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Notat om nytteindsatsen 
 
Lovgrundlag 
 
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 13. 
 
Definition 
 
Nytteindsats er en virksomhedspraktik, hvis formål er, at borgeren 
arbejder for sin ydelse i form af at udføre samfundsnyttige opgaver. 
Derfor har nytteindsats ikke et opkvalificerende sigte, som en almindelig 
virksomhedspraktik har.  
 
Alle målgrupper kan henvises til nytteindsats, men lovgivningsmæssigt 
tænkes primært på de jobparate målgrupper, da nytteindsatsen ikke har 
en opkvalificerende sigte, men alene har det formål, at de henviste 
borgere skal arbejde for deres ydelse.  
 
Varighed 
 
Virksomhedspraktik i form af nytteindsats kan vare 13 uger uden 
mulighed for forlængelse.  
 
Nytteindsats i Svendborg  
 
Nytteindsatsen i Svendborg er forankret i CETS – Center for ejendom og 
Teknisk Service.  De henviste borgere udfører arbejdsopgaver, som 
ligger udover det normerede niveau for opgaveløsningen indenfor CETS 
normale arbejdsopgaver.   
 
De udførte opgaver i Nytteindsatsen er aftalt ml. arbejdsmarkedets parter.  
Der er aftalt årlige drøftelser ml. CETS, jobcentret, FOA og 3F, som 
CETS er ansvarlige for at indkalde til. Drøftelserne er en gennemgang af 
de opgaver, som er aftalt borgere i Nyttejob må udføre samt generelle 
drøftelser om samarbejde ml. partnerne.  
 
Opgaver i Nytteindsatsen: 
 

 AC-stab 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
15. april 2020 
 
Afdeling: AC-stab 
 
 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 
Torsdag Kl. 10.00-16.30 
Fredag Kl. 09.00-14.00 
 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Eksempler på opgaver i nytteindsatsen er:  
 Vedligeholde legeudstyr fra kommunens skoler og daginstitutioner 

(f.eks. maling af legehuse) 
 Affaldsopsamling og renholdelse på grønne områder, havne, 

strande og skove 
 Producere bord/bænksæt til kommunens afdelinger, grønne 

områder og havne 

Timetal 
 
De henviste borgere fremmøder 28 timer om ugen, hvilket er fastlagt 
politisk. 
 
Anvendelse af nytteindsats for de enkelte målgrupper 
 
Jobklare kontanthjælpsmodtagere:  
Her gives tilbuddet som 1. tilbud efter ansøgning om kontanthjælp. Dette 
gælder ligeledes for borgere på uddannelseshjælp, som vurderes 
åbenlyst uddannelsesparate. Typisk starter borgerne i nytteindsats senest 
en uge efter ansøgning om kontanthjælp. 
 
Særligt vedr. borgere, som udgår af integrationsprogrammet og overgår til 
kontanthjælp: disse henvises til nytteindsats som jobparate 
kontanthjælpsmodtagere. Derfor starter de i nytteindsats senest en uge 
efter de er udgået af integrationsprogrammet. 
 
Integrationsydelse:  
Her gives tilbuddet, hvis der stilles tvivl om borgeren motivation til at ville 
indgå i beskæftigelsesrettet tilbud, da de primære tilbud til målgruppen er 
danskuddannelse samt virksomhedspraktik, hvilket størstedelen af 
borgerne deltager aktivt i.  
 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:  
Anvendes i et meget lille omfang, men en lille målgruppe henvises til 
nytteindsats dels for at træne mødestabilitet samt for at være en del af et 
socialt fællesskab.  
 
A dagpenge:  
Tilbuddet gives, hvis der stilles tvivl om rådighed.  
 
Åbenlyst uddannelsesparate:  
(unge som vurderes umiddelbart at kunne gå i arbejde eller starte på 
uddannelse) 
Henvises til nytteindsats efter samme princip som jobparate 
kontanthjælpsmodtagere.  
 
Antal fra oktober 2019 og frem 
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Fra okt. 2019 har jobcentret henvist samlet 132 borgere.  
15 har været åbenlyst uddannelsesparate.  
5 borgere har modtaget integrationsydelse.  
2 borgere modtager A dagpenge.  
4 aktivitetsparate borgere.  
106 borgere modtager kontanthjælp som jobparat.  
 
Øvrige aktiviteter i nytteindsatsen  
 
Som nævnt tidligere har et tilbud om nytteindsats ikke et opkvalificerende 
sigte, men handler alene om, at borgeren i tilbuddet skal arbejde for sin 
ydelse.  
 
Tidligere har der været et aktivt tilbud ved ekstern leverandør til borgere i 
nyttejob, hvor de kunne få hjælp til CV og jobsøgning, men dette 
afsluttes, da de henviste borgere kun mødte meget sporadisk.  
 
Aktuelt er det aftalt, at Jobcentret løbende er til stede i Nytteindsatsen for 
at informere om brancherettet forløb f.eks. indenfor byggebranchen. 
Desuden er holdledere fra Nytteindsatsen opmærksomme på borgere, 
som gerne vil arbejde indenfor byggefagene, så disse borgere bliver 
vejledt i forhold til snusepraktikker eller brancherettet forløb.  
 
Sanktioner under nytteindsats  
 
Borgere, som henvises til nytteindsats skal deltage i tilbuddet for at 
opretholde deres ydelse. Det betyder, at hvis borgeren udebliver fra 
tilbuddet, sanktioneres borgeren, så frem denne ikke har en gyldig grund 
for at udeblive.  
For borgere som er på a dagpenge meldes fravær uden gyldig grund til 
den respektive A kasse, som herefter tager stilling til sanktion.  
 
 
Cases 
 
Jobparat kontanthjælpsmodtager:  
Borger ansøger om kontanthjælp, da vedkommende har afbrudt sin 
uddannelse. I forbindelse med ansøgningen om kontanthjælp henvises 
borger til at starte i nytteindsatsen den kommende mandag i 13 uger.  
Under tilbuddet præsenteres borgeren for muligt brancherettet forløb 
indenfor byggebranchen, hvorfor borgerne tilmeldes forløb på AMU, og 
afmeldes nytteindsats. Efterfølgende bliver borgeren afmeldt grundet ord. 
arbejde.  
 
Borger på A dagpenge:  
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Borger er henvist til jobsøgningsforløb hos ekstern leverandør. 
Tilbagemeldingen på forløbet er, at borger er fremmødt meget sporadisk 
og har ikke virket motiveret for at søge job eller kontakte arbejdsgivere. 
Jobcentret stiller efter en samtale med borgeren tvivl om hvorvidt 
borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og henviser borger til 
nytteindsats i 13 uger. 
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