opgørelse af hovedmål
Alle ydelser under ét
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.
25,6 % justeret til 26,0
25,7 %

Rødovre
21,8 % Justeret til 22,0
21,7 %
21,3 %

Kilde. Jobindsats. dk
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Figur 2. Andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse i pct. af arbejdsstyrken. 2017
– mar. 2018

Kilde. Jobindsats. Dk

Antallet af borgere i kontaktforløb er stabilt, men har været svagt faldende de to sidste måneder af
kvartalet. Forskellen mellem borgere i kontaktforløb og på ydelse udgør dels borgere som har ret
til beskæftigelsesindsats uden ydelse – herunder udenlandsk arbejdskraft, voksenlærlinge og unge
som jobcentret har valgt at følge tættere trods overgang til SU m.fl.
Figur 3. Udvikling i kontaktforløb. Ultimo mdr. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Antallet af borgere i kontaktforløb er stabilt, der ses dog et bemærkelsesværdigt fald i tilgang og
afgang i første kvartal.
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Figur 4. Samlet til- og afgang på kontaktforløb. Jan. – mar. 2017 og 2018

Kilde. Opus Lis.

Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate ledige.
Andelen af arbejdsmarkedsparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er uændret siden
december 2017. Andelen i Rødovre ligger over gennemsnittet for region Hovedstaden og i
midterfeltet for de øvrige Vestegnskommuner. Trods en generel positiv vurdering af
konjunktureudviklingen, afspejles dette ikke i ledighedsudviklingen. Specielt på de
arbejdsmarkedsparate forsikrede ledige ligger der forsat en udfordring. Det bemærkes at faldet i
forsikrede ledige jf. figur 6 tilsyneladende ikke er slået igennem i data fra Danmarks Statistiks.
Tabel 2. Fuldtidsledige arbejdsmarkedsparate ledige i pct. af arbejdsstyrken,
sammenlignet med Vestegnen. Mar. 2017 – mar. 2018
Vestegnen
Hvidovre

Mar. 17

Dec. 17

Mar. 18

4

3,7

3,7

Vallensbæk

3,5

3,7

3,8

Glostrup

4,7

4,5

4,5

Høje-Taastrup

5,2

5

4,9

Rødovre

4,4

5,1

5,1

Albertslund

5,9

5,6

5,8

Brøndby

5,7

5,9

6

Ishøj

7,1

7,3

7,1

Hele landet

4,2

4,1

4,1

Region Hovedstaden

4,3

4,3

4,2

Kilde. Danmarks statistik, Statistikbanken. Fuldtidsledige, sæsonkorrigeret.
Note. Fra og med juli 2017 er ledighedsperioder på forsikrede ledige opgjort på kalendermåneder.
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I nedenstående figur 5 ses det, at 42 pct. af landets kommuner har oplevet en stigning blandt
arbejdsmarkedsparate ledige fra december 2017 til marts 2018. Rødovre oplever ikke længere en
stigning og ligger blandt de 30 pct. af kommunerne hvor udviklingen er stagneret i årets først
kvartal.
Figur 5. Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate ledige fra dec. 2017 – mar. 2018, i
landets 98 kommuner.

Kilde. Danmarks statistik, Statistikbanken. Fuldtidsledige, sæsonkorrigeret.
Note. Fra og med juli 2017 er ledighedsperioder på forsikrede ledige opgjort på kalendermåneder.

Udvikling blandt ledige og sygemeldte indenfor ydelser, 1. kvartal 2018
Forsikrede ledige
Pr. marts måned er der ca. 50 flere forsikrede ledige end i marts måned 2017 udviklingen er dog
markant mere positiv i årets første kvartal 2018 end i 4 kvartal 2107.
Jf. tabel 3 er andelen af forsikrede ledige ved kvartalets udgang 0,2 procentpoint tættere på målet
for 2018 på 3,3 pct. Andelen af ledige i de nye byggerier i Rødovre, herunder Irmabyen, udgør 0,1
procentpoint.
Tabel 3. Andel forsikrede ledige i Rødovre, sammenlignet med klyngen.
Lab. 2.1 Forsikrede ledige
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.
2,9 % justeret til 3,0 %
3,0 %

Rødovre
3,6 % Justeret til 3,7 %
3,5 %
3,3 %

Kilde. Jobindsats.dk
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Figur 6. Udvikling blandt forsikrede ledige. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Jf. figur 7 og tabel 3 er andelen faldende i forhold til december 2017. Med efterjusteringen af
resultaterne fra december 2017 er andelen af forsikrede ledige faldet 0,2 pct. point i årets første
kvartal og ambitionsniveauet for 2018 fastholdes. Gennemsnittet i den sammenlignelige klynge
ligger til gengæld stabilt 0,5 procent lavere end Rødovre i samme periode. I klyngen, såvel som
blandt de øvrige Vestegnskommuner jf. figur 8, ses differentierede udvikling af andel af forsikrede
ledige.
Figur 7: Andel forsikrede ledige, sammenlignet med klyngen. Dec. 2017 og mar. 2018

Kilde. Jobindsats.dk
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Figur 8. Andel forsikrede ledige sammenlignet med Vestegnen. Dec. 2017 – mar. 2018

Kilde. Jobindsats.dk

Fordelt på a-kasser, opgøres forsikrede ledige som hhv. personer og fuldtidspersoner, indenfor de
eksisterende 25 A-kasser. Jf. tabel 4 er udviklingen i 1. kvartal 2018 gunstig da både antallet af
personer samt fuldtidspersoner er faldende. Det er forsat blandt ufaglærte og kontoruddannede
forsikrede ledige at der er størst ledighed.
Tabel 4. Ledigheden i A-kasser
Dec 2017
Mar 2018
Ændring i 1. kvartal 2018
Personer Fuldtidspersoner Personer Fuldtidspersoner Personer Fuldtidspersoner
Faglig Fælles (3F) A-kasse
125
99
132
102
7
3
HK /Danmarks A-kasse
117
92
104
84
-13
-8
Kristelig A-Kasse
82
65
79
64
-3
-1
Det Faglige Hus - A-kasse
60
51
67
54
7
3
Akademikernes
66
54
64
53
-2
-1
FTF- A-kasse
50
39
55
48
5
9
FOA - Fag og Arbejdes A-kasse
69
52
58
42
-11
-10
ASE
54
46
43
38
-11
-8
Min A-kasse
26
22
31
27
5
5
Ledernes A-kasse
30
27
25
20
-5
-7
Magistrenes A-Kasse
27
24
25
19
-2
-5
CA, A-kasse
18
17
16
14
-2
-3
BUPL, A-kasse
17
13
16
12
-1
-1
Teknikernes A-Kasse
8
6
12
11
4
5
Byggefagenes A-Kasse
20
15
15
10
-5
-5
Frie Funktionærers A-kasse
10
9
10
9
0
0
Metalarbejdernes A-Kasse
10
9
11
9
1
0
Dana, A-Kasse For Selvstændige
10
8
9
8
-1
0
Lærernes A-kasse
8
6
12
8
4
2
A-kasse-Journalistik,
9
7
6
5
-3
-2
Din Sundhedsfaglig A-kasse
6
5
6
5
0
0
Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse
10
7
5
4
-5
-3
El-Fagets A-Kasse
5
4
3
3
-2
-1
A-kasse uoplyst
0
0
0
1
0
1
Fødevareforbundet NNFs A-kasse
0
1
0
0
0
-1
A-kasse i alt
837
678
804
650
-33
-28
Organisation

Kilde. Jobindsats.dk
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Kontanthjælpsmodtagere
Pr. marts måned er der 84 færre kontanthjælpsmodtagere end i marts måned 2017. Udviklingen i
andele af arbejdsstyrken har ligget stabilt i årets første kvartal og ligger pr. marts på gennemsnittet
i den sammenlignelige klynge.
Tabel 5. Andel af kontanthjælpsmodtagere i Rødovre, sammenlignet med klyngen
Lab. 2.2 og 2.3
Kontanthjælpsmodtagere
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
4,0 %
3,9 %

3,9 %
3,9 %
3,6 %

Kilde. Jobindsats.dk

Jf. figur 9 steg andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere i kvartalets første to måneder. I
kvartalets sidste måned er udviklingen ændret til et fald, således at niveavet er linje med marts
2017.
Figur 9. Udvikling i antal jobparate kontanthjælpsmodtagere. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Jf. figur 10 var der pr. marts måned 87 færre Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere end på
samme tid det foregående år. Henover 1. kvartal 2018 er antallet fortsat svagt faldende, hvilket
bl.a. har sammenhæng med stigningen i antallet af borgere i ressourceforløb og fleksjob figur 19 og
27.
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Figur 10. Udvikling i antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Af figur 11 og tabel 5 ses det, at andelen af hhv. jobparate og aktivitetsparate borgere fortsat er på
niveau med gennemsnittet af den sammenlignelige klynge.
Figur 11. Andel af hhv. jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
sammenlignet med klyngen pr. mar. 2018

Kilde. Jobindsats.dk
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Unge – Uddannelseshjælp
Pr. marts måned er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere uændret i forhold til foregående år. I
året første kvartal er der sket en mindre stigning i antallet af uddannelsesparate, som er modsvaret
af et tilsvarende fald i antallet af aktivitetsparate. Udviklingen tilskrives generelle udsving jf. figur 12
og 13. Jf. tabel 6 ligger Rødovre forsat 0,4 pct. point lavere end gennemsnittet i den
sammenlignelige klynge.
Tabel 6. Andel på uddannelseshjælp, sammenlignet med klyngen
Lab. 2.12 og 2.13
Uddannelseshjælp
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
1,6 %
1,6 %

1,2 %
1,2 %
1,2 %

Kilde. Jobindsats.dk

Figur 12. Udvikling i antal uddannelsesparate på uddannelseshjælp. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.
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Figur 13. Udvikling i antal aktivitetsparate på uddannelseshjælp. 2017 – mar 2018

Kilde. Opus Lis.

Figur 14. Andel på uddannelseshjælp. Lab 2.12 og 2.13, sammenlignet med klyngen

Kilde. Jobindsats.dk

Sygedagpenge
Jf. figur 15 er antallet af sygedagpengemodtagere er dalende i løbet af årets første kvartal efter en
stigning i fjerde kvartal 2017. Pr. marts måned er der marginalt flere personer som modtager
sygedagpenge end på i samme periode i foregående år. Jf. tabel 7 er andelen af
sygedagpengemodtagere uændret ved kvartalets afslutning. Jf. figur 16 er Rødovres andel af
sygedagpengemodtagere endvidere tredje lavest i sammenligning med klyngen.
Tabel 7. Andel på sygedagpenge i Rødovre, sammenlignet med klyngen
Lab. 2.5 Sygedagpenge
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.
2,8 % Justeret til 2,9
2,8 %

Rødovre
2,3 % Justeret til 2,4 %
2,4 %
2,4 %

Kilde. Jobindsats.dk
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Figur 15. Udvikling i antal sygedagpengemodtagere. 2017 – mar 2018

Kilde. Opus Lis.

Figur 16. Andel på sygedagpenge, sammenlignet med klynge. Dec. 2017 og mar. 2018

Kilde. Jobindsats.dk

Jobafklaring
Andelen af arbejdstyrken der er i jobafklaring er steget 0,1 pct. point i årets 1. kvartal. Dermed
ligger Rødovre Kommune forsat under gennemsnittet for klyngen med 0,3 pct. point. Til trods for
stigningen i 1. kvartal er niveauet forsat lavere end samme tidspunkt i foregående år.
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Tabel 8. Andel på jobafklaringsforløb, sammenlignet med klyngen
Lab. 2.14 Jobafklaring
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2017

Klyngens gns.

Rødovre
0,8 %
0,8 %

0,4 %
0,5 %
0,4 %

Kilde. Jobindsats.dk

Figur 17. udvikling i antal på jobafklaringsforløb. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Figur 18. Andel på jobafklaringsforløb, sammenlignet med klyngen. Dec. 2017 – mar.
2018

Kilde. Jobindsats.dk
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Ressourceforløb
Jf. tabel 9 er udviklingen af andelen af borgere på ressourceforløb i 1. kvartal 201 uændret.
Rødovre ligger forsat 0,2 pct. point over klyngen. Som forventet er antallet steget svagt i løbet af
2017 og pr. marts 2018 er 29 flere borgere på ressourceforløb end forgående år.
Tabel 9. Andel på ressourceforløb, sammenlignet med klyngen
Lab. 2.11 Ressourceforløb
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
1,0 %
1,0 %

1,2 %
1,2 %
1,3 %

Kilde. Jobindsats.dk

Figur 19. Udvikling i antal på ressourceforløb. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Figur 20. Andel på ressourceforløb, sammenlignet med klynge. Dec. 2017 – mar. 2018

Kilde. Jobindsats.dk
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Revalidering
Jf. figur 21 er antallet af borgere på revalidering uændret i 1. kvartal 2018. Da gennemsnittet for
klyngen er faldet med 0,1 pct. point er Rødovres andel, jf. tabel 10 er lige med gennemsnittet for
klyngen.
Tabel 10. Andel på revalidering, sammenlignet med klyngen.
Lab. 2.4 Revalidering
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
0,2 %
0,1 %

0,1 %
0,1 %
0,1 %

Kilde. Jobindsats.dk

Figur 21. Udvikling i antal på revalidering. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Figur 22: Andel på revalidering, sammenlignet med klyngen. Dec. 2017 og mar. 2018

Kilde. Jobindsats.dk
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Fleksjob
Antallet af personer berettiget til, og ansat i, fleksjob er steget i forhold til samme periode året før
jf. figur 27 og 23. Antallet af ledige er uændret jf. figur 25.
Tabel 11. Andel i fleksjobansættelse, sammenlignet med klyngen
Lab. 2.7 Fleksjobansat
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
2,9 %
3,0 %

2,3 %
2,3 %
2,4 %

Kilde. Jobindsats. dk

Figur 23. Udvikling i antal personer ansat i fleksjob 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.
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Figur 24. Andel ansat i fleksjob, sammenlignet med klyngen. Dec. 2017 og mar. 2018

Kilde. Jobindsats.dk

Tabel 12. Andel på ledighedsydelse, sammenlignet med klyngen
Lab. 2.7 Ledighedsydelse
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
0,6 %
0,6 %

0,6 %
0,6 %
0,5 %

Kilde. Jobindsats.dk

Figur 25. Udvikling i antal personer på ledighedsydelse. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.
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Figur 26. Andel på ledighedsydelse, sammenlignet med klyngen. Dec. 2017 og mar.
2018

Kilde. Jobindsats.dk

Figur 27. Udvikling i det samlede antal fleksjobberettigede. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Førtidspension
Antallet af personer på førtidspension er forsat svagt faldende mens andelen af arbejdstyrken ligger
stabilt. Der er fortsat en lav andel af førtidspensionsmodtagere i Rødovre i forhold til
gennemsnittet i klyngen.
Tabel 13. Andel på førtidspension, sammenlignet med klyngen.
Lab. 2.6 Førtidspension
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
7,6 %
7,6 %

5,8 %
5,8 %
5,8 %

Kilde. Jobindsats.dk
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Figur 28. Andel på førtidspension, sammenlignet med klyngen. Dec. 2017 og mar.
2018

Kilde. Jobindsats.dk

Figur 29. Udvikling i antal personer på førtidspension. 1. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018

Kilde. Jobindsats.dk
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Personer omfattet af integrationsloven
Jf. figur 30 er antallet af personer omfattet af integrationsloven stigende. Personer omfattet af
integrationsloven dækker både over flygtninge, indvandret arbejdskraft og danskere der har haft
længere varende ophold i udlandet. Personer omfattet af integrationsloven kan også have ret til
ydelse som forsikret ledig.
Figur 30. Personer omfattet af integrationsloven. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis

Borgere på Integrationsydelse er alene borgere med ret til forsørgelse. Jf. tabel 14 og figur 31 er
ligger andelen af arbejdstyrken på denne ydelse stabilt på 0,3 pct. Hvilket er 0,3 pct. point under
klyngens gennemsnit og lig med de andre Vestegnskommuner i klyngen.
Tabel 14. Andel borgere på integrationsydelse, sammenlignet med klyngen
Integrationsydelse
Udgangspunkt pr. dec. 2017
Opgørelse pr. marts 2018
Mål for december 2018

Klyngens gns.

Rødovre
0,6 %
0,6 %

0,3 %
0,3 %
0,3 %

Kilde. Jobindsats.dk
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Figur 31 Andel på integrationsydelse, sammenlignet med klyngen. Dec. 2017 og mar.
2018

Kilde. Jobindsats.dk

I årets første kvartal modtog Rødovre Kommune ikke nye flygtninge, der er ankommet en flygtning
i anden kvartal og en yderligere er adviseret. Årets kvote for 2018 er nedsat fra 15 til 5 forventede
nye flygtninge.
17 ud af i alt 46 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er selvforsørgende enten via
arbejde, ordinær eller erhvervsrettet uddannelse.
Fire personer har fået lukket deres sager på baggrund af udrejse, dødsfald eller er forsvundet fra
kommunen.
25 personer er omfattet aktiv beskæftigelsesindsats, herunder virksomhedspraktik, løntilskud eller
opkvalificerende kurser. 14 af disse er dog pt. hhv. sygemeldte, på barsel, har alvorlige
helbredsmæssige og sociale forhold, i repatrieringsforløb eller på vej til nyt tilbud.

SIDE 23 AF 25

Den øvrige beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesindsatsen omfatter fortsat et stort antal borgere der ikke er berettiget til ydelse.
Det omfatter dels ægtefældeforsørgede, borgere med formue, samt borgere som er omfattet af
særlige opfølgningsinitiativer i forbindelse med uddannelsesstart.
Figur 32. Borgere uden ydelse. 2017 – mar. 2018

Kilde. Opus Lis.

Virksomhedssamarbejde
Antallet af jobrelateret kontakter med virksomheder som Rødovre Jobcenter samarbejder med i
perioden er steget i forhold til samme periode i foregående år. Etablering af det nye
Virksomhedsservice team har forbedret resultaterne markant.
Styrkelsen af jobcentrets virksomhedsservice ses tydligt i årets første kvartal, hvor samarbejdet
med virksomhederne er resulteret i mere end dobbelt så mange ordinære ansættelser set i
forhold til foregående år. Det skal bemærkes at resultaterne af virksomhedsarbejdet i 2017 var
ringere end 2016, men at resultaterne indtil videre i 2018 ligger over niveauet i 2016 såvel som
2017.
Det er primært inden for bygge- og anlægsbranchen at samarbejdet med virksomhederne har båret
frugt, men i mindre grad også indenfor kontor, privat service og transport.
Tabel 15. Resultater af virksomhedssamarbejdet, sammenlignet ved foregående år
Formidling af ordinære job
Ordinær jobrelaterede virksomhedskontakter
Screenede CV’er
CV’er sendt til potentielle arbejdsgivere
Borgere til samtale hos arbejdsgivere
Ordinære job

1. kvartal 17
136
547
132
58
21

1. kvartal 18
142
670
172
114
49

Ændring
+4,4 %
+22,5 %
+30,3 %
+96,6 %
+133,4 %

Kilde. Egne registreringer
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Jf. tabel 16 er Rødovre Jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i Rødovre Kommune steget
svagt i forhold til samme periode i forgående år, mens andre jobcentres samarbejdsgrad med
virksomheder i Rødovre Kommune er faldet, hvilket har medført et fald i den samlede
samarbejdsgrad. Det skal bemærkes at ca. 2/3 af Rødovre Jobcenters virksomhedssamarbejde er
med virksomheder der ligger uden for Rødover Kommune.
Tabel 16. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder.
Samarbejdsgrad
Antal virksomheder
Rødovre Jobcenter samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen.
Andre jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen.
Samarbejdsgrad i alt

1. kvartal 17
1.265
12,2 %
19,2 %
27,0 %

1. kvartal 18
1.276
13,0 %
18,0 %
26,4 %

Kilde. Jobindsats .dk

Metode – anvendelse af statistiske opgørelser
Opgørelser af resultater og udvikling indenfor andelen af borgere på ydelser i kvartalsredegørelsen
er opgjort på baggrund af de officielle statistiske opgørelser i Jobindsats.dk og i Danmarks Statistik.
Desuden er udviklingen i antal borgere på de enkelte ydelser opgjort på baggrund af Jobcentrets
fagsystem og den tilknyttede ledelsesinformation som opgøres som antallet ved udgangen af hver
måned. Øvrige statistiske opgørelser viser berørte modtagere i perioden.
Resultater er opgjort som andel af borgere i arbejdsstyrken i Rødovre, der er på offentlig
forsørgelse og disse er sammenholdt med udviklingen blandt kommuner i sammenlignelige klynger
– som i øvrigt er forskellige indenfor de enkelte ydelser. Disse opgørelser er dog i Jobindsats.dk
baseret på befolkningsantallet 2 år tilbage – altså i 2015 og medtager derfor ikke den øgede vækst i
aldersgruppen 16 – 66 år i perioden. Dette kan medføre en opgørelse af andelen af befolkningen i
offentlig forsørgelse, der er mere ugunstig end den faktiske.
Det skal bemærkes, at der i visse opgørelser er forskel på andelen af offentligt forsørgede af
arbejdsstyrken og af befolkningen i aldersgruppen 16 – 66 år. Kommunalbestyrelsen har valgt at
opgøre resultater i forhold til arbejdsstyrken.
På grund af den geografisk differentierede udvikling blandt særligt forsikrede ledige, sammenlignes
udviklingen også med udviklingen på Vestegnen, der anses for at have et mere sammenligneligt
arbejdsmarked.
Opgørelser i de officielle databaser er ofte genstand for efterreguleringer henover kvartaler.
Således må forventes en regulering af de opgjorte resultater, som forvaltningen tager
konsekvensen af i de følgende kvartalsvise opgørelser, som både op- og nedregulering. I
resultatopgørelsen for 2017 viste efterfølgende reguleringer, at udviklingen af den samlede andel af
borgere i offentlig forsørgelse i marts 2018 var 0,2 pct. point højere end i den fremlagte. Da
resultater opgøres i procentsatser med én decimal, kan der ved sammenlægning af de enkelte
ydelser være divergerende resultat i forhold til alle ydelser under ét på højst 0,1 pct. point. 0,1 pct.
point udgør ca. 18 borgere i Rødovre kommune.
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