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Notat 
 
 
Til Almaz Mengesha (LA) Gert Bjerregaard (V) 
Til Orientering 
 
 
 
Besvarelse af 10 dages forespørgsel vedr. projektet ”Langtidsledige 
tager teten” 
 
 
Almaz Mengesha (LA) og Gert Bjerregaard (V) har fremsendt en 10 dages 
forespørgsel om projektet Langtidsledige tager teten.  
 
Resume 
Langtidsledige tager teten er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus 
Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS med økonomisk støtte fra VEL-
UX FONDEN. Lektor Lars Skipper, Økonomisk Institut, Aarhus Universitet, 
varetager den kvantitative evaluering af projektet. 
  
Projektet er et innovationsprojekt og en del af Beskæftigelsesforvaltningens 
initiativer, hvor kommunen sammen med virksomheder, borgere og civilsam-
fund arbejder med at finde nye veje i forhold til at få flere langtidsledige kon-
tanthjælpsmodtagere i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet. 
  
Med bevillingen fra VELUX FONDEN har det været muligt at lave et ekspe-
riment, hvor metoden omkring brug af personlige, borgerstyrede budgetter i 
beskæftigelsesindsatsen afprøves systematisk for at belyse, hvordan og 
hvornår metoden virker.  
Midlerne har både åbnet op for muligheden for at give borgerne udstrakt 
frihed til selv at vælge, hvad der skal investeres i (borgerbudgetter) og til 
udviklingen af projektet. 
  
Selvom projektet primært er fondsfinansieret, er det en del af innovations-
indsatsen Nye Veje til Velfærd, hvor et enigt byråd har skabt et handlings-
rum, som udfordrer og opfordrer kommunens ledere og medarbejdere til at 
løse opgaverne på nye, smartere og mere effektive måder sammen med 
borgerne, virksomheder og samarbejdspartnere.  
  

Målgruppe 
Kriteriet for at deltage i projektet var minimum 1 år på kontanthjælp, men i 
praksis havde halvdelen af borgerne modtaget kontanthjælp i mere end 3 år 
op til projektstart. De 97 borgere, der endte med at takke ja til tilbuddet, hav-
de været på kontanthjælp i mindst 80% af tiden i de seneste 5 år op til pro-
jektstart. 
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Evaluering af projektet 
Det er endnu ikke muligt at udtale sig endeligt om projektets kvantitative 
effekter sammenlignet med en ordinær indsats. Dette fremlægges med de 
kvantitative evalueringer i henholdsvis sommeren 2019 og 2020.  
 
Den foreløbige evalueringsrapport ”Langtidsledige tager teten – Erfaringer 
og foreløbige resultater” fra maj 2018 viser, at 32 borgere på daværende 
tidspunkt havde forladt kontanthjælpssystemet og var blevet selvforsørgen-
de. 

  
En aktuel gennemgang af sagerne i december 2018 viser, at 38 borgere nu 
er selvforsørgende. 
  
Det giver også et fingerpeg, at alle borgere i den foreløbige evalueringsrap-
port tilkendegiver, at de i høj grad (78%) eller i nogen grad (22%) vil anbefa-
le metoden til andre ledige, mens langt de fleste borgere (85%) angiver, at 
deres deltagelse i projektet har givet dem en større tro på, at de vil komme i 
arbejde inden for det næste år. 
 
Det er de 38 borgere, der nu er i selvforsørgelse, som nedenstående besva-
relse tager udgangspunkt i. 
 
 
Svar på spørgsmål 

  
Spørgsmål 1 a) Rådmanden bedes redegøre for, hvor mange af de 32 
borgere der i dag er i fuld forsørgelse fordelt på brancher og sektorer 
  
Svar: 
Som nævnt ovenfor er 38 personer på nuværende tidspunkt (primo decem-
ber 2018) fuldt ud selvforsørgende. De 97 personers aktuelle fordeling på 
forsørgelse ses nedenfor. 

  

Tabel 1 

Forsørgelse Antal personer 

Selvforsørgende[1] 38 

Dagpenge 3 

Kontanthjælp                                       50 

Løntilskud 6 
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I alt 97 

Kilde: Beskæftigelsesforvaltningens egne forsørgelses- og sagsoplysninger 

  
Beskæftigelsesforvaltningen har normalt adgang til at udarbejde statistik om 
lønmodtagerindkomst fordelt på brancher og sektorer på baggrund af Be-
skæftigelsesministeriets indkomstregister DREAM. 
Beskæftigelsesministeriet har dog som følge af overvejelser vedr. GDPR-
forordningen ikke leveret registeret siden marts 2018, hvorfor der ikke kan 
udarbejdes aktuelle opgørelser. Registeret er dog også i denne sammen-
hæng mangelfuldt, da selvstændig virksomhed ikke indgår i registret, og 
flere af deltagerne forventes at have indkomst som selvstændige 
  
 
Spørgsmål 1b) Hvor mange af de 32 borgere er i delvis offentlig forsør-
gelse, herunder ansættelse i fleksjob, løntilskud og anden støttet be-
skæftigelse 
  
Svar: 
  
Som nævnt ovenfor er 38 personer på nuværende tidspunkt (primo decem-
ber 2018) fuldt ud selvforsørgende. 
 

Spørgsmål 1 c) Hvor mange af de 32 er på fuld offentlig forsørgelse 
fordelt på typer af forsørgelse 
  
Svar:  
Jf. ovenfor er 38 aktuelt fuldt selvforsørgende. 

  
  
Spørgsmål 1d) Rådmanden bedes ligeledes redegøre for, hvor mange 
penge hver af disse 32 borgere fik af projektmidlerne 
  
Svar: 
  
Det skal her bemærkes, at det er fondsmidler fra VELUX FONDEN, der fi-
nansierer midlerne til de selvvalgte initiativer. 38 af de 97 borgere var primo 
december 2018 registrerede som selvforsørgede. Disse borgere modtog 
som deltagere i projektet: 
  
Tabel 2  

Ydelser udbetalt til 

38 borgere 

50.000,00 
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50.000,00 

50.000,00 

48.485,00 

48.822,50 

16.250,00 

38.000,00 

46.286,25 

49.795,00 

50.000,00 

24.707,00 

49.985,00 

43.500,00 

40.514,00 

16.895,00 

47.905,00 

15.585,00 

47.467,00 

39.630,00 

35.774,80 

64.018,00 

22.000,00 

35.520,00 

49.812,00 

44.379,00 

49.800,00 

16.050,00 

47.817,00 

44.314,97 

11.320,00 

39.173,00 

49.626,80 

50.000,00 
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48.950,00 

49.107,77 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

1.581.490,09 
 

  
  
Spørgsmål 2a) Rådmanden bedes redegøre for til hvor mange af de 97 
deltagere de 4.083.685 kr. er udbetalt til 
  
Svar: 
Alle 97 deltagende borgere har modtaget et borgerbudget. Disse borgerbud-
getter er finansieret af Veluxmidlerne, som har givet borgerne mulighed for 
at afprøve metoden og designe deres egen beskæftigelsesindsats. 
  
Spørgsmål 2b) Hvor mange har fået udbetalt midlerne, og er fortsat på 
delvis/fuld offentlig forsørgelse? 
  
Svar: 
3 borgere modtager dagpenge, 50 borgere modtager kontanthjælp og 6 er i 
en stilling med løntilskud, jf. tabel 1. 
  
Spørgsmål 3 a) Hvor mange af de 97 deltagere har i november 2018 
misbrugt dele eller hele deres bevilling? 
  
  
Svar:  
8 ud af de 97 deltagere havde pr. ultimo maj 2018 ikke fuldt kunne redegøre 
for anvendelsen af deres borgerbudget. Det kan fx dreje sig om bortkomne 
kvitteringer. Tallet kan ændre sig i løbet af de kommende måneder, idet 
processen med at opgøre de enkelte borgerbudgetter stadig er i gang. Des-
uden er nogle af borgerne stadig i gang med deres indsatser. 
  
  
Spørgsmål 3b) hvor mange af de 97 deltagere står i dag med en større 
gæld end ved projektets start 
  
Svar: 
Aarhus Kommune har, udover data om forsørgelsesydelser, ikke adgang til 
data omkring borgernes økonomiske situation. 
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Spørgsmål 3c) hvor mange af de 97 deltagere er i dag gået fra at være 
arbejdsmarkedsparat til at være aktivitetsparat 
  
Svar:  
Tre af de 97 deltagere er visiteret fra jobparat til aktivitetsparat. 

  
  
Spørgsmål 3d) Hvilke skridt har rådmanden gjort for at indkassere de 
misbrugte midler på 150.000 kr. 
  
Svar:  
Som det fremgår af ovenstående, så er midlerne, der er anvendt til borger-
nes budgetter, bevilget af VELUX FONDEN. Det er p.t under afklaring med 
fonden, hvordan de udgifter, hvor der er manglende kvitteringer eller uret-
mæssig anvendelse mv., håndteres. 
 


