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Orientering om årsstatus for de særlige jobordninger i 
KK som arbejdsplads for 2021 

 

 

Sagsfremstilling 

Med sagen præsenteres årsstatus for 2021 for de særlige jobordninger i 

Københavns Kommune som arbejdsplads. Notatet er udarbejdet af Be-

skæftigelses- og Integrationsforvaltningen og er til orientering. 

 

Bilag 
Bilag 1. Notat fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Årssta-
tus for de særlige jobordninger i KK for 2021 
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Årsstatus for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads 
for 2021  
 
I denne status præsenteres målopfyldelsen for KK som arbejdsplads for perioden 

januar til og med december 2021 for følgende jobordninger:  

 
• Virksomhedspraktik 
• Løntilskud 
• Nytteindsats  
• Fleksjob  

 

Måltallene i denne status blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. januar 

2021. Der er ét samlet måltal for virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud 

per forvaltning samt ét måltal for fleksjob pr. forvaltning.  

 

Den procentvise målopfyldelse for ordningerne virksomhedspraktik, løntilskud og 

nytteindsats angiver målopfyldelsen for hele 2021. Måltal og status for disse ord-

ninger opgøres i helårspersoner. Udover de enkelte forløb med nytteindsats på 

forvaltningernes arbejdspladser, som indgår i måltallet, er der aktivering i nytte-

indsatsprojektet i regi af Jobcenter København, som ikke indgår i måltallet.  

 

Den procentvise målopfyldelse for fleksjob angiver målopfyldelsen for fleksjob i 

december 2021. Måltallet er fastlagt som antal fleksjobansatte. Målopfyldelsen bli-

ver opgjort ved at se på antal fleksjobansatte ved udgangen af året.  

 

Af tabel 1 fremgår status, måltal og målopfyldelsen for 2021 fordelt på de forskel-

lige ordninger for Københavns Kommune samlet. Til sammenligning fremgår der 

af tabel 2 status, måltal og målopfyldelsen for 2020. I 2020 var den samlede 

målopfyldelse på 46 pct., mens målopfyldelsen i 2021 var 47 pct. Virksomheds-

praktik er den ordning, der udgør den største andel af målopfyldesen både i 2020 

og i 2021 ift. det samlede måltal for ordningerne virksomhedspraktik, løntilskud 

og nytteindsats.  
 

Af tabel 3-9 fremgår status, måltal og målopfyldelse for de 7 forvaltninger for pe-

rioden januar til og med december 2021. 
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Tabel 1: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Københavns Kommune for 2021, 

samt antal forløb  

  

Status  

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyl-

delse 

Antal forløb i 

2021** 

 

KK 

Løntilskud (helårspersoner) 128 

531 1.134 47 pct. 

403 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner)  400 1.845 

Nytteindsats (helårspersoner)  3 17 

Antal Forløb   2.265 

Fleksjob (antal ansatte) * 876  850 103 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit***) 71 pct.  

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021 

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2021 svarer til.  

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 57 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 43 pct. 

 

Tabel 2: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Københavns Kommune for 2020, samt an-

tal forløb 

  

Status  

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyl-

delse 

Antal forløb i 

2020** 

 

KK 

Løntilskud (helårspersoner) 155 

565 1.232 46 pct. 

604 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner)  405 2.422    

Nytteindsats (helårspersoner)  5 28 

Antal Forløb   3.467    

Fleksjob (antal ansatte) * 860  850  102 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit***) 68 pct.  

* Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2020 

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2020 svarer til.  

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 59 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 41 pct.   
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Tabel 3: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-

gen for 2021 

  

Status 

Samlet 

status 
Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyl-

delse 

Antal forløb i 

2021** 

 

BIF 

Løntilskud (helårspersoner) 5 

18 59 30 pct. 

28 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner) 13 80 

Nytteindsats (helårspersoner) 0 0 

Antal forløb   108 

Fleksjob (antal ansatte) *  67  53 126 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit) *** 71 pct.  

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021  

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2021 svarer til.  

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 57 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 43 pct. 

 

Tabel 4: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen for 2021 

  

Status 

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyldelse 

Antal forløb i 

2021** 

 

BUF 

Løntilskud (helårspersoner) 31 

137 481 28 pct. 

88 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner) 106 562 

Nytteindsats (helårspersoner) 0 0 

Antal forløb   650 

Fleksjob (antal ansatte) *  219  347 63 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit)*** 43 pct.    

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021  

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2021 svarer til 

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 57 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 43 pct.   
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Tabel 5: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Kultur- og Fritidsforvaltningen for 2021 

  

Status 

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyldelse 

Antal forløb i 

2021** 

 

KFF 

Løntilskud (helårspersoner) 17 

40 43 93 pct. 

56 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner) 20 99 

Nytteindsats (helårspersoner) 3 17 

Antal forløb   172 

Fleksjob (antal ansatte) *  44  39 113 pct.  

Samlet målopfyldelse (gennemsnit)*** 102 pct.  

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021  

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2021 svarer til.  

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 57 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 43 pct.   

 

Tabel 6: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Socialforvaltningen for 2021 

  

Status 

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyldelse 

Antal forløb i 

2021** 

 

SOF  

Løntilskud (helårspersoner) 49 

186 194 96 pct. 

114 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner) 138 472 

Nytteindsats (helårspersoner) 0 0 

Antal forløb   586 

Fleksjob (antal ansatte) *  174  140 124 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit)*** 108 pct.  

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021  

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2021 svarer til 

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 57 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 43 pct.   
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Tabel 7: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for 

2021 

  

Status 

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyldelse 

Antal forløb i 

2021** 

 

SUF  

Løntilskud (helårspersoner) 12 

100 207 48 pct. 

35 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner) 88 412 

Nytteindsats (helårspersoner) 0 0 

Antal forløb   447 

Fleksjob (antal ansatte) *  244  149 164 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit) *** 98 pct.  

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021  

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2021 svarer til 

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 57 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 43 pct.   

 

Tabel 8: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Teknik- og Miljøforvaltningen for 2021 

  

Status 

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyldelse 

Antal forløb i 

2021** 

 

TMF  

Løntilskud (helårspersoner) 5 

19 67 29 pct. 

28 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner) 14 71 

Nytteindsats (helårspersoner) 0 0 

Antal forløb   99 

Fleksjob (antal ansatte) *  56  49 114 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit) *** 66 pct.  

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021  

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårsper-

soner i 2021 svarer til 

***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 57 pct. af den samlede målop-

fyldelse og måltallet for fleksjob udgør 43 pct.   
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Tabel 9: Status og målopfyldelse for de særlige jobordninger i Økonomiforvaltningen for 2021 

ØKF Status 

Samlet 

status 

Samlet 

måltal 

Procentvis 

målopfyldelse 

Antal forløb i 

2021** 

Løntilskud (helårspersoner) 11 

30 84 36 pct. 

54 

Virksomhedspraktik (helårsperso-

ner) 19 149 

Nytteindsats (helårspersoner) 0 0 

Antal forløb   203 

Fleksjob (antal ansatte) *  72  73 99 pct.  

Samlet målopfyldelse (vægtet gennemsnit) *** 63 pct.  

*Status for fleksjob er opgjort i antal ansatte i december 2021  

** Denne kolonne angiver ikke helårspersoner, men hvor mange forløb opgørelsen af virksomhedsplaceringerne i helårs-

personer i 2021 svarer til 
***Der er taget højde for, at måltallet for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats udgør 59 pct. af den samlede 

målopfyldelse og måltallet for fleksjob udgør 41 pct. 

 


