
Side 1 af 3

Status på nytteindsatsen i Svendborg

På baggrund af et ønske fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er 
her udarbejdet en lille status på nytteindsatsområdet i Svendborg 
Kommune. 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Fyn har den 28. marts 2019 
vedtaget ”RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats”, der er 
uændrede i forhold til de tidligere anbefalinger.

Nytteindsatsen i Svendborg er forankret i CETS – Center for Ejendom og 
Teknisk Service, og der udføres alene samfundsnyttige opgaver, der er 
afstemt med arbejdsmarkedets parter, og som ligger ud over, hvad der er 
budgetteret med. Indsatsen er tilrettelagt så den lever op til de 4 
anbefalinger fra RAR Fyn.

1. Hensigten med nytteindsats er at motivere borgeren til at 
søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse

I Svendborg anvendes nytteindsats som et motiverende tilbud til 
borgere, der ikke vurderes at have behov for opkvalificerende 
tilbud. Det er primært åbenlyst uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate 
kontanthjælps/uddannelseshjælpsmodtagere, der visiteres. 
Tilbuddet kan anvendes som rådighedsafprøvende for a-
dagpengemodtagere, men det sker sjældent.

2. Der skal i perioden, hvor borgeren er i nytteindsats, følges 
op, motiveres og gives mulighed for at borgeren kan søge 
ordinært job/og eller uddannelse.

I Svendborg er timetallet i nytteindsatsen politisk fastsat til 28 
timer for at give mulighed for job/uddannelsessøgning. Hver 14. 
dag deltager en jobrådgiver og en virksomhedskonsulent fra 
jobcentret i et møde med de visiterede borgere. Her gennemgås 
relevante ledige stillinger. Borgerne får information om AMU-
Kurser og   opkvalificeringsforløb indenfor f.eks. Byg til Vækst eller 
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rengøring. Desuden opfordres borgerne til at deltage den åbne 
Jobcafé for at arbejde med deres jobsøgning.

3. Der er en klar procedure for at sikre, at nytteindsatsen ikke 
erstatter ordinære driftsopgaver eller opgaver der er 
budgetteret med i kommunen.

I Svendborg aftales alle opgaver på et årligt møde mellem CETS 
(hvor nytteindsatsen er forankret), Jobcentret og repræsentanter 
fra LO Sydfyn og DA. Der er en gensidig aftale om at tage kontakt, 
hvis der er ønske om nye opgaver eller det opleves at der udføres 
opgaver, der ikke er aftalt. Der har været dialog med hhv. FOA og 
HK for at udvide opgaveporteføljen, men det har ikke været muligt 
at identificere mulige arbejdsopgaver.

4. Rimelighedskravet skal være opfyldt, og det sikres, at kravet 
fortløbende er opfyldt, eller der søges dispensation hos RAR 
Fyn.

I Svendborg har der ikke været behov for en 
dispensationsansøgning i de sidste år, da antallet af fremmødte 
borgere er lavere end det der udløser krav om en 
dispensationsansøgning.

Effekt af Nytteindsatsen
Jobcentret er naturligvis optaget af, hvilke effekter, som indsatserne har 
og om hvor vidt disse bringer vores borgere i job eller uddannelse. Det er 
dog vigtigt at påpege, at nytteindsatsen er en særlig indsats, som modsat 
praktik og løntilskud ikke har et opkvalificerende sigte. Derimod gives et 
tilbud om nytteindsats til vores åbenlyst uddannelsesparate unge og 
jobparate kontanthjælpsmodtagere med det ene formål, at de skal 
arbejde for deres ydelse gennem samfundsnyttige opgaver. For borgere 
på A-dagpenge kan tilbuddet gives, hvis Jobcentret er i tvivl om, hvorvidt 
borgerne reelt står til rådighed. 

Det betyder naturligt, at der ikke er samme fokus på om borgeren efter 
endt forløb er i job eller uddannelse, da formålet med tilbuddet er et 
andet, nemlig at borgeren skal arbejde for deres ydelse. Vi er dog optaget 
af, at borgeren under forløbet modtager relevant information og 
rådgivning om jobmuligheder og opkvalificering, hvorfor jobcentret 
medarbejdere med jævne mellemrum er til stede i tilbuddet. Da tilbuddet 
har den tilsigtede motiverende effekt afsluttes mange borgere allerede 
efter henvisning, da de ganske enkelt afmelder sig. Det betyder, at vi ved, 
at de ikke længere modtager offentlig forsørgelse hos os, men vi ved ikke 
nødvendigvis om de er gået i uddannelse eller job.

Manuel effektanalyse
LO Sydfyn har også udvist stor interesse for, hvilken effekt der er af 
nytteindsatsen. LO Sydfyn har et ønske om at kunne måle løbende effekt 
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på præcis hvor borgerne er efter tilbuddet om nytteindsatsen. Dette er 
ikke muligt at opgøre ved de oplysninger, jobcentret har tilgængelig i 
deres fagsystem.

Jobcentret har undtagelsesvis lavet en manuel gennemgang af alle de 
borgere, der har været henvist til tilbuddet i perioden januar til april 2019. 

122 borgere har deltaget i nytteindsatsen ved CETS i perioden januar- 
april 2019.

En opgørelse foretaget i august vedrørende de deltagende borgeres til/-
afmeldingsstatus gav følgende øjebliksbillede:

 61 borgere er fortsat (eller gen-)tilmeldte
 37 borgere er selvforsørgende lønmodtagere
 15 borgere er påbegyndt uddannelse og modtager SU
 4 borgere er fraflyttet Svendborg Kommune
 5 har et ukendt forsørgelsesgrundlag.
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