
 

 

Inspirationsnotat til de nordjyske kommuner 
  

Viden som baggrund for strategi og indsats  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marts 2021 
 
 
 

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord  
  

  



 

2 

 

Indhold 
Indledning ............................................................................................................................................................. 3 

Resume af centrale udviklingstræk ...................................................................................................................... 4 

Arbejdsmarkedet .................................................................................................................................................. 6 

Beskæftigelse ........................................................................................................................................................................... 6 

Ledighed ................................................................................................................................................................................... 7 

Langtidsledighed ...................................................................................................................................................................... 8 

Rekrutteringssituationen ......................................................................................................................................................... 9 

Arbejdsstyrkens udvikling ...................................................................................................................................................... 10 

Arbejdsstyrke og Uddannelse ................................................................................................................................................ 11 

Udenlandsk arbejdskraft ....................................................................................................................................................... 12 

Borgere på offentlig forsørgelse ......................................................................................................................... 13 

Indsats og ordinære løntimer ................................................................................................................................................ 15 

Bevægelser mellem ydelser ................................................................................................................................................... 16 

Beskæftigelsespolitiske mål 2021 ..................................................................................................................... 18 

Unge ................................................................................................................................................................... 20 

Udvidede muligheder for efteruddannelse og opkvalificering ............................................................................ 21 

 

 
  



 

3 

 

Indledning 
 

Kære læser, 

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland har en todelt strategi og indsatsplan. Strategien tager afsæt i udfordringer 

og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked, som beskrives i dette notat. Overordnet kan de potentialer og udfordringer, 

som er afsættet for Rådets strategi, sammenfattes under to overskrifter. 

 

 At sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte efteruddannelse/opkvalificering 

 

Aktuelt i marts 2021 er rekrutteringsproblemerne anderledes, end de ville have været uden en corona-nedlukning. 

Der er stadig rekrutteringsudfordringer, men de er aftaget, og nedlukningen har skabt et overskud af arbejdskraft og 

større arbejdsløshed. I løbet af det næste år forventes beskæftigelsen dog at stige, mens ledigheden forventes at 

falde. I takt med et øget aktivitetsniveau på arbejdsmarkedet kan det forventes, at der også kommer flere rekrutte-

ringsproblemer.  

 

Aktuelt er udfordringen dog, at ledigheden er steget. Mange af de nyledige er dagpengemodtagere, og mange er 

kortuddannede. I den nuværende situation er det derfor vigtigt at fokusere på efteruddannelse og opkvalificering af 

de ledige og beskæftigede, så de klædes på med de kompetencer, der efterspørges – eller vil blive efterspurgt – på 

det nordjyske arbejdsmarked. Væsentligt i denne sammenhæng er en række nye muligheder for efteruddannelse og 

opkvalificering. Ligeledes er der i den nuværende situation et væsentligt potentiale i at arbejde med opkvalificering i 

forbindelse med varslingssager og arbejdsfordelinger. 

 

 At borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer tættere på job og får fodfæste på arbejdsmarkedet 

 

Borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet udgør en stor gruppe på cirka 33.500 (ikke medregnet førtidspen-

sion og efterløn), som ikke umiddelbart kan varetage et arbejde på normale vilkår og derfor er ”langt fra arbejdsmar-

kedet”. Dette skyldes blandt andet, at de har udfordringer fagligt, personligt eller socialt. Gruppen udgør en res-

source, som kan mobiliseres til gavn for arbejdsmarkedet og for den enkelte.  

Corona-nedlukningen har i imidlertid gjort overgangen til arbejdsstyrken væsentlig sværere for de ikke-jobklare. En 

undergruppe af de ikke-jobklare er de unge uddannelseshjælpsmodtagere uden en kompetencegivende uddan-

nelse. Her er der cirka 3.400 unge.  

 

Videndeling, dialog og samarbejde er helt centrale redskaber i forhold til at komme i mål med de strategiske indsatsmål. 

En tæt samarbejdspartner for Rådet er de nordjyske kommuner. Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem 

Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling.  Det er 

Rådets ambition, at dette notat kan inspirere konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats i 2021 og udarbejdel-

sen af beskæftigelsesplanerne for 2022.   

 

RAR Nordjylland sætter med dette notat fokus på en række centrale temaer og beskæftigelsespolitiske indsatser på det 

nordjyske arbejdsmarked. Vi håber, at notatet vil bidrage til gode drøftelser og beslutninger hos vore samarbejdspartnere 

til gavn for nordjyske borgere og virksomheder.  

 

Skulle der være ønske om udbygning af notatet, afledte ønsker om materiale eller præsentation af materialet stiller Ar-

bejdsmarkedskontor Midt-Nord gerne op. Spørgsmål eller kommentarer kan ligeledes rettes til Arbejdsmarkedskontoret, 

der blandt andet er sekretariat for RAR Nordjylland.   

 

God læselyst! 

 

På vegne af RAR Nordjylland 

Birgit Frederiksen 

Formand 
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Resume af centrale udviklingstræk 
Beskæftigelsen (side 6) 

 Det seneste år er beskæftigelsen markant påvirket af corona-nedlukningen med et fald på 564 / 0,3%.  

 Faldet i beskæftigelsen er blevet mindre og mindre siden den store stigning ved første nedlukning.  

 Efter et markant fald i beskæftigelsen på grund af corona-nedlukningen forventes en vækst i løbet af 2021 og 2022. 

 I 4. kvartal 2020 var der 31,7% flere job på Jobnet i forhold til 4. kvartal 2019.  

 

Ledighed (side 7) 

 Det seneste år er ledigheden steget med 1.750 / 14,6% foranlediget af corona-nedlukningen.  

 De seneste måneder har væksten i ledigheden været aftagende. Det indikerer en bedring på arbejdsmarkedet.  

 Ledigheden i procent af arbejdsstyrken er på 4,9% i december 2020. Det er 0,6 procentpoint højere end i december 

2019. 

 I gennemsnit er 38,1% af de ledige i beskæftigelse et år senere. Det er lidt under niveauet før corona-nedlukningen.  

 

Langtidsledighed (side 8) 

 Langtidsledige har i gennemsnit sværere ved at finde et job end personer, der kun har været ledig i kortere tid.  

 Fra december 2019 til december 2020 steg antallet af langtidsledige med 1.096 / 46,1%.  

 Ledige med en høj ledighedsanciennitet før corona-nedlukningen har haft sværere end normalt ved at finde et nyt job.  

 

Rekrutteringssituationen (side 9) 

 I perioden juni 2020 til december 2020 blev der målt 4.810 forgæves rekrutteringer, og det svarer til en forgæves 

rekrutteringsrate på 21,7%. 

 Opkvalificering af ledige og beskæftigede rettet mod mangelområder kan hjælpe virksomhederne med at få den 

rette arbejdskraft og samtidig nedbringe ledigheden.  Nye muligheder for opkvalificering og efteruddannelse styrker 

denne mulighed.  

 Jo mere arbejdsmarkedet kommer tilbage til en normaltilstand, jo mere vil rekrutteringssituationen nærme sig et 

normalt billede med mangel inden for et bredt udsnit af kompetencer. 

 

Arbejdsstyrke og uddannelse (side 10-11) 

 Samlet set forventes en vækst i arbejdsstyrken i Nordjylland på 1.490 / 0,5% fra 2020 til 2022. 

 Corona-nedlukningen foranledigede et fald i beskæftigelsen fra 2019 til 2020. Fra 2020 til 2022 forventes beskæf-

tigelsen at stige med 3.130 / 1,2%.   

 Corona-nedlukningen fik antallet af arbejdsløse til at stige fra 2019 til 2020. Fra 2020 til 2022 forventes antallet af 

arbejdskløse at falde med 1.510 / 11,4% 

 Den faldende og ældre faglærte arbejdsstyrke er en udfordring fremover, da der allerede er mangel på en række 

faglærte uddannelsesgrupper. 

 En lav beskæftigelsesfrekvens for kortuddannede viser et potentiale for øget beskæftigelsen ved at opkvalificere og 

efteruddanne især de kortuddannede. Der er en potentiel beskæftigelsesgevinst på 22 procentpoint. 

 

Udenlandsk arbejdskraft (side 12) 

 Antallet af udenlandske statsborgere, som er beskæftiget i Nordjylland, er steget år for år i perioden 2010 til 2020. I 

2010 var der 7.306 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere, mens der i 2020 var 15.067. 

 Størstedelen af de udenlandske statsborgere er beskæftiget inden for relativt få brancher. Flest er beskæftiget in-

den for Industrien (25%), Offentlig administration, undervisning og sundhed (19%), Landbrug, skovbrug og fiskeri 

(13%) samt Rejsebureau, rengøring og anden operationel service (10%). 

 EU11 statsborgere står for lidt over halvdelen af stigningen i beskæftigede udenlandske statsborgere i perioden 

2010 til 2020. I samme periode er antallet af EU11 statsborgere, der modtager a-dagpenge, steget fra 68 i 2010 til 

536 i 2020. 

 

Borgere på offentlig forsørgelse (side 13-15) 

 I Nordjylland var 19,1% af befolkningen i alderen 16-66 år på en offentlig forsørgelse. De største antalsmæssige 

ydelsesgrupper er førtidspension, dagpenge, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp. 

 I det seneste år er der sket en stigning på 6,0% i antallet af offentligt forsørgede. De største andelsmæssige stignin-

ger er sket hos sygedagpenge (31,3%) og dagpenge (24,5%). 

 Der er ca. 13.700 fuldtidspersoner, der er klar til at tage et job, og som allerede er i arbejdsstyrken.  

 Dernæst er der en stor gruppe på ca. 33.500 (ikke medregnet førtidspension og efterløn), som ikke umiddelbart kan 

varetage et arbejde på normale vilkår og derfor er ”langt fra arbejdsmarkedet”.  

 Corona-nedlukningen har i væsentlig grad udfordret overgangen til beskæftigelse for de ca. 33.500 ikke-jobklare.  

 I Nordjylland får 8,2% af de ikke-jobklare ydelsesmodtagere en virksomhedsrettet indsats. Laveste andel er blandt 

sygedagpengemodtagerne, hvor andelen er 1,8%. Den største andel i virksomhedsrettet indsats ses blandt de, der 

er i jobafklaring (34,3%) og ressourceforløb (28,3%). 
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Bevægelser mellem ydelser (side 16-17) 

 Den aktive arbejdsmarkedspolitik har til hensigt at bringe borgere tættere på et job, og der er stor bevægelse mel-

lem ydelser og mellem visitationskategorier inden for de enkelte ydelser. 

 

Beskæftigelsespolitiske mål for 2021 (side 18-19) 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. 

2. Flere ledige skal opkvalificeres. 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. 

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. 

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

 Opdaterede målinger er tilgængelige for ministermål 2 og 3. Det fremgår af målingerne, at flere nordjyske ledige på-

begynder et opkvalificeringsforløb, og at flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i beskæftigelse. 

 

Unge (side 20) 

 Der er en stor gruppe på 3.579 i aldersgruppen 16-29 år på uddannelseshjælp, som ikke har en kompetencegi-

vende uddannelse. Heraf er 3.395 / 95% ikke umiddelbart klar til at gå i gang med en uddannelse. 

 De største ydelsesgrupper blandt de ikke-jobklare unge er uddannelseshjælp (3.395), førtidspension (1.362) og sy-

gedagpenge (1.140). I det seneste år har den største andelsmæssige stigning blandt de ikke-jobklare været hos sy-

gedagpengemodtagerne med 30,1%. 

 

Udvidede muligheder for efteruddannelse og opkvalificering (side 21) 

 Uddannelsesløft 

 Voksenlærlingeordningen 

 Jobrotation 

 Korte, erhvervsrettede kurser 
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Arbejdsmarkedet 

Beskæftigelse 

Figur 1 
Figur 1 viser udviklingen i antallet af fuldtids-

beskæftigede lønmodtagere med bopæl i 

Nordjylland i november måned i årene 2008 

til 2020.  

 

Som det fremgår af figuren, faldt beskæfti-

gelsen markant fra 2008 til 2009, hvorefter 

den faldt mere moderat frem til 2014. Fra 

2008 til 2014 faldt beskæftigelsen med 

17.305 fuldtidspersoner svarende til et fald 

på 7,5%. Efter 2014 er beskæftigelsen ste-

get år for år. I perioden 2014-2020 har der 

været en vækst på 9.021 fuldtidspersoner 

svarende til en stigning på 4,2%.  

 

 Det seneste år har beskæftigelsen væ-

ret markant påvirket af corona-nedluk-

ningen med faldende beskæftigelse. 

Faldet er blevet mindre og mindre si-

den april måned. I november faldt be-

skæftigelsen med 564 / 0,3% i forhold 

til november 2019.  

 

Beskæftigelen er faldet i 8 ud af 11 nordjy-

ske kommuner. Antalsmæssigt er den faldet 

mest i Frederikshavn, Hjørring og Thisted 

med henholdsvis 526, 343 og 271 fuldtids-

beskæftigede lønmodtagere. Beskæftigel-

sen steg i Aalborg, Rebild og på Mors.   

 

 Efter markante fald i beskæftigelsen på 

grund af corona-nedlukningen forven-

tes en fremgang i løbet af 2021 og 

2022 jævnfør figur 11. 

  

 

Figur 3 viser antallet af Jobnet job i Nordjyl-

land efter erhvervsgruppe. Det er en indika-

tor for efterspørgslen efter arbejdskraft.  I 4. 

kvartal 2020 var der 5.076 nye job på Job-

net. Det er en markant vækst på 1.223 / 

31,7% i forhold til 4. kvartal 2019.  

 

 I 4. kvartal 2020 var der 31,7% flere 

job på Jobnet i forhold til 4. kvartal 

2019. 

 

Der har været en vækst i antallet af Jobnet 

job inden for sundhed og pleje, bygge og an-

læg, pædagogisk og socialt arbejde, industri 

og akademisk arbejde.  

 

Andre områder har haft et faldende antal 

Jobnet job – blandt andet salg og hotel og 

restauration.   

  

 

 

Figur 2 

 

 

Figur 3 
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Ledighed  

Figur 4 

 

Tabel 1 

 

Tabel 2 

 

Figur 4 viser udviklingen i antallet af fuldtids-

bruttoledige i december måned i året. Efter en 

periode med faldende ledighed før 2008 foran-

ledigede finanskrisen en betydelig stigning i le-

digheden fra 2008 til 2009 med 8.145 / 81,1%.  

Efterfølgende har ledigheden generelt været fal-

dende. I perioden 2009-2019 er antallet af fuld-

tidsbruttoledige faldet med 6.173 / 33,9%.  

 

 Det seneste år er ledigheden steget med 

1.750 / 14,6% foranlediget af corona-ned-

lukningen.   

 

 Stigningen i ledigheden har været afta-

gende siden maj 2020 hvor ledigheden var 

steget med 58,4% sammenlignet med maj 

2019. I december 2020 var ledigheden 

steget med 14,6% sammenlignet med de-

cember 2019.  

 

Dagpengeledigheden har været stigende det se-

neste år. Efter corona-nedlukningen steg dag-

pengeledigheden markant og ledigheden blandt 

de ikke-forsikrede steg ligeledes kortvarigt. 

Sammenlignet med december 2019 var ledig-

heden blandt ikke-forsikrede faldet med 467 / 

0,2% i december 2020, mens ledigheden for 

dagpengemodtagerne var steget med 2.219 / 

22,0%.   

 

Antalsmæssigt er ledigheden steget mest hos 

3F (483), Kristelig (274) og Metal (233).   

 

 Ledigheden i procent af arbejdsstyrken er 

på 4,9% i december 2020. Det er 0,6 pro-

centpoint højere end i december 2019.   

 

Tabel 2 viser, hvor de ledige (oktober 2019) bli-

ver af i løbet af et år fordelt på ydelsesgrupper. 

De ledige består af fire ydelsesgrupper. Dagpen-

gemodtagere og jobparate modtagere af kon-

tanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgel-

ses- og hjemrejseydelse.   

 

Det fremgår blandt andet, at 41,9% af dagpen-

gemodtagerne er i beskæftigelse i oktober 

2020, mens det er 21,4% af kontanthjælps-

modtagerne, 28,4% af modtagerne af uddan-

nelseshjælp og 22,7% af modtagerne af selvfor-

sørgelses- og hjemrejseydelse.  

 

 I gennemsnit er 38,1% af de ledige i be-

skæftigelse et år senere. Det er lidt under 

niveauet før corona-nedlukningen.   

 

Der er markant forskel på den efterfølgende sta-

tus afhængigt af udgangspunktet. Den tendens 

ses også under normale forhold på arbejdsmar-

kedet.  
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Langtidsledighed 

Figur 5 

 

Tabel 3 

 

Tabel 4 

 

Figur 5 viser udviklingen i antallet af 

langtidsbruttoledige i Nordjylland fra 

2007 til 2020. Langtidsledige har i gen-

nemsnit sværere ved at finde et job end 

personer, der kun har været ledige i 

kortere tid. Det er derfor vigtigt at følge 

udviklingen i langtidsledigheden.  

 

Der har været faldende langtidsledig-

hede siden 2011. I 2017 var der en 

vækst, hvilket skyldes en omvisitering 

at integrationsydelsesmodtagere fra 

aktivitetsparate til jobparate, hvorved 

de tæller med i ledighedstallene.   

 

Fra marts måned 2020 har der været 

en reel vækst i antallet af langtidsle-

dige. Langtidsledige har været ledige 

minimum 80% af tiden det seneste år 

svarende til ca. 9,6 måneder. Corona-

nedlukningen gav en stor vækst i antal-

let af nyledige. Væksten i langtidsledige 

er en indirekte konsekvens af corona-

nedlukningen, der har bremset afgan-

gen fra ledighed for visse grupper.  

 

 Ledige med en høj ledighedsanci-

ennitet før corona-nedlukningen 

har haft sværere end normalt ved 

at finde et nyt job.  

 

Fra december 2019 til december 2020 

steg antallet af langtidsledige med 

1.096 / 46,1%. På landsplan steg lang-

tidsledigheden med 42,6% fra decem-

ber 2019 til december 2020.  

 

Tabel 3 viser a-kassefordelingen af de 

langtidsledige. Der er flest langtidsle-

dige hos 3F, Kristelig og HK. Der har 

været en vækst i antallet af langtidsle-

dige i næsten alle a-kasser. 25,1% af 

de bruttoledige var langtidsledige i de-

cember måned. Det er en vækst på 6,4 

procentpoint siden december 2019. 

 

Tabel 4 viser, at langtidsledigheden er 

steget mest for mænd med 54,6% mod 

37,2% for kvinder det seneste år. Alle 

aldersgrupper har haft en stigende 

langtidsledighed. Den antalsmæssige 

stigning har været størst for de 30-39 

årige for både mænd og kvinder.   

 

Relativt har den største stigning været 

for de 60+ årige med en stigning på 

99,3% for mændene og på 61,8% for 

kvinderne.   
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Rekrutteringssituationen 

Figur 6. Rekrutteringssituationen  

 

 

Figur 7. Rekrutteringssituationen i Nordjylland 

 

 

Tabel 5 Udvalgte mangel- og paradoksproblemer fra arbejds-

markedsbalancen 2.  halvår 2020 

 
Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen 2. halvår 2020 

Figur 6 viser rekrutteringssituationen målt over pe-

rioden juni-december 2020. Corona-nedluknin-

gerne har i væsentlig grad påvirket rekrutteringssi-

tuationen.  

 

Før nedlukningen i marts var der en forgæves 

rekrutteringsrate på 19,8% i Nordjylland. Det sva-

rer til 2.510 forgæves rekrutteringer. Efter nedluk-

ningen fra marts 2020 til maj 2020 var der en for-

gæves rekrutteringsrate på 12,1%, og det svarer til 

1.050 forgæves rekrutteringer. Antalsmæssigt er 

der tale om et fald på 1.460 / 58,2% færre forgæ-

ves rekrutteringer. 

 

I perioden juni 2020 til december 2020 blev der 

målt 4.810 forgæves rekrutteringer, og det svarer 

til en forgæves rekrutteringsrate på 21,7%. Det 

dækker over et lavere antal opslåede job end 

samme periode året før, men en større andel af re-

krutteringerne var forgæves.  Der er blandt andet 

mange forgæves rekrutteringer inden for bygge og 

anlæg, rengøring, og sundhed.   

 

Situationen på arbejdsmarkedet ser væsentligt 

bedre ud nu end lige efter nedlukningen i marts.  

Faldet i beskæftigelsen er reduceret og stigningen 

i ledigheden er bremset. Antallet og andelen af de 

forgæves rekrutteringer er ligeledes et udtryk for et 

arbejdsmarked med en stigende efterspørgsel.  

 

I den seneste tid er der kommet en række nye mu-

ligheder for opkvalificering af både ledige og be-

skæftigede jævnfør oversigt på side 21. Det er 

blandt andet nye muligheder inden for uddannel-

sesløft, voksenlærlinge, jobrotation og erhvervsret-

tede kurser. Opkvalificering er et meget væsentligt 

værktøj i den nuværende situation med flere ledige 

end før nedlukningen og samtidig en række rekrut-

teringsproblemer i virksomhederne.  

 

 Opkvalificering af ledige og beskæftigede ret-

tet mod mangelområder kan hjælpe virksom-

hederne med at få den rette arbejdskraft og 

samtidig nedbringe ledigheden.   

 

Tabel 5 viser en række udvalgte stillingsbetegnel-

ser, hvor der aktuelt er enten mangel eller para-

doksproblemer. Det er blandt andet tømrer, rengø-

ringsassistent og maskinmester.  

 

 

 Jo mere arbejdsmarkedet kommer tilbage til 

en normaltilstand, jo mere vil rekrutteringssi-

tuationen nærme sig et normalt billede med 

mangel inden for et bredt udsnit af kompeten-

cer. Der er også fremover underliggende 

strukturelle udfordringer med et højt alders-

gennemsnit og for lav tilgang til en række ud-

dannelser, og et løbende efteruddannelsesbe-

hov i takt med stigende kompetenceefter-

spørgsel fra virksomhederne.  
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Arbejdsstyrkens udvikling  

Figur 8  

 

Figur 9 

 

Figur 10 

 
 

Figur 8 viser, hvordan den samlede arbejds-

styrke (udbuddet af arbejdskraft) i Nordjylland 

forventes at udvikle sig fra 2020 til 2022. 

Samlet set forventes en vækst i Nordjylland 

på 1.490 / 0,5%. I samme periode forventes 

en vækst på 0,7% i hele landet. En stigende 

arbejdsstyrke giver nye muligheder for vækst i 

beskæftigelsen. Opkvalificering medvirker til, 

at den størst mulige del af arbejdsstyrken er i 

beskæftigelse.  

 

Figur 9 viser et billede af, hvordan de grupper, 

der udgør arbejdsstyrken, udvikler sig mellem 

to statusmålinger fra oktober 2019 til oktober 

2020. Arbejdsstyrken består af de beskæfti-

gede, dagpengemodtagerne, og de jobparate 

modtagere af kontanthjælp, uddannelses-

hjælp og integrationsydelse.    

 

I udgangspunktet i oktober 2019 var 94,4% i 

beskæftigelse. Dagpengemodtagerne ud-

gjorde 4,5%, kontanthjælpsmodtagerne 0,6%, 

uddannelseshjælpsmodtagerne 0,1% og inte-

grationsydelsesmodtagerne 0,4%. Figur 9 viser 

efterfølgende, hvordan hver enkelt af disse 

grupper udvikler sig i løbet af et år.  

 

Ved de beskæftigede er 85,5% fortsat i be-

skæftigelse i oktober 2020 og 2,5% er på dag-

penge. De øvrige grupper -  SU, sygedagpenge 

og øvrig viser, at 11,9% af de beskæftigede i 

oktober 2019 samlet set ikke er i arbejdsstyr-

ken et år senere. Tilsvarende fremgår det for 

de øvrige grupper. Samlet set udtræder 

28.365 / 12,7% af arbejdsstyrken fra oktober 

2019 til oktober 2020. 

 

 

Figur 10 viser bevægelserne ind til arbejdsstyr-

ken fra oktober 2019 til oktober 2020. Det 

fremgår, hvad de ydelsesgrupper, der udgør ar-

bejdsstyrken i oktober 2020, lavede ydelses-

mæssigt i oktober 2019. Antalsmæssigt var 

der en tilgang til arbejdsstyrken på 28.501 / 

12,8% personer, der ikke var en del af arbejds-

styrken i oktober 2019. 

For personer på dagpenge i oktober 2020 

fremgår det eksempelvis, at 42,9% var be-

skæftiget i oktober 2019, 27,8% var også på 

dagpenge året før, 12,8% var på SU, 10,4% var 

på sygedagpenge og 5,9% var i øvrig gruppen.  

 

Der er med andre ord stor dynamik i arbejds-

styrken med bevægelser ind og ud af katego-

rier, der udgør udbuddet af arbejdskraft. Der er 

blandt andet et væsentligt skift fra ”øvrig” 

gruppen, og de ikke-jobklare, som står uden for 

arbejdsstyrken, som efterfølgende bliver en 

del af arbejdsstyrken.  
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Arbejdsstyrke og Uddannelse 

Figur 11 

 

 

Figur 12 

 

 

Figur 13 

 

 

Figur 11 viser udviklingen i arbejdsstyrken 

og beskæftigelsen i Nordjylland. Arbejds-

styrken (16-64 år) er faldet markant fra 

2008 til 2014 med i alt 18.096 (-6,3%). 

Den faldende arbejdsstyrke er et resultat 

af, at beskæftigelsen faldt, uden at ledighe-

den steg tilsvarende. Udbuddet af arbejds-

kraft faldt derfor. Fra 2008 til 2013 faldt 

beskæftigelsen med 22.995, og ledighe-

den steg med 5.383. Fra 2013 til 2019 

steg beskæftigelsen med 12.319 / 4,8%.  

 

 Corona-nedlukningen forventes at be-

virke et fald i beskæftigelsen på 

3.793 /1,4% fra 2019 til 2020. Fra 

2020 til 2022 forventes beskæftigel-

sen at stige med 3.130 / 1,2%.  

 

 Antallet af arbejdsløse forventes at 

stige med 2.486 / 23,1% fra 2019 til 

2020 til et niveau på 13.200. Fra 

2020 til 2022 forventes antallet af ar-

bejdskløse at falde med 1.510 / 

11,4% til omkring 11.700. 

  

Figur 12 viser alderssammensætningen i 

den faglærte arbejdsstyrke i 2008 og 

2018. Der er en særlig aldersbetinget ud-

fordring med den faglærte arbejdsstyrke. 

Fra 2008 til 2018 faldt den faglærte ar-

bejdsstyrke med 4.959 /4,1%. Samtidig er 

andelen af personer over 50 år steget fra 

33,6% til 44,1%. Antallet af personer i ar-

bejdsstyrken falder markant ved overgan-

gen mellem 50-59 år og de 60+ årige. Her 

falder arbejdsstyrken fra 33.481 til 

11.029. Det er et fald på 22.452 / 67,1%.  

 

 Den faldende og ældre faglærte ar-

bejdsstyrke er en udfordring fremover, 

da der allerede er mangel på en 

række faglærte uddannelsesgrupper.  

 

Figur 13 viser beskæftigelsesfrekvensen 

efter alder og uddannelse i Nordjylland – 

det vil sige andelen af befolkningen der er i 

beskæftigelse. Det fremgår blandt andet, 

at de kortuddannede er mindre beskæfti-

get i alle aldersgrupper og dermed har en 

svagere tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Samlet set er beskæftigelsesfrekvensen på 

43,2% for de kortuddannede, 64,5% for de 

faglærte og 71,2% for de videregående ud-

dannede.  

 Den lave beskæftigelsesfrekvens viser 

et potentiale for øget beskæftigelse 

ved at opkvalificere og efteruddanne 

især de kortuddannede. Der er en po-

tentiel beskæftigelsesgevinst på 22 

procentpoint.  
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Udenlandsk arbejdskraft 

Figur 14 

 
*EU11 er betegnelsen for de 11 østeuropæiske lande, der er optaget i EU efter år 2000 

 

Figur 15 

 

 

 

Figur 16 

 

 

Antallet af fuldtidsbeskæftigede uden-

landske statsborgere med arbejdssted i 

Nordjylland faldt lidt fra 2008 til 2010, 

hvor der – som følge af finanskrisen – 

var markant nedgang i beskæftigelsen.  

 

De seneste ti år, fra 2010 til 2020, er 

antallet af beskæftigede, udenlandske 

statsborgere steget år for år – fra 7.306 

i 2010 til 15.067 i 2020. For EU11 

statsborgere er beskæftigelsen steget 

med 3.973 i perioden, mens der for øv-

rige udenlandske statsborgere har væ-

ret en stigning på 3.788.  

 

 

Størstedelen af de udenlandske stats-

borgere er beskæftigede inden for rela-

tivt få brancher. Industrien beskæftiger 

således 25% af de udenlandske stats-

borgere, mens Offentlig administration, 

undervisning og sundhed beskæftiger 

19%. Landbrug, skovbrug og fiskeri be-

skæftiger 13%, og 10% er beskæftiget 

inden for branchen Rejsebureau, rengø-

ring og anden operationel service. 

 

Det faktiske antal beskæftigede uden-

landske statsborgere påvirkes af, at der 

er stor forskel på branchernes andel af 

den samlede beskæftigelse. Udenland-

ske statsborgeres andel af branchebe-

skæftigelsen er særligt høj inden for 

brancherne Landbrug, skovbrug og fi-

skeri, Hoteller og restauranter samt Rej-

sebureau, rengøring og anden operatio-

nel service. 

 

I takt med at stadigt flere udenlandske 

statsborgere er beskæftiget i Nordjyl-

land, er der også flere udenlandske 

statsborgere, der modtager offentlige 

forsørgelsesydelser. Figur 16 er afgræn-

set til statsborgere fra EU11 lande. Som 

det fremgår, er antallet af a-dagpenge-

modtagere steget fra 39 fuldtidsperso-

ner i 2009 til 334 i 2015. Fra 2015 til 

2019 var det samlede antal nogenlunde 

stabilt med en stigning i perioden fra 

334 til 393. Det seneste år, fra 2019 til 

2020, hvor ledigheden generelt er ste-

get, er antallet af udenlandske statsbor-

gere, der modtager a-dagpenge, også 

steget – fra 393 i 2019 til 536 i 2020. 
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Borgere på offentlig forsørgelse 
 

Fig. 17 

 

 

 

Tabel 6 

 

 

 

Figuren viser, hvor stor en andel af be-

folkningen der i 2020 var på offentlig 

forsørgelse. I Nordjylland var 19,1% af 

befolkningen i alderen 16-66 år på en 

offentlig forsørgelse.  

 

Største andel ses i Morsø, hvor 23,1% 

var på en offentlig forsørgelse. Mindste 

andel ses i Rebild hvor andelen er 

15,4%. Generelt for alle kommuner er, 

at det er personer på førtidspension, der 

udgør den største gruppe.  

 

Derudover findes de største grupper på 

offentlig forsørgelse blandt personer på 

dagpenge, fleksjob, sygedagpenge og 

kontanthjælp. 

 

 

 

 

 

 

I alt var der i 4. kvartal 2020 72.578 

fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse 

i Nordjylland. Det er en stigning på 

4.086 personer siden samme kvartal 

sidste år, hvilket svarer til en stigning på 

6,0%.  

 

De største andelsmæssige stigninger er 

sket hos sygedagpenge (31,3%) og dag-

penge (24,5%). Modsat er de største an-

delsmæssige fald hos jobafklaring (-

42,5%). 
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Tabel 7 

 

 

Figur 18 

 

*udviklingen er vist uden førtidspension og efterløn 

Foruden borgere, der er ledige og umid-

delbart kan varetage et arbejde, er der 

også en gruppe af borgere på ”kanten”, 

som ikke umiddelbart er i stand til det 

på grund af forskellige udfordringer, ek-

sempelvis fagligt, socialt eller helbreds-

mæssigt.  

 

Der er væsentligt flere ikke-jobklare 

med 63.893 mod 13.691 jobklare. En 

stor del af de ikke-jobklare er på førtids-

pension eller efterløn og er derfor ikke 

umiddelbart i fokus for at komme tæt-

tere på et job. De udgør 30.462. Den re-

sterende gruppe på 33.431 er derimod i 

fokus med hensyn til at komme tættere 

på et job. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden 2004 har der været en løbende 

stigning i antallet af ikke-jobparate. I 4. 

kvartal 2020 var der 33.568 fuldtids-

personer i Nordjylland, som ikke umid-

delbart kan varetage et arbejde på nor-

male vilkår og derfor er ”langt fra ar-

bejdsmarkedet”. 

 

I 4. kvartal 2020 var der 13.691 

jobklare fuldtidspersoner i Nordjylland, 

som umiddelbart er klar til at tage et 

job, og allerede er i arbejdsstyrken.  

 

 

 

 

 

 

 
Eksempel på indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

  

Fra udsat til ansat – Flere skal med indsatsen 
”Flere skal med” er en beskæftigelsesindsats, der skal gøre op med langvarige kontanthjælpsforløb. Indsatsen skal 

på længere sigt give færre ”tunge” sager i jobcentrene, generere stabil arbejdskraft til virksomhederne og ikke 

mindst skabe gunstige rammer for, at flere borgere får en plads i det arbejdsfællesskab, som giver mening for alle. 

 

At de lønnede timer er på dagsordenen fra borgerens allerførste møde med sagsbehandleren kan betegnes som et 

paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig bygger indsatsen på empowerment; det vil sige, at borgerens 

jobmål tager udgangspunkt i egne ressourcer, ønsker og interesser. Det sker ved, at jobcentermedarbejderen udvi-

ser tillid og tror på borgeren samt motiverer til, at borgeren tager ejerskab over sit eget forløb. 

Læs mere på STARs hjemmeside: https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/ 

https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/
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Indsats og ordinære løntimer 

Fig. 19 

 
* omfatter ikke førtidspension og fleksjob 

 

Fig. 20 

 

 

Fig. 21 

 

Selvom vejen til arbejdsmarkedet ofte er 

længere for de ikke-jobklare, er der flere 

projekter og undersøgelser, der viser, at 

de virksomhedsrettede indsatser ofte 

har positive effekter for denne mål-

gruppe.  Med en virksomhedsrettet ind-

sats menes primært praktik eller løntil-

skud (evt. i kombination med andre ind-

satser). Derudover er der de seneste år 

kommet fokus på ordinære jobs på få ti-

mer.  

 

Andelen af virksomhedsrettede indsat-

ser er varierende kommunerne imellem, 

som det ses i figuren. 7,1% af de ikke 

jobklare i Vesthimmerland får en virk-

somhedsrettet indsats, mens det er til-

fældet for 10,2% i Jammerbugt. Gen-

nemsnittet for Nordjylland er på 8,2% 

mens andelen i hele landet ligger på 

8,9%.   

 

 

 

Der er ligeledes forskel mellem de for-

skellige ydelsesgrupper og hvor stor en 

andel, der er i virksomhedsrettet ind-

sats. Laveste andel er blandt sygedag-

pengemodtagerne, hvor andelen kun er 

1,8% i Nordjylland. Den største andel i 

virksomhedsrettet indsats ses blandt 

de, der er i jobafklaring (34,3%) og res-

sourceforløb (28,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aktivitetsparate kontanthjælpsmod-

tagere er den gruppe, hvor andelen af 

ordinære løntimer er størst. I Nordjylland 

har 11,4% af gruppen ordinære lønti-

mer. Henholdsvis 6,1% og 8,8% af de ak-

tivitetsparate uddannelseshjælpsmod-

tagere og selvforsørgelses- og hjemrej-

seydelse mv. har ordinære løntimer. 

Derudover er der 5,1% af personerne i 

ressourceforløb, der har ordinære lønti-

mer. I alt har 31,4% af målgruppen ordi-

nære løntimer i Nordjylland. 

 

I Vesthimmerland ligger den samlede 

andel på 16,4% mens den i Jammerbugt 

ligger på 49%. 
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Bevægelser mellem ydelser  
 

Figur 22 

 

 

Figur 23 

 

 

Figur 24 

 

 

Ydelsesgrupperne er ikke stationære. 

Den aktive arbejdsmarkedspolitik har til 

hensigt at bringe borgere tættere på et 

job, og de mange indsatser er med til at 

flytte personer mellem de forskellige 

ydelsesgrupper.  

 

Figur 22 viser bevægelserne for ikke-

jobklare ydelsesmodtagere mellem to 

nedslagspunkter i oktober 2019 og ok-

tober 2020. Status i oktober 2020 er på-

virket af corona situationen og den del-

vise suspension af beskæftigelsesind-

satsen. Det afspejles i, at en meget stor 

del af de ikke-jobklare fortsat er ikke-

jobklare et år senere.  

 

 20,1% af de ikke-jobklare ydelses-

grupper er i beskæftigelse et år se-

nere. Sygedagpengemodtagerne 

trækker gennemsnittet i beskæfti-

gelse op for de ikke-jobklare med 

en overgang på 50,4%.  

 

 Corona-nedlukningen har i væsent-

lig grad udfordret overgangen til be-

skæftigelse for de 39.000 ikke-

jobklare.  

 

Figur 23 viser status et år senere for de 

jobklare ydelsesmodtagere. Det er den 

gruppe, der udgør de ledige.   

 

 For de jobklare er 38,1% i beskæf-

tigelse et år senere. De jobklare er 

ligeledes ramt af et arbejdsmarked 

med mange ny-ledige med høj be-

skæftigelsesanciennitet.   

 

Omvendt er det dog også positivt at 

38,1% kommer i job. Arbejdsmarkedet 

er ikke gået i stå.   

 

Figur 24 viser status efter et år for ikke-

jobklare ydelsesgrupper, der har været i 

aktivering i oktober måned 2019. Det er 

ikke en effektmåling, men alene en sta-

tusopgørelse.  

 

Ud af de 83, der har været i privat løntil-

skud, var 45,8% i beskæftigelse et år se-

nere. 7,2% var jobklar ledig og 34,9% 

var fortsat ikke jobklar.  

 

 Løntilskud og praktik kan være 

med til at flytte ikke-jobklare bor-

gere mod beskæftigelse eller en 

status som jobklar ledig.  
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Figur 25 

 

 

 

 

 

 

 

For de jobklare (figur 25) gælder ligele-

des, at de, der er i privat løntilskud, har 

den højeste andel, der året efter er i be-

skæftigelse – 61,1%. For personer i  

offentlig løntilskud er 51,3% i beskæfti-

gelse året efter.  

 

Den største andel, der fortsat er jobklare 

ledige, ses i gruppen, der var i ordinær 

uddannelse året før.  

 

Den største andel, der er blevet ikke-

jobklare, er de, der var i nytteindsats. 

De, der var i nytteindsats, er ligeledes 

dem, der har den største andel, der er i 

uddannelse året efter – 15,0%. 

 

 
  



 

18 

 

Beskæftigelsespolitiske mål 2021 
Beskæftigelsesministeren har udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2021, og det forventes at alle eller størstede-

len af målene vil blive videreført som mål for 2022. 

 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  

2. Flere ledige skal opkvalificeres  

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

 

I det følgende behandles mål 2 og 3, hvor der er opdaterede indikatorer på Jobindsats.dk 

 

 

Figur 26 

 
 

 

Figur 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af ledige i Nordjylland, der har 

påbegyndt et opkvalificeringsforløb, er 

steget fra 424 i november 2019 til 510 

i november 2020. Der har været en stig-

ning det seneste år i otte af de nordjyske 

kommuner. 

 

Målingen omfatter personer, som mod-

tager a-dagpenge, kontanthjælp, uddan-

nelseshjælp eller ledighedsydelse. 

 

De typer af opkvalificering, der indgår i 

målingen, er uddannelsesløft, ret til ud-

dannelsesløft, regional uddannelses-

pulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og 

voksenlærlingeforløb. 

 

Målinger, hvor det er muligt af fordele på 

typer af opkvalificering, er under udar-

bejdelse, og vil blive gjort tilgængelige 

på Jobindsats.dk. 

 

Antallet af ledige, der har påbegyndt et 

opkvalificeringsforløb, er steget, men 

der er også blevet flere ledige i perioden 

november 2019 til november 2020. 

 

Andelen af ledige, der har påbegyndt et 

opkvalificeringsforløb, er imidlertid også 

steget – fra 1,8% i november 2019 til 

2,0% i november 2020. 

 

Antallet og andelen, der har påbegyndt 

et opkvalificeringsforløb, er størst blandt 

modtagere af a-dagpenge. 453 a-dag-

pengemodtagere, hvilket svarer til 3,2%, 

har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.  

 

Andelen af kontanthjælpsmodtagere er 

0,6%. For uddannelseshjælpsmodta-

gere er andelen 0,5%, og for modtagere 

af ledighedsydelse er andelen 0,4%. 
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Figur 28 

 

 

Figur 29 

 

 

Antallet af beskæftigede flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge i Nord-

jylland er steget fra 2.335 i november 

2019 til 2.509 i november 2020. 

 

De største procentvise stigninger ses i 

Vesthimmerlands kommune (17%), Aal-

borg (14%), Mariagerfjord (10%) og Thi-

sted (8%).  

 

Antallet af beskæftigede flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge er ste-

get i syv af de nordjyske kommuner. 

 

 

 

 

 

 

Andelen af beskæftigede flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge varie-

rer mellem 40% og 53% i de nordjyske 

kommuner i november 2020. 

 

Fra november 2019 til november 2020 

er andelen i hele Nordjylland steget fra 

41% til 44%, og der har været en sti-

gende andel i 9 af de nordjyske kommu-

ner. 

 

De største beskæftigelsesandele blandt 

flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge ses i Vesthimmerlands kom-

mune (53%), Hjørring (47%), Thisted 

(47%) og Jammerbugt (46%). 
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Unge 
Tabel 8 

 
Kilde: Jobindsats 

Figur 30 

 

Tabel 9 

 

De unge er fremtidens arbejdskraft. Det 

er derfor vigtigt, at så mange som muligt 

får en uddannelse med kompetencer, 

som virksomhederne efterspørger. Der 

er imidlertid en stor gruppe på 3.579 i 

aldersgruppen 16-29 år på uddannel-

seshjælp1, som ikke har en kompeten-

cegivende uddannelse. Heraf er 3.395 / 

95% ikke umiddelbart klar til at gå i gang 

med en uddannelse. Blandt uddannel-

seshjælpsmodtagerne i Nordjylland er 

størstedelen af dem visiteret aktivitets-

parat (2.187).  

 

I det seneste år har der været et fald i 

antallet af uddannelseshjælpsmodta-

gere i Nordjylland på 8,7%. De største 

andelsmæssige fald er sket hos de ud-

dannelsesparate unge.  

 

 

 

 

 

Figuren viser, at der siden 2014 gene-

relt har været et fald i antallet af uddan-

nelseshjælpsmodtagere i Nordjylland. 

Fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 

har der været et fald på 54 hos de åben-

lyst uddannelsesparate, 193 blandt de 

uddannelsesparate og 92 blandt de ak-

tivitetsparate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser alle unge ydelsesmodta-

gere i Nordjylland. I 4. kvartal 2020 er 

3.663 af de unge jobklare, mens 7.449 

ikke er jobklare. I det seneste år har der 

været en stigning i antallet af jobklare, 

mens der har været et fald hos de ikke-

jobklare.  

 

De største ydelsesgrupper blandt de 

ikke-jobklare unge er uddannelseshjælp 

(3.395), førtidspension (1.362) og syge-

dagpenge (1.140). I det seneste år har 

den største andelsmæssige stigning 

blandt de ikke-jobklare været hos syge-

dagpengemodtagerne med 30,1%.  

 

 

                                                           
1 Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse kan få uddannelseshjælp.  
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Udvidede muligheder for efteruddannelse og opkvalificering 
 

Efter en årrække – før COVID-19 – med stigende beskæftigelse og faldende ledighed er gruppen af a-dagpengemodta-

gere blevet reduceret væsentligt frem mod foråret 2020. Som det fremgår andetsteds i dette notat, er netop denne 

gruppe vokset det seneste år. Hertil kan bemærkes, at mange af de forsikrede, nyledige har forholdsvis kort uddannelse.  

 

Som en reaktion på den stigende ledighed indgik brede politiske flertal i juni måned to aftaler, som har til formål at løfte 

kompetencerne for ledige og beskæftigede gennem efteruddannelse og opkvalificering. Senere politiske aftaler har lige-

ledes bidraget til at udvide mulighederne. Blandt de væsentligste initiativer kan fremhæves: 

 En styrkelse af uddannelsesløftordningen som skal sikre, at ufaglærte får en erhvervsuddannelse. Med ændringen 

af uddannelsesløftordningen kan jobcentrene særskilt bevilge dele af en erhvervsuddannelse til dagpengemodta-

gere, og der er således ikke længere krav om, at der skal bevilges hele erhvervsuddannelser. Samtidig kan et uddan-

nelsesløft fremover strække sig længere end dagpengeperioden, ligesom der kan bevilges uddannelsesløft til er-

hvervsuddannelser, hvor der ikke er skolepraktik. Disse ændringer af ordningen er permanente. Forsørgelsesgrund-

laget for den ledige er endvidere blevet forbedret, idet en midlertidig (indtil 31. december 2022) ændring af ordnin-

gen giver ret til en erhvervsuddannelse med 110% af dagpengesatsen, hvis uddannelsen er inden for et mangelom-

råde. Endelig kan puljen til uddannelsesløft fremover (permanent ændring) også anvendes til at bevilge et grundfor-

løb til jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

 Styrkelse af voksenlærlingeordningen, som giver ledige og beskæftigede mulighed for at opkvalificere sig til faglært. 

Ændringerne er midlertidige (indtil 31. december 2021) og sigter mod at udvide målgruppen for voksenlærlingeord-

ningen. Således sænkes kravet om forudgående ledighed for faglærte (eller personer med uddannelse på tilsva-

rende eller højere niveau), som ikke har en forældet uddannelse, fra 6 til 3 måneder. Samtidig udvides adgangen til 

ordningen for beskæftigede, så beskæftigede faglærte (eller personer med uddannelse på tilsvarende eller højere 

niveau) med en forældet uddannelse (uddannelse som ikke har været anvendt i fem år) kan få adgang til voksenlær-

lingeordningen. Tidligere var dette kun muligt for ufaglærte beskæftigede. Endelig suspenderes den positivliste, som 

tidligere afgrænsede de uddannelser, der gav adgang til voksenlærlingeordningen for beskæftigede.  

 Udvidelse af jobrotationsordningen så det bliver muligt at tage eller færdiggøre en erhvervsuddannelse gennem ord-

ningen. Ændringen er midlertidig (ikrafttræden 1. januar 2021 og gældende til 31. december 2022) og gælder for 

ansatte som er fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring. 

 Styrkelse og forenkling af ordninger for korte erhvervsrettede kurser. Her er der tale om en række ændringer – 

blandt andet at den regionale uddannelsespulje tilføres ekstra midler og udvides til at omfatte alle målgrupper efter 

LAB (eksklusiv fleksjobbere). Samtidig bliver det muligt at bevilge kurser med refusion fra den regionale pulje, hvis 

kurset er opført på en regional positivliste i et tilstødende RAR-område, mens ledige, der har en hensigtserklæring 

om ansættelse fra en arbejdsgiver, får ret til at påbegynde et kursus, hvor kommunen får refusion fra den regionale 

uddannelsespulje. Det er ikke et krav, at kurset optræder på positivlisten. For 6 ugers jobrettet uddannelse udarbej-

des en positivliste med cirka 70 kurser, der vil være undtaget fra gældende regler om fem ugers karens. Endelig vil 

de eksisterende puljebevillinger pr. 1. januar 2021 blive samlet i én bevilling. 
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