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Udviklingsfleksjob kan øge arbejdsudbuddet med over 300  

  
Fleksjob til kontanthjælpsmodtagere under afklaring kan være med til at fastholde arbejdsevne og 

dermed forkorte tiden på kontanthjælp. Det vil derudover umiddelbart stille flere mennesker til rå-

dighed for arbejdsmarkedet. I denne analyse vurderer vi, at forslaget vil øge arbejdsudbuddet med 

over 300 fuldtidspersoner.  

 

Analysenotatet er udarbejdet af Tænketanken Cevea 
 
Mange er i kontanthjælpssystemet i årevis, mens alle muligheder afprøves. I den tid risikerer de at 
bevæge sig længere væk fra arbejdsmarkedet. For at fastholde eller skabe en tilknytning til arbejds-
markedet foreslår Dansk Socialrådgiverforening en mulighed for fleksjob uden at arbejdsevnen er 
fuldt dokumenteret, mens man er under afklaring. Dansk Socialrådgiverforening kalder det et udvik-
lingsfleksjob. Forslaget kan først og fremmest være til gavn for den enkelte kontanthjælpsmodta-
ger, som undgår at glide for langt væk fra arbejdsmarkedet. Derudover vil forslaget medføre at stille 
flere mennesker til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil have en umiddelbar virkning på ar-
bejdsudbuddet. Vi regner i denne analyse på den umiddelbare effekt på arbejdsudbuddet. 
 

Målgruppen for udviklingsfleksjob er i udgangspunktet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Der er ca. 25.900 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), som har været på 

ydelsen i mindst ét år. Vi forventer, at ca. 20 pct. af denne gruppe vil være parate til et varetage et 

udviklingsfleksjob på 5 eller 7 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 pct., se metode for ud-

dybning.  

 

Med en gennemsnitlig arbejdstid på 5 timer ugentligt giver dette en stigning i arbejdsudbuddet på 

350 fuldtidspersoner. Hvis det gennemsnitlige udviklingsfleksjob i stedet er på 7 timer, vil det øge 

arbejdsudbuddet med ca. 490 personer, se tabel 1, og se Metode for uddybning.  

 

Tabel 1. Udviklingsfleksjob og effekt på arbejdsudbuddet 

  

Arbejdstid på 5 timer ugentligt 350 

Arbejdstid på 7 timer ugentligt 490 

Kilde: Se metode 

 

Hvis det derudover får aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ud af kontanthjælpssystemet eller 

varigt øger deres arbejdsevne, vil arbejdsudbudseffekten blive endnu større. 
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METODE 

Beregningen anvender data fra jobindsats.dk om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I ana-

lysen anvendes fuldtidspersoner. Én fuldtidsperson svarer eksempelvis til to personer, som begge 

har været på kontanthjælp i et halvt år. 

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil ikke have samme timeproduktivitet som ordinært 

beskæftigede. Vi antager i beregningen, at arbejdsintensiteten vil være 50 pct. af den ordinært an-

satte lønmodtagers, og at den faktiske arbejdstid er 5 til 7 timer ugentligt. 

 

Afgrænsning af målgruppen 

Et udviklingsfleksjob vil ikke være relevant for personer, som kortvarigt er på kontanthjælp. Vi fo-

kuserer derfor på personer, som har været på kontanthjælp mindst et år. Dermed får vi 32.223 

personer ud af i alt 39.862 personer i januar 2022.1 Det svarer til omtrent 25.900 fuldtidsperso-

ner.2 

 

Andelen af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der kan forventes at komme i udviklings-

fleksjob, vurderes er være ca. 20 pct. for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 

der har været på kontanthjælp i mindst ét år. Denne andel er baseret på, hvor mange kontant-

hjælpsmodtagere det lykkedes at få i gang med et virksomhedsforløb i et tidligere projekt, Flere 

skal med. I projektet blev 55 pct. af målgruppen vurderet parate til en indsats, og 40 pct. af dem 

kom i et virksomhedsforløb i løbet af et år. Flere skal med-projektet var målrettet aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpemodtagere og aktivitetsparate 

modtagere af integrationsydelse.  

 

Flere skal med var afgrænset til personer, som havde været i kontanthjælpssystemet i mindst fem 

år. Der er altså tale om en gruppe i kontanthjælpssystemet, som typisk vil være langt fra arbejds-

markedet. Da udviklingsfleksjob også er relevant for personer, der har været på kontanthjælp i 

kortere tid, vil andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som kan komme i udviklings-

fleksjob reelt kunne blive højere. Der er således tale om en meget konservativ antagelse. 

Hvis man i stedet antog, at 40 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kunne komme i 

udviklingsfleksjob, ville arbejdsudbuddet kunne øges med ca. 700-980. 

 

 

 
11 jobindsats.dk (tilgået 13. juli 2022). Kontanthjælp: Antal forløb fordelt på varighed 
2 32.223 * (44.601 fuldtidsmodtagere i 2021 / 55.443 personer i 2021) = 25.922 aktivitetsparate kontanthjælps-

modtagere, som har været på ydelsen i mindst et år.  

https://www.jobindsats.dk/databank/ydelser/kontanthjaelp/personer-forlob-og-udgifter/antal-forlob-fordelt-pa-varighed/

