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FORORD

Nærværende rapport fremstiller resultaterne af den gennemførte borger-

tilfredshedsundersøgelse af Jobcenter Randers. Borgertilfredshedsundersøgelsen

omfatter dels en spørgeskemaundersøgelse, dels en række fokusgruppeinterview

med borgere som er eller har været i kontakt med Randers Jobcenter.

Rapportens indhold og disponering fremgår af oversigten til højre. I de første afsnit

præsenteres de overordnede resultater og konklusioner samt undersøgelsens

tilrettelæggelse og afgrænsning.

Dernæst præsenteres mere detaljerede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen

opdelt for hver af målgrupperne. Der er udarbejdet en selvstændigt bilag med de

fritekstkommentarer, som borgerne har afgivet.

Desuden er der udarbejdet kort en opsamling på de gennemførte fokusgruppe-

interviews.
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I det følgende præsenteres et sammendrag af de 

vigtigste resultater og konklusioner. 

SAMMENFATNING OG 
HOVEDKONKLUSIONER
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SAMMENFATNING OG HOVEDKONKLUSIONER (1/6)
Med næsten 2.000 deltagere er dette formentlig den bredeste borgertilfredshedsundersøgelse, der er lavet af et kommunalt jobcenter

TILRETTELÆGGELSE OG PROCES

Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført som beskrevet i byrådets beslutning

med bilag i sag nr. 288 fra den 20. juni. Undersøgelsen omfatter alle målgrupper i

jobcenteret og er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse suppleret med

opfølgende fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaet er designet i samarbejde mellem

forvaltningen og Implement. Fokusgruppe-interviews er afviklet af Implement.

Resultaterne og en foreløbig afrapportering blev præsenteret for byrådet d. 1.

december 2022 og herefter for den nedsatte arbejdsgruppe samt for jobcenterets

ledelse og medarbejdere. Arbejdsgruppen har i december udformet en udtalelse,

herunder et forslag til kodeks for samarbejdet mellem borgerne og jobcenteret samt

evt. forslag til ændringer i de typiske forløb. Implement har faciliteret dette arbejde.

Desuden har der 19. december været afholdt en rundbordssamtale med tre

praktiserende læger, som ligeledes har fået den foreløbige afrapportering tilsendt og

præsenteret. Der er udarbejdet et referat af samtalen.

Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde samt denne endelige afrapportering af

borgertilfredshedsundersøgelsen præsenteres for byrådet på et temamøde den 19.

januar. Undersøgelsen omfatter ikke interview med ledere og medarbejdere i

jobcenteret eller analyser af sager og arbejdsgange.

DELTAGERE OG REPRÆSENTATIVITET

Hensynet til repræsentativitet har vægtet højt i valget af indsamlingsmetode. For at

sikre tilstrækkeligt antal deltagere er alle, som har haft en sag i jobcenteret de seneste

12 måneder frem til undersøgelsens start, blevet inviteret til at deltage.

I alt har 17.177 personer haft mulighed for at deltage. De fordeler sig ca. 50-50 med

henholdsvis en aktiv og en afsluttet sag. 1.960 personer har svaret, heraf ca. 1.300

med en aktiv sag. Det giver en dækning ift den aktuelle population på ca. 23 procent.

Dette er fuldt tilstrækkeligt ift at sikre, at resultaterne er repræsentative både samlet set

og i de enkelte målgrupper. Samlet set er der formentlig tale om den mest omfattende

borgertilfredshedsundersøgelse, som er lavet af et jobcenter.……

Fuld population Aktuel population Deltagere

N = 17.177 % af N N = 8.281 % af N N = 1.960 % af N

A-dagpenge 4.625 27 1.238 15 354 22

Kontanthjælp 1.687 10 1.110 13 122 8

Uddannelseshjælp 1.620 9 913 11 70 4

Sygedagpenge 4.775 28 1.313 16 366 23

Ressourceforløbsydelse 1.872 11 1.269 15 255 16

Fleksjob 2.205 13 2.159 26 403 25

Ledighedsydelse 393 2 279 3 46 3

Population og deltagere
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SAMMENFATNING OG HOVEDKONKLUSIONER (2/6)
Ved sammenligning af resultaterne for de enkelte målgrupper skal man være opmærksom særligt på forskelle i forløbsvarighed 

(METODISKE) OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

I fortolkningen af resultaterne af spørgeskemaet er det nødvendigt at være

opmærksom på to metodiske forhold: A: Sammensætningseffekter. På tværs af

målgrupperne er der forskelle på deltagernes fordeling på alder, forløbsvarighed,

sagsstatus (aktiv/afsluttet) og uddannelsesbaggrund mv. Disse forhold kan have

betydning for fortolkningen af resultaterne. Fx viser statistiske analyser, at

forløbsvarighed ser ud til at have ret stor betydning for tilfredsheden – der er generelt

bedre tilfredshed blandt borgere med korte forløb end blandt borgere med lange forløb.

Nedenstående er et eksempel på denne effekt:

• På spørgsmålet ”Hvordan er du samlet set tilfreds med Jobcenter Randers” er

gennemsnitsscoren på en skala fra 1 til 5 3,4 blandt A-dagpengemodtagere og 3,0

blandt kontanthjælpsmodtagere (5 er bedst).

• Der er imidlertid meget stor forskel på den gennemsnitlige forløbsvarighed mellem

de to grupper. Mange korte forløb blandt A-dagpengemodtagerne og mange lange

forløb blandt kontanthjælpsmodtagerne.

• Hvis man statistisk kontrollerer for denne dette, så mindskes forskellen i tilfredshed

en del.

B: Risiko for bias. Der er en risiko for, at der blandt de borgere, som har besvaret

spørgeskemaet kan være systematisk bias (skævhed), som det imidlertid ikke er muligt

at undersøge eller korrigere for. Det bemærkes, at der både kan være negativ og

positiv bias – positivt, hvis der fx er borgere med meget dårlige oplevelser og trivsel,

som ikke har haft overskud til at udfylde spørgeskemaet, og negativt, hvis det især er

borgere, som har haft negative oplevelser som har ønsket at besvare spørgeskemaet.

FOKUSGRUPPER

Der er gennemført fokusgruppeinterviews med alle målgrupper bortset fra

uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der ikke var nogen, der tilmeldte sig. Generelt har

interessen for at deltage i fokusgruppeinterviews været mindre end forventet. Alle, som

har ønsket at deltage er blevet inviteret. Der har i gennemsnit været ca. fire deltagere i

hvert interview.

Fokusgruppedeltagerne er samlet set mindre tilfredse med Jobcenter Randers end den

samlede population. Det afspejler delvist, at der blandt fokusgruppedeltagerne er en

overrepræsentation af borgere med lange forløb.
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SAMMENFATNING OG HOVEDKONKLUSIONER (3/6)
Ca. 55% af respondenterne er samlet set tilfredse/meget tilfredse med Jobcenter Randers. 25-30% er utilfredse/meget utilfredse

I det følgende angives en række af de resultater og konklusioner, som træder frem fra

undersøgelsen. De fleste af disse underbygges og illustreres igennem rapportens

underliggende afsnit.

I spørgeskemaet er borgere blevet bedt om at vurdere forskellige udsagn på en skala

fra 1 til 5, hvor 5 er meget tilfreds, 4 er tilfreds, 3 er nogenlunde tilfreds, 2 er utilfreds og

1 er meget utilfreds. På en skala fra 1 til 5 er den gennemsnitlige tilfredshedsscore 3,4

på tværs af alle deltagere. Ca. 55 procent er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”. 25-

30 procent er omvendt ”utilfredse” eller ”meget utilfredse”.

SAMLET TILFREDSHED MED JOBCENTER RANDERS. VARIATIONER I TILFREDSHEDEN.

Der kan observeres en række mønstre i den samlede tilfredshed:

• Borgere med korte forløb har højere tilfredshed end borgere med lange forløb, dvs.

mere end to år.

• Tilfredsheden er størst i de ældste aldersgrupper og lavest i de yngste.

• Tilfredsheden er højest blandt modtagere af A-dagpenge, sygedagpenge og ansatte

i fleksjob. Den er omvendt lavest blandt modtagere af kontanthjælp,

uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse.

• For nogle målgrupper – uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og kontanthjælp

- er der andelen af (meget) utilfredse lige så stor som andelen af (meget) tilfredse –

eller endda større.

• Blandt respondenter med forløbsvarighed på +2 år er tilfredsheden samlet kun lidt

højere end utilfredsheden.

Meget tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
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SAMMENFATNING OG HOVEDKONKLUSIONER (4/6)
Der er i gennemsnit større tilfredshed med medarbejderne. Mange borgere oplever dog, at forløbene afhænger af enkeltmedarbejdere

SAMSPILLET MELLEM BORGER OG MEDARBEJDER ER AFGØRENDE.

• Som gennemsnit blandt alle respondenter er den generelle tilfredshed med

medarbejderne på Jobcenter Randers 3,7 på en skala fra 1 til 5.

• Der er således en højere generel tilfredshed med medarbejderne (3,7) end med

Jobcenter Randers samlet set (3,4). Det gælder både for alle respondenter under ét

og for dem, som har en forløbsvarighed på 2 år eller mere.

• Der er mange fritekstkommentarer, som vedrører relationen mellem borger og

sagsbehandler/jobkonsulent. De varierer fra meget positive til det modsatte.

• Der fremstår det indtryk, at det i meget høj grad er den direkte relation til

sagsbehandleren, som er afgørende for borgernes oplevelse af samspillet.

• Borgere, der har oplevet skift af sagsbehandler kan både opleve dette meget

positivt og meget negativt - og det opleves af nogle/mange som ret vilkårligt.
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SAMMENFATNING OG HOVEDKONKLUSIONER (5/6)
På tværs af de fleste målgrupper er det tydeligt, at mange borgere – særligt med lange forløb – også har psykiske problemstillinger

MANGE BORGERE HAR PSYKISKE PROBLEMSTILLINGER.

• Undersøgelsen viser, at der på tværs af målgrupperne er en ret stor andel af

borgere, der (også) har psykiske problemstillinger af forskellig karakter.

• Dette er således ikke afgrænset til fx sygedagpengemodtagere, men gælder i høj

grad også fx for personer i ressourceforløb samt på kontanthjælp eller

uddannelseshjælp (i begge sidst-nævnte grupper er hovedparten af borgerne

aktivitetsparate).

• Det fremstår som en meget vigtig – men formentlig også svær - opgave for

jobcenteret(s medarbejdere) at kunne forholde sig relevant og realistisk til den

situation, som borgere med psykiske problemstillinger har.

• Der er hos nogle/mange borgere med psykiske udfordringer en oplevelse af, at

jobcenterets kompetencer og forståelse ift deres situation ikke er tilfredsstillende og

at der sker en forskelsbehandling ift borgere med mere synlige problemer.

VENTETID

• 236 respondenter med en forløbsvarighed på mindst 12 måneder angiver, at de ”i

høj grad” eller ”i meget høj grad” har oplevet ventetid, som har betydet, at deres

sag ikke har kunnet komme videre. Det svarer ca. til hver tredje person med denne

forløbsvarighed. Der er yderligere 130 personer, som angiver, at de ”i nogen grad”

har oplevet ventetid.

• Figurerne til højre illustrerer hvilke årsager, som af de 236 respondenter angives

som de væsentligste årsager til ventetid. Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers

nævnes hyppigst – det omfatter også aflysninger.

Oplevede årsager til ventetid blandt borgere med +12 mdr varighed og 

som i (meget) høj grad har oplevet ventetid, som har stoppet deres sag
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SAMMENFATNING OG HOVEDKONKLUSIONER (6/6)
Borgerne forstår generelt godt kommunikationen fra jobcenteret, men formen kritiseres af nogle. 

KOMMUNIKATION

• Undersøgelsen viser, at både den mundtlige og skriftlige kommunikation fra

Jobcenter Randers i vid udstrækning opleves at være forståelig.

• Mange af fritekstkommentarerne adresserer ”tonen” i kommunikationen både fra

enkeltmedarbejdere og strukturelt.

• Oplevelser af dårlig tone kommunikationen kan hænge sammen med konteksten

og at det er borgernes forsørgelsesgrundlag, som er genstandsfelt.

• Der er dog ikke tvivl om, at nogle borgere reelt oplever, at kommunikationen kan

virke som trusler eller at den kan være nedladende eller mindre respektfuld.

DE FYSISKE RAMMER

• Den gennemsnitlige tilfredshed med de fysiske rammer er 3,4 på en skala fra 1 til 5.

• Der er en del borgere – særligt med korte forløb – som ikke eller kun i begrænset

omfang når at være til møder og samtaler på jobcenteret og for hvem, dette tema

ikke spiller den store rolle.

• Omvendt er der i de skriftlige kommentarer en del, som har bemærkninger til de

fysiske rammer. Generelt er disse bemærkninger kritiske. Nogle handler om

placeringen væk fra midtbyen, men flere handler om lokalernes indretning og

tilgængelighed.

ØVRIGE TEMAER.

• Der er herudover en række øvrige temaer, som dukker jævnligt op i fokusgrupperne

og i kommentarerne fra deltagerne, fx:

• Min Plan. Nogle anfører, at indholdet i Min Plan ikke opleves at være retvisende, og

at processerne omkring det indhold, der føres i Min Plan ikke er tilfredsstillende

• Relevans af tilbudte aktiviteter. I nogle målgrupper – og særligt for de lange forløb

– er der en ret lav tilfredshedsscore med de tilbudte aktiviteter.

Det fremgår også af kommentarerne, at en del borgere oplever de konkrete

aktiviteter som i bedste fald irrelevante. Billedet er dog varieret, og der er også

borgere, som føler sig godt hjulpet af de tilbud, de har deltaget i.

• Tilgængelighed. Der er forskellige oplevelser blandt borgerne af, hvor tilgængelige

sagsbehandlerne er. Nogle angiver, at de oplever dårlig tilgængelighed, herunder at

de ikke kan komme i kontakt med sagsbehandleren, når der er behov for det eller at

responstider er meget lange
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I dette afsnit redegøres for, hvordan undersøgelsen er 

gennemført både for spørgeskemadelen og 

fokusgruppeinterviewene. 

UNDERSØGELSENS TILRETTE-
LÆGGELSE OG AFGRÆNSNING
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UNDERSØGELSENS TILRETTELÆGGELSE OG AFGRÆNSNING 
Undersøgelsen baserer sig alene på spørgeskema og fokusgruppeinterview

Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført som beskrevet i byrådets beslutning

med bilag i sag nr. 288 fra den 20. juni. Undersøgelsen omfatter alle målgrupper i

jobcenteret og er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse suppleret med

opfølgende fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaet er designet i samarbejde mellem

forvaltningen og Implement. Der er inden udsendelse af spørgeskemaet primo oktober

gennemført pilottest blandt et mindre antal borgere for at validere spørgsmål og

svarkategorier.

Alle borgere med en aktiv sag samt borgere med en afsluttet sag inden for de

seneste 12 måneder har fået en invitation til at deltage i borgertilfredsheds-

undersøgelsen via deres e-Boks. Borgerne har mulighed for at tilgå både en dansk

og en engelsk version af spørgeskemaet. Med henblik på at få så mange borgere

som muligt til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen er de borgere, som kommer på

Jobcenter Randers, i den periode hvor undersøgelsen foregik, blevet mindet om og

opfordret til at deltage heri. Borgerne har endvidere kunnet henvende sig i

receptionen, hvor de kan få udleveret en printet udgave af spørgeskemaet, som de

kan besvare fysisk og aflevere i receptionen igen.

Spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview har i overensstemmelse med

byrådets beslutning udgjort grundlaget for undersøgelsen. Der er ikke gennemført

interview med ledere og medarbejdere i jobcenteret eller analyser af sager og

arbejdsgange. Inden for disse rammer har der således ikke været mulighed for at

sammenholde borgernes oplevelser med den faktiske driftspraksis. Det begrænser

mulighederne for at fortolke og analysere data fra undersøgelsen.

I det undersøgelsen har et særligt fokus på de lange forløb over 2 år, er der udarbejdet

opgørelser af den forventede gennemsnitlige forløbsvarighed for borgere i udvalgte

ydelsesgrupper. Resultaterne heraf er præsenteret bagest i rapporten.

I spørgeskemaet kunne borgerne tilkendegive, hvorvidt de ønskede at deltage i et

fokusgruppeinterview, som herefter er afviklet i november. Der er gennemført sådanne

interviews med alle målgrupper bortset fra uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der ikke

var nogen, der tilmeldte sig. De seks fokusgruppeinterviews blev afviklet på her to

timer, og blev afviklet af Implement. Alle, som har ønsket at deltage, er blevet inviteret.

Der har i gennemsnit været ca. fire deltagere i hvert interview.

De foreløbige resultater af undersøgelsen blev den 1. december 2022 præsenteret for

Byrådet og den arbejdsgruppe, som Byrådet havde besluttet skulle nedsættes, samt for

jobcenterets ledelse og medarbejdere. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra

arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, Handicaprådet, Udsatterådet,

praktiserende læger samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Jobcenter

Randers.

Der er afholdt fem møder med arbejdsgruppen i november og december, som har

udformet en udtalelse, herunder forslag som kan afkorte de typiske forløb, samt et

forslag til kodeks for samarbejdet mellem borgerne og jobcenteret. Implement har

faciliteret dette arbejde. Desuden har der været afholdt en rundbordssamtale med 3

praktiserende læger den 19. december 2022, og der er udarbejdet et godkendt referat

af denne samtale.

Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde samt den endelige afrapportering af

borgertilfredshedsundersøgelsen præsenteres for byrådet på et temamøde den 19.

januar 2023. Dette udgør grundlaget for beskæftigelsesudvalgets arbejde med

formulering af et kodeks og arbejdet med en ny beskæftigelsespolitik.

Design og
afvikling 
af BTU

Præsentation 
af foreløbig 

teknisk rapport

Arbejdsgruppe 
og rundbords-

samtale

Temamøde
for byrådet

Ny 
beskæftigelses-

politik

Sept.-okt.

1. dec.

December

19. jan

Forår 2023

Grundstrukturen i afviklingen af borgertilfredshedsundersøgelsen
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I dette afsnit behandles spørgsmålet om 

borgertilfredsundersøgelsens datagrundlag. Afsnittet 

giver en beskrivelse af undersøgelsens statistiske 

usikkerhed og repræsentativitet.

DELTAGERE OG 
REPRÆSENTATIVITET
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DELTAGERE OG REPRÆSENTATIVITET (1/2)
Det store antal deltagere i undersøgelsen er med til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater

+14.000 INVITATIONER OG NÆSTEN 2.000 DELTAGERE

Målgruppen for borgertilfredshedsundersøgelsen er borgere med sager, som er aktive,

eller som er afsluttet inden for de seneste 12 måneder. Primo september 2022 udgør

denne målgruppe i alt 17.177 borgere, hvoraf 8.281 aktuelt har en sag på jobcenteret.

Dette tal er dog et bruttotal, da der med den tilgængelige opgørelsesmetode er borgere,

der tælles med flere gange, såfremt de har haft flere forskellige forløb. Korrigeret for

dette er der 14.754 (unikke) borgere i målgruppen.

I kommissoriet er der lagt vægt på, at undersøgelsens resultater skal være repræsen-

tative ikke kun for den samlede gruppe af jobcenterbrugere men tillige inden for de

enkelte mål-/ydelsesgrupper (A-dagpenge, kontanthjælp osv.). Det stiller krav til, at

antallet af respondenter skal være forholdsvis stort. Der kan i en undersøgelse af denne

karakter ikke forventes en svarprocent på mere end 20-30 procent, og det blev på

forhånd anset som en risiko, at den ville være mindre. Derfor har det været en bevidst

rekrutteringsstrategi at invitere alle borgere i målgruppen til at deltage i undersøgelsen.

Der er således inviteret 14.754 personer til at deltage. Heraf har 1.960 borgere

besvaret spørgeskemaet. Sammenlignet med andre kendte undersøgelser af

borgertilfredshed med jobcentre er antallet af respondenter meget højt. Antallet af

besvarelser giver en dækningsgrad på 24 procent i forhold til den aktuelle population

(borgere med en aktuel sag) og en svarprocent på ca. 13 i forhold til dem, der har

modtaget spørgeskemaet. Da der er tale om en svarprocent i forhold til hele

populationen (og ikke bare en bruttostikprøve), må det vurderes at være en relativ stor

respondentgruppe. Det er med til at minimere den statistiske usikkerhed og i sidste

ende sikre en valid og troværdig undersøgelse, jf. også illustrationen på næste side af

følsomheden over for stikprøvens størrelse.

Af tabellen til højre fremgår det, hvordan hhv. den fulde population, den aktuelle

population og respondentgruppen fordeler sig ift en række centrale karakteristika i både

antal og procent. Disse karakteristika er målgruppe, forløbsvarighed og sagsstatus. Ved

at sammenligne fordelingerne i respondentgruppen med fordelingerne i populationen er

der muligt at få et indtryk af respondentgruppens repræsentativitet.

Her ses det, at respondentgruppen fordeler sig nogenlunde pænt på flere karakteristika,

men også at der er enkelte skævheder. Særligt synes fleksjobansatte, borgere med

lange forløb (2 år eller længere) og borgere med aktive sager at være

overrepræsenterede i forhold til den fulde population. Fx er der tale om en

overrepræsentation på 12 procentpoint blandt fleksjobansatte. Det er forventeligt med

visse skævheder i en undersøgelse af denne karakter, men ikke desto mindre er det

vigtigt at være opmærksom herpå, da det kan have betydning for de samlede resultater.

Fuld population Aktuel population Respondentgruppe

N = 17.177 % af N N = 8.281 % af N N = 1.960 % af N1

MÅLGRUPPE

A-dagpengemodtagere 4.625 27% 1.238 15% 354 22%

Kontanthjælpsmodtagere 1.687 10% 1.110 13% 122 8%

Uddannelseshjælpmodtagere 1.620 9% 913 11% 70 4%

Sygedagpengemodtagere 4.775 28% 1.313 16% 366 23%

Ressourceforløbsydelsesmodtagere 1.872 11% 1.269 15% 255 16%

Fleksjobansatte 2.205 13% 2.159 26% 403 25%

Ledighedsydelsesmodtagere 393 2% 279 3% 46 3%

Andet - - - - 245 -

Ved ikke - - - - 99 -

I alt, brutto 17.177 100 8.281

”Dobbeltgængere” -2.421 -

I alt, netto 14.756 8.281 1.960 24%

FORLØBSVARIGHED

2 år eller mindre 12.632 74% 4.782 58% 1.123 68%

Mere end 2 år 4.545 26% 3.499 42% 520 32%

Ved ikke - - - - 317 -

SAGSSTATUS

Aktiv sag 8.281 48% 8.281 100% 1.276 65%

Afsluttet sag 8.896 52% 0 0% 684 35%

1 For at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag indgår ”Andet” og ”Ved ikke”-besvarelser ikke i beregningen af de

procentvise fordelinger i stikprøven.

Som svarene i undersøgelsen viser, er fleksjobansatte generelt lidt mere tilfredse end

de fleste øvrige målgrupper. Når denne målgruppe er overrepræsenteret i stikprøven vil

det alt andet lige påvirke de samlede tilfredshedsvurderinger i en positiv retning.

Omvendt er borgere med lange forløb generelt mindre tilfredse end borgere med korte

forløb, hvilket alt andet lige vil påvirke de samlede tilfredshedsvurderinger i en negativ

retning. Samlet set kan det være svært at sige noget om, hvilken betydning

skævhederne har, men det kan altså ikke udelukkes, at der er en vis bias i

undersøgelsens resultater.

Data for den samlede population og for respondentgruppen



Borgertilfredshedsundersøgelse på Jobcenter Randers 14

DELTAGERE OG REPRÆSENTATIVITET (2/2)
En følsomhedsberegning illustrerer, at resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen er meget robuste.

Der kan være mange årsager til, at stikprøven ikke er fuldkommen repræsentativ for

undersøgelsespopulationen. Borgere har forskellige motivationer og muligheder for at

deltage i en undersøgelse af denne karakter, og det kan have betydning for, hvem der i

sidste ende vælger at deltage. Det er eksempelvis ikke overraskende, at borgere med

en aktiv sag er overrepræsenterede, da undersøgelsen må forventes at være mere

vedkommende og relevant for dem at deltage i.

Der er med den valgte indsamlingsmetode i et vist omfang forsøgt at tage højde for

borgernes forskellige motivationer og muligheder for at deltage i en undersøgelsen. Fx

har borgerne ikke kun haft mulighed for at besvare spørgeskemaet online via deres e-

Boks. De har også haft mulighed for at få udleveret en printet version af spørgeskemaet

i jobcenteret, som de har kunne besvare fysisk. På den måde har borgere, som enten

ikke har en computer til rådighed eller ikke er særligt IT-kyndige, også haft mulighed for

at deltage. Selvom det er begrænset, hvor mange besvarelser, der er kommet ind ad

den vej, må det forventes, at det har bidraget til en højere grad af repræsentativitet.

ILLUSTRATION RESULTATERNES ROBUSTHED

På tværs af ydelsesgrupperne er der forskel på, hvor stor en andel, der har besvaret

spørgeskemaet. For A-dagpenge svarer de 354 besvarelser til 29 procent af det antal

borgere, som på undersøgelsestidspunktet er i et A-dagpengeforløb. For

sygedagpengemodtagere er det tilsvarende tal på samme niveau. Til gengæld er det

meget lavere for uddannelseshjælp og for kontanthjælp – hhv. 8 og 11 procent. For de

øvrige ydelsesgrupper varierer det omkring 15-20 procent, jf. figuren øverst til højre.

Generelt er det Implements vurdering, at antallet af besvarelser er fuldt tilstrækkeligt til,

at resultaterne er robuste og retvisende, om end usikkerheden må anses for at være lidt

større for de to ydelsesgrupper med lavest svarandel.

Tabellen til højre illustrerer resultaternes robusthed. De første to kolonner viser den

gennemsnitlige svarværdi (på en skala fra 1 til 5) på spørgsmålet ”hvor tilfreds er du

samlet set med Jobcenter Randers”. I den første kolonne er svarværdien opgjort som

gennemsnit for alle respondenter inden for hver ydelsesgruppe. I den anden kolonne er

det samme tal opgjort for grupper, hvor kun halvdelen af respondenterne indgår – den

anden halvdel er fjernet ud fra et tilfældighedsprincip. Det ses, at de gennemsnitlige

svarværdier er ens for de fleste grupper. Der er en lille (meget) forskel for tre af

ydelsesgrupperne, herunder netop uddannelseshjælp og kontanthjælp. Tabellen

illustrerer, at selv hvis der kun havde været halvt så mange respondenter, så ville

resultaterne have været stort set de samme. Heraf kan også udledes, at selv om

respondentgrupperne havde været (endnu) større, så ville det ikke betyde noget for

resultaterne.

29

11

8

28

20

19

16

0 5 10 15 20 25 30 35

A-dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Uddannelseshjælpmodtagere

Sygedagpengemodtagere

Ressourceforløbsydelsesmodtagere

Fleksjobansatte

Ledighedsydelsesmodtagere

Antal respondenter som andel af aktuel population, procent

Målgruppe
Resultat for hele 

respondentgruppen
Resultat for halv 

respondentgruppe
Forskel

Hele målgruppen 3,4 3,4 0,0

A-dagpenge 3,4 3,4 0,0

Kontanthjælp 3,0 3,2 -0,2

Uddannelseshjælp 2,6 2,5 0,1

Sygedagpenge 3,6 3,6 0,0

Ressourceforløbsydelse 2,9 2,9 0,0

Fleksjob 3,5 3,6 -0,1

Ledighedsydelse 3,2 3,2 0,0

Samlet tilfredshed med Jobcenter Randers – illustration af robusthed.

I den midterste kolonne ”… halv respondentgruppe” er halvdelen af besvarelserne i hver ydelsesgruppe blevet

fjernet tilfældigt, og den gennemsnitlige svarværdi er beregnet for de resterende besvarelser.

Gennemsnitsscoren er beregnet ved at svar med værdien ”meget utilfreds” = 1, svar med værdien ”utilfreds” =

2 osv.

Note:
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I dette afsnit præsenteres resultaterne af 

spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne 

præsenteres særskilt for de enkelte målgrupper og i et 

standardiseret format

Talhenvisningerne i teksten – fx [1] – refererer til 

nummereringen af figurer og tabeller på de 

efterfølgende sider

RESULTATER FRA 
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN
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A-DAGPENGE (1/4)
Tilfredsheden i målgruppen påvirkes positivt af mange korte forløb, men afhænger i øvrigt af relationen til konkrete medarbejdere   

Den samlede population. Den samlede population af A-dagpengemodtagere udgør

aktuelt godt 1.200 borgere. Heraf har færre end 100 en forløbsvarighed på mere end to

år, og generelt er målgruppen kendetegnet ved stor gennemstrømning og en stor andel

af kortvarige forløb.

Korte forløb. Godt 350 A-dagpengemodtagere har deltaget i undersøgelsen, heraf ca.

140 med en aktiv sag og ca. 210 med en afsluttet sag (3). Mere end halvdelen af

forløbene havde en varighed på mindre end 26 uger. Den store andel af korte forløb

bidrager i sig selv til, at der er relativt færre borgere, som har oplevet udfordringer med

ventetid og/eller skift af sagsbehandler. Kun 6 procent af respondenterne i målgruppen

angiver således, at de i høj eller meget høj grad har oplevet ventetid (8).

Analyser på tværs af besvarelserne viser, at forløbsvarigheden har ganske stor

betydning for den generelle tilfredshed og samspillet med medarbejderne mv. Den høje

andel af korte(re) forløb bidrager alt andet lige til et højere tilfredshedsniveau blandt A-

dagpengemodtagere sammenlignet med en række andre målgrupper.

Samlet tilfredshed. Den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers blandt A-

dagpengemodtagerne er 3,4 – dvs. mellem ”nogenlunde tilfredse” og ”tilfredse”. Det

svarer til gennemsnittet for alle målgrupper (uden korrektion for forskelle i

sammensætning). Tilfredshedsscoren på 3,4 dækker over, at der er 56 procent, som er

”tilfredse” eller ”meget tilfredse”, mens der omvendt er 27 procent, som er ”utilfredse”

eller ”meget utilfredse” (1). Tilfredshedsscoren er markant højere (3,8) blandt borgere i et

aktivt forløb end blandt borgere i et afsluttet A-dagpengeforløb, hvor den er 3,3 (2).

Årsagerne hertil er ikke afdækket.

Respondenternes profil. Forskellen i den samlede tilfredshed ses også i fordelingen

på de fem hovedsegmenter. Blandt A-dagpengemodtagere i aktive forløb er 80 procent

enten positive eller meget positive, mens kun 9 procent er kritiske eller meget kritiske

(4). De tilsvarende tal for A-dagpengemodtagere i afsluttede forløb er henholdsvis 65 og

20 procent.

Min Plan. Den gennemsnitlige tilfredshedsscore med ”Min Plan” er 3,4 (2). ”Min Plan” er

et centralt anvendt værktøj for A-dagpengemodtagerne, og der er i denne målgruppe

generelt et godt kendskab til indholdet heri. Udsagnene vedrørende (i) involvering, (ii)

enighed i målene samt (iii) motivation for at nå målene er den gennemsnitlige score 3,9

(12). Også her ses en klar tendens til bedre scorer blandt A-dagpengemodtagere med en

aktiv sag end med en afsluttet – forskellen er 0,3 til 0,5 points.

Den laveste score i denne sektion vedrører den oplevede relevans af de aktiviteter, A-

dagpengemodtagerne har deltaget i. Her er den gennemsnitlige scoringsværdi 3,2 (3,6

for borgere med aktive sager og 3,0 for borgere med afsluttede sager).

Samspillet med medarbejderne. Blandt hovedtemaerne (2) er tilfredsheden med

medarbejderne det element, der opleves mest positivt. Gennemsnitsscoren på 3,7 ligger

imellem ”nogenlunde tilfreds” og ”tilfreds”. Ca. 70 procent af borgerne er ”helt enige”

eller ”overvejende enige” i udsagnene vedr. medarbejdernes forberedelse og forståelse

af borgerens situation mv. (10). Der er omvendt ca. 15 procent, som er ”uenige” eller

”helt uenige” i de samme udsagn.

Der er tydeligt – både fra kommentarerne og fra fokusgruppeinterviews – at der hos

ganske mange borgere er en opfattelse af, at samspillet i (for) høj grad afhænger af de

medarbejdere man møder. Der er i kommentarerne mange, som giver udtryk for stor

tilfredshed med medarbejderne, men også det modsatte.

Forventninger til fremtiden. Godt 80 procent af A-dagpengemodtagerne forventer at

være i job eller selvstændig 12 måneder frem i tiden (7). Blandt A-dagpengemodtagere

med en aktiv sag er der syv ud af 10 som svarer, at de er ”helt enige” eller ”overvejende

enige” i udsagnet ”jeg er samlet set optimistisk ift min fremtid”. Det er en højere andel

end for de fleste øvrige målgrupper.

Ledige med en videregående uddannelse. Det fremhæves i en del af kommenterer

(se bilag), at ledige med en videregående uddannelse kan have en oplevelse af, at

jobcenterets tilbud ikke er relevante for dem. Det kan give borgerne et indtryk af, at de

spilder deres tid. ……

1. Jeg havde først en rådgiver, hun var meget inkompetent. Men fik derefter en

anden, og ham var jeg meget tilfreds med.

Der er også en del kommentarer (se bilag), som handler om (manglende) relevans af

tilbudte aktiviteter samt afvisninger af ønskede aktiviteter. Der er ligeledes – både i

kommentarerne og blandt deltagere i fokusgruppeinterview – eksempler på, at Min Plan

ikke opleves at være korrekt og at borgerne ikke har mulighed for at ændre indholdet).

2. Det er svært at være objektiv da det bare er et dårligt udgangspunkt for relationen at man

i mødet står i en træls situation, hvor jobkonsulenten bliver symbol for alt det pres, der er

som arbejdsløs. Man er i forvejen påvirket af fyringen eller hvad der nu har været grund til

arbejdsløsheden. Mangler måske forståelse fra jobcenteret for at man måske er noget

følsom ift. måden der kommunikeres om jobsøgning og krav.

3. Jeg mødte op på min første ledighedsdag og blev smidt hjem. De havde ikke noget at

tilbyde mig? Heldigvis ville min a-kasse hjælpe mig.

4. Medarbejderne var ganske venlige og til dels hjælpsomme. Men jeg fik en ny sags-

behandler til hvert møde, hvilket var lidt frustrerende. Jeg kan ikke huske hvad Min Plan

[…] handlede om. Det kunne være svært at finde rundt i bygningerne, både ude og inde.
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A-DAGPENGE (2/4)

Status Antal Alder Antal Forløbsvarighed Antal

Aktiv sag 142 Under 25 år 10 Op til 13 uger 115

Afsluttet sag 212 25 – 29 år 46 13 – 26 uger 70

30 – 39 år 60 26 – 52 uger 69

40 – 49 år 68 1 – 2 år 55

50 – 59 år 95 2+ år 22

60+ år 75 Ved ikke 23

I alt 354 I alt 354 I alt 354

RESPONDENTERNES PROFIL #1SAMLET TILFREDSHED MED JOBCENTER RANDERS

Meget tilfreds

Tilfreds

Nogenlunde tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds
11 9 12 11 14
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TilfredsNogenlunde 

tilfreds

UtilfredsMeget 

utilfreds

OVERORDNET TILFREDSHED IFT. KONKRETE ELEMENTER

Alle

Op til 6 mdr.

+2 år

Hvor tilfreds er du generelt med…

… dine samtaler og møder? 

… ”Min Plan”?

… medarbejderne på Jobcenter Randers?

… de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 

Alle

Op til 6 mdr.

+2 år

Alle

Op til 6 mdr.

+2 år

Alle

Op til 6 mdr.

+2 år

42
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RESPONDENTERNES PROFIL #2

Procentfordeling

80% Positive eller meget 
positive

9% Kritiske eller meget 
kritiske

65% Positive eller meget 
positive

20% Kritiske eller meget 
kritiske

Respondenterne er kategoriseret i fem grupper baseret på hvilke svarmuligheder, 
de hyppigst har anvendt ift. 20 spørgsmål. Se nærmere forklaring på side XX

AFSLUTTEDE
sager

N = 212

AKTIVE 
sager

N = 142

Meget positive
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Meget kritiske
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A-DAGPENGE (3/4)

Nogen 
betydning

Stor 
betydning

Meget stor 
betydning

I alt

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers 18 35 35 88

Sagsbehandlingen andre steder i Randers Kommune 24 17 20 61

Opstart af konkrete tilbud 6 17 33 56

Ventetid på behandling i sundhedsvæsenet 12 6 6 24

Ventetid på lægeerklæringer 6 6 6 18

Jeg har selv et medansvar for ventetiden 0 0 0 0

6% Har i høj grad eller i meget høj grad oplevet perioder med ventetid

Hvilken betydning har følgende faktorer haft for ventetiden?

PERIODER MED VENTETID
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MIN PLAN

Helt enig Hverken enig 

eller uenig

Overvejende

uenig

Helt uenigOvervejende

enig

SAMSPILLET MED SAGSBEHANDLER

Hvor enig eller uenig er du i de nedenstående udsagn? 

KOMMUNIKATION

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan”

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan”

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan”

De aktiviteter, jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå
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A-DAGPENGE (4/4)

Sagsstatus Forløbsvarighed

Spørgsmål Alle Aktiv sag Afsluttet sag Forskel Op til 6 mdr.
2 år eller 
længere Forskel

OVERORDNET TILFREDSHEDSVURDERING

Hvor tilfreds er du samlet set med Jobcenter Randers? 3,4 3,7 3,2 -0,5 3,5 3,4 0,0

Hvor tilfreds er du generelt med dine samtaler og møder i Jobcenter Randers? 3,5 3,8 3,3 -0,5 3,5 3,6 0,1

Hvor tilfreds er du med ”Min Plan”? 3,4 3,7 3,1 -0,5 3,4 3,7 0,2

Hvor tilfreds er du generelt med medarbejderne på Jobcenter Randers? 3,7 4,0 3,5 -0,5 3,8 3,7 -0,1

Hvor tilfreds er du generelt med de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 3,6 3,8 3,5 -0,3 3,5 3,7 0,2

Gennemsnit 3,5 3,8 3,3 -0,5 3,5 3,6 0,0

SAMARBEJDET MED JOBCENTERET

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler 4,1 4,3 3,9 -0,4 4,1 4,2 0,2

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation 4,0 4,3 3,8 -0,5 4,0 4,0 0,0

Min sagsbehandler arbejder generelt ud fra min situation 3,9 4,2 3,7 -0,5 3,9 4,0 0,1

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig 4,1 4,3 3,9 -0,5 4,1 3,9 -0,2

Min sagsbehandler er fagligt kompetent og har gode forudsætninger for at hjælpe mig 3,8 4,1 3,5 -0,6 3,8 3,8 0,0

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig 3,8 4,1 3,6 -0,5 4,0 3,8 -0,2

Gennemsnit 3,9 4,2 3,7 -0,5 4,0 4,0 0,0

KOMMUNIKATION FRA JOBCENTERET

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå 4,0 4,2 3,9 -0,3 4,0 3,9 -0,1

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers generelt er let at forstå 4,2 4,3 4,1 -0,3 4,2 4,2 -0,1

Gennemsnit 4,1 4,3 4,0 -0,3 4,1 4,0 -0,1

"MIN PLAN"

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan” 4,2 4,4 4,1 -0,3 4,3 4,3 0,0

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan” 3,9 4,1 3,8 -0,3 4,1 4,0 -0,1

Jeg er enig i de mål og aktiviteter, som indgår i ”Min Plan” 3,9 4,2 3,7 -0,5 3,9 4,0 0,1

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan” 3,9 4,2 3,7 -0,5 3,9 4,0 0,0

De aktiviteter (fx virksomhedspraktik), jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål 3,2 3,6 3,0 -0,6 3,3 3,1 -0,1

Gennemsnit 3,9 4,2 3,7 -0,5 3,9 3,9 0,0

SYN PÅ FREMTIDEN

Jobcenter Randers prøver at hjælpe mig i den retning, jeg selv ønsker 3,6 3,9 3,5 -0,4 3,7 3,7 0,0

Jeg er samlet set optimistisk i forhold til min fremtid 4,1 3,9 4,3 0,3 4,3 3,9 -0,4

Gennemsnit 3,9 3,9 3,9 -0,1 4,0 3,8 -0,2

12
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KONTANTHJÆLP (1/4)
De fleste i målgruppen er aktivitetsparate og har lange forløb bag sig. Mange har dårlig trivsel og et ret pessimistisk fremtidssyn.

Deltagerne peger selv på sagsbehandlingen i jobcenteret og ventetid ifm opstart af

konkrete aktiviteter, som de væsentligste årsager hertil (8). Ventetid på behandling i

sundhedsvæsenet har også betydning, mens ventetid på lægeerklæringer angives at

have relativt mindre betydning. I fokusgruppeinterview og i en del fritekstkommentarer

(se bilag) fremgår også, at relativt mange oplever, at forløbene trækker (unødvendigt) i

langdrag, og at det er svært at forudse og forstå hvorfor. Nogle nævner aflysninger,

manglende opfølgning og dårlig tilgængelighed som faktorer, der bidrager hertil.

Personafhængighed. På samme måde som for A-dagpengemodtagerne er der ganske

mange deltagere, som har en oplevelse af, at forløbene i for høj grad afhænger af de

enkelte sagsbehandlere – og at dette rummer et element af vilkårlighed. Kommentarer-

ne spænder fra meget stor tilfredshed med sagsbehandlere til det modsatte.

Trivsel og fremtidssyn. Blandt respondenter med +12 mdrs. forløbsvarighed svarer

mere end halvdelen, at deres generelle trivsel er ”dårlig” eller ”meget dårlig” (6) – det

samme tal er nul blandt respondenter med forløb på under 26 uger. Desuden har

ganske mange et ret pessimistisk syn på deres fremtid. Blandt borgere med en aktiv sag

er det kun 31 procent, som svarer, at de samlet set er optimistiske ift deres fremtid.

Psykiske problemstillinger. Fra fokusgruppeinterviewet og fritekstkommentarerne er

det tydeligt, at psykiske problemer af forskellig karakter er udbredt forekommende i

målgruppen. Det fremstår som en ret almindelig oplevelse hos borgere i denne gruppe,

at de føler sig dårligt forstået og mødt af medarbejdere med begrænset indsigt i deres

situation og forudsætninger.

Med den afgrænsning, undersøgelsen har haft, er det ikke muligt at oplyse noget

faktuelt om de konkrete forløb for borgere med psykiske problemstillinger.

Den samlede population. Der er aktuelt ca. 1.100 kontanthjælpsmodtagere i Randers

Kommune, hvoraf ca. 600 har en forløbsvarighed på mere end to år. Gennem-

strømningen er således markant lavere end for A-dagpengemodtagere. Kun ca. 15

procent af borgerne er jobparate, mens ca. 85 procent er aktivitetsparate.

Repræsentativitet. Godt 120 kontanthjælpsmodtagere har deltaget i undersøgelsen,

svarende til godt 11 procent af den aktuelle population. Heraf har godt halvdelen en

forløbsvarighed på to år eller mere (3) – det er ca. samme andel som i den samlede

population. Det er en fornuftig dækning, som giver en god sikkerhed for, at resultaterne

er retvisende. Der er dog ikke helt den samme sikkerhed som for en række af de øvrige

målgrupper. Det gælder specielt, at der er meget få borgere med korte forløb, så det er

vanskeligt at konkludere sikkert for borgere i dette delsegment.

Samlet tilfredshed. Den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers blandt

kontanthjælpsmodtagerne er 3,0, dvs. svarende til ”nogenlunde tilfreds”. Der er 40

procent, som er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” (1). Men der er næsten lige så mange

(37 procent), som er enten ”utilfredse” eller ”meget utilfredse”. Sidstnævnte andel må

anses for at være (meget) høj. Tilfredsheden er blandt de laveste på tværs af

målgrupperne.

Korte og lange forløb. Der ses generelt en tendens til, at personer med lange forløb (to

år eller mere) er mindre tilfredse end borgere, som har korte forløb (op til et halvt år).

Selv om der er som nævnt er ret få personer i sidstnævnte gruppe er det helt

systematisk, at deres svar er mere positive – det gælder både for den samlede tilfreds-

hedsscore og for hvert af undertemaerne (2). Fx er tilfredsheden vedr. de fysiske

rammer hhv. 3,3 og 2,9 for de to grupper. Generelt skyldes forskellen primært, at der

blandt deltagere med lange forløb er færre, som er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” (1).

Ventetid. 35 procent af respondenterne angiver, at de ”høj grad” eller ”meget høj grad”

har oplevet ventetid, som har betydet, at deres sag ikke har kunnet komme videre.

Blandt den gruppe, som har en forløbsvarighed på 12 mdr. eller mere er det samme tal

45 procent, jf. figuren herunder.

2.  Efter start på ressourceforløb har jeg nu både kontaktperson + sagsbehandler og de to 

virker ikke altid, som om de taler sammen eller er enige. Jeg føler, at jeg gentager mig selv 

meget, og jeg kan ikke altid genkende, hvad der bliver skrevet ind i Min Plan.

3. Jeg har en god sagsbehandler. Jeg har psykiske problemer, og har meget svært med andre 

mennesker, men han har gjort det sådan, at jeg ikke er bange for at møde op til samtalen.

4. […] Jeg er utilfreds med at tingene bliver pakket ind, så man står tilbage og ikke ved hvad 

der egentlig var sagt.  Det er enormt svært at få fat på sin jobkonsulent, og det tager 

ualmindeligt lang tid for at få afklaring på forskellige ting. […] et enormt vigtigt møde for mig 

bliver aflyst dagen før […] uden en egentlig og ordentlig forklaring.

1. Bedre kontakt imellem socialrådgiver og psykiater samt psykiatrisk sygeplejerske 

kunne være en rigtig god ide – […] dermed kunne man bedre vurdere, hvad jeg har 

brug for.
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KONTANTHJÆLP (2/4)

Status Antal Alder Antal Forløbsvarighed Antal

Aktiv sag 96 Under 25 år 5 Op til 13 uger 9

Afsluttet sag 26 25 – 29 år 11 13 – 26 uger 3

30 – 39 år 36 26 – 52 uger 13

40 – 49 år 27 1 – 2 år 14

50 – 59 år 31 2+ år 64

60+ år 12 Ved ikke 19

I alt 122 I alt 122 I alt 122

RESPONDENTERNES PROFIL #1SAMLET TILFREDSHED MED JOBCENTER RANDERS

Meget tilfreds

Tilfreds
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KONTANTHJÆLP (3/4)

Nogen 
betydning

Stor 
betydning

Meget stor 
betydning

I alt

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers 14 36 29 79

Opstart af konkrete tilbud 16 19 26 61

Sagsbehandlingen andre steder i Randers Kommune 30 13 13 57

Ventetid på behandling i sundhedsvæsenet 13 13 27 53

Ventetid på lægeerklæringer 20 7 13 40

Jeg har selv et medansvar for ventetiden 18 4 11 32

35% Har i høj grad eller i meget høj grad oplevet perioder med ventetid

Hvilken betydning har følgende faktorer haft for ventetiden?

PERIODER MED VENTETID
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Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan”

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan”

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan”

De aktiviteter, jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler
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KONTANTHJÆLP (4/4)

Sagsstatus Forløbsvarighed

Spørgsmål Alle Aktiv sag Afsluttet sag Forskel
Op til 

6 mdr.
2 år eller 
længere Forskel

OVERORDNET TILFREDSHEDSVURDERING

Hvor tilfreds er du samlet set med Jobcenter Randers? 3,0 3,1 2,9 -0,2 3,1 2,9 -0,2

Hvor tilfreds er du generelt med dine samtaler og møder i Jobcenter Randers? 3,2 3,2 3,0 -0,2 3,2 3,0 -0,2

Hvor tilfreds er du med ”Min Plan”? 3,0 3,1 2,8 -0,2 3,1 2,8 -0,2

Hvor tilfreds er du generelt med medarbejderne på Jobcenter Randers? 3,3 3,4 3,2 -0,2 3,4 3,2 -0,2

Hvor tilfreds er du generelt med de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 3,1 3,1 3,3 0,2 3,1 3,3 0,2

Gennemsnit 3,1 3,2 3,0 -0,1 3,2 3,0 -0,1

SAMARBEJDET MED JOBCENTERET

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler 3,7 3,7 3,8 0,2 3,4 3,6 0,3

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation 3,7 3,6 3,9 0,2 3,7 3,5 -0,2

Min sagsbehandler arbejder generelt ud fra min situation 3,5 3,4 3,7 0,3 3,5 3,4 -0,1

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig 3,4 3,3 3,8 0,5 3,5 3,2 -0,3

Min sagsbehandler er fagligt kompetent og har gode forudsætninger for at hjælpe mig 3,6 3,5 4,0 0,5 3,6 3,4 -0,2

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig 3,5 3,5 3,8 0,3 3,5 3,3 -0,2

Gennemsnit 3,6 3,5 3,8 0,3 3,6 3,4 -0,2

KOMMUNIKATION FRA JOBCENTERET

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå 3,2 3,2 3,5 0,3 3,3 3,1 -0,2

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers generelt er let at forstå 3,6 3,5 3,8 0,3 3,5 3,4 -0,1

Gennemsnit 3,4 3,4 3,7 0,3 3,4 3,3 -0,1

"MIN PLAN"

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan” 3,7 3,5 4,1 0,5 3,7 3,5 -0,2

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan” 3,4 3,4 3,5 0,1 2,7 3,3 0,6

Jeg er enig i de mål og aktiviteter, som indgår i ”Min Plan” 3,4 3,3 3,5 0,2 3,5 3,1 -0,4

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan” 3,4 3,3 3,8 0,4 3,1 3,3 0,2

De aktiviteter (fx virksomhedspraktik), jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål 2,7 2,6 3,0 0,4 2,3 2,6 0,3

Gennemsnit 3,3 3,2 3,6 0,4 3,3 3,1 -0,1

SYN PÅ FREMTIDEN

Jobcenter Randers prøver at hjælpe mig i den retning, jeg selv ønsker 2,9 2,9 3,2 0,3 3,3 2,7 -0,6

Jeg er samlet set optimistisk i forhold til min fremtid 3,0 2,7 3,8 1,1 3,2 2,5 -0,7

Gennemsnit 2,9 2,8 3,5 0,7 3,2 2,6 -0,7

12
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UDDANNELSESHJÆLP (1/4)
Tilfredsheden i denne målgruppe er relativt lav(ere). Deltagelsen er i underkanten af det ønskede, hvilket medfører lidt større usikkerhed

Den samlede population. Der var på undersøgelsestidspunktet ca. 900 borgere i

Randers Kommune, som modtog uddannelseshjælp. Det følger af lovgivningen, at alle i

målgruppen er under 30 år. Ca. en tredjedel var uddannelsesparate og to tredjedele var

aktivitetsparate. Knap 40 procent havde en forløbsvarighed på to år eller mere – blandt

de aktivitetsparate var denne andel knap 55 procent.

Repræsentativitet. 70 personer har besvaret spørgeskemaet, svarende til knap otte

procent af det samlede antal personer i målgruppen. Heraf har 26 en forløbsvarighed på

to år eller mere (3) – det er omtrent samme andel som i den samlede population.

Antallet af respondenter i denne målgruppe er – ud fra en statistisk betragtning - i

underkanten af, hvad der havde været ønskeligt. Det er samtidigt sådan, at ingen har

ønsket at deltage i fokusgruppeinterview. Det betyder, at resultaterne skal fortolkes med

lidt større forsigtighed end for de øvrige grupper.

Samlet tilfredshed. Den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers blandt

uddannelseshjælpsmodtagerne er 2,6, dvs. mellem ”utilfreds” og ”nogenlunde tilfreds”

(12). Dette er det laveste tilfredshedsniveau blandt de forskellige målgrupper.

Gennemsnitstallet dækker over, at der på den ene side set er 27 procent, som samlet

set er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med Jobcenter Randers, men omvendt

hele 38 procent, som er enten ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” (1). Der er i denne

målgruppe ikke væsentlige forskelle i tilfredshedsniveauet mellem personer med

forskellig forløbsvarighed eller mellem borgere i aktive henholdsvis afsluttede forløb (1).

Min Plan. Den gennemsnitlige tilfredshedsscore med ”Min Plan” er 2,8, hvilket er lavt.

På udsagnet ”jeg er er motiveret for at nå de mål, der ligger i Min Plan” er kun 44

procent enten ”enig” eller ”helt enig” (9). Næsten lige så mange (38 procent) er enten

”uenig” eller ”helt uenig” i dette udsagn. Tilsvarende er der kun 15 procent, der er ”helt

enig” i, at de aktiviteter, de har deltaget i, har været hjælpsomme for at nå deres mål,

mens 33 procent er ”helt uenig” i det samme udsagn.

Samspillet med medarbejderne. På spørgsmålet ”hvor tilfreds er du samlet set med

medarbejderne på Jobcenter Randers” er gennemsnitsscoren 3,0 (2). Det er klart det

laveste tilfredshedsniveau på tværs af målgrupperne og kan sammenlignes med, at det

samme tal er 3,7 i gennemsnit for alle, der har deltaget i undersøgelsen. Svarene på de

underliggende spørgsmål i denne blok (10) er hver for mere positive, men dog fortsat

relativt dårligere sammenlignet med de øvrige målgrupper.

Ventetid. 45 procent af deltagere angiver, at de ”høj grad” eller ”meget høj grad” har

oplevet ventetid, så deres sag ikke har kunnet komme videre. Også i denne målgruppe

angives sagsbehandlingen i jobcenteret som den mest udbredte årsag, men også

opstart af konkrete tilbud samt sagsbehandling i andre dele af kommunen nævnes ofte

(8). Der er ingen som angiver, at de selv har et medansvar for lange ventetider

Trivsel og fremtidssyn. Det er ret udbredt i målgruppen, at der opleves dårlig trivsel.

Det er omvendt relativt få, som anser deres generelle trivsel for at være ”god” eller

”meget god” (6). For personer med en forløbsvarighed på 12 mdr. eller mere gælder det

således for mindre end 20 procent. Det ses også, at kun 31 procent af borgere med en

aktiv sag er helt enig i udsagnet ”jeg er samlet set optimistisk ift min fremtid”. Det

tilsvarende tal for borgere med an afsluttet sag er 68 procent.

De trivselsudfordringer, som borgerne i denne målgruppe (og andre) har kan både være

(delvist) afledt af deres forsørgelsessituation. Og omvendt kan den også have betydning

for den udtrykte (/u)tilfredshed med Jobcenter Randers. Det er ikke muligt ud fra de

foreliggende data at afgøre, om årsags-virkningssammenhængen går den ene vej eller

den anden.

Paralleller til kontanthjælpsmodtagere. Der er nogle karakteristika ved borgerne i

denne målgruppe, som ligner kontanthjælpsmodtagerne. Det gælder den høje andel af

aktivitetsparate betyder, at mange er langt fra uddannelsessystemet – på sammen

måde som mange kontanthjælpsmodtagere er langt fra arbejdsmarkedet. Desuden

gælder det også for uddannelseshjælpsmodtagerne, at forholdsvis mange har psykiske

udfordringer af forskellig karakter, jf. både ovenstående kommentarer og kommentarer-

ne i bilag. En væsentlig forskel er naturligvis, at uddannelseshjælpsmodtagerne er

under 30 mens langt hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne er over 30 år.……

tag. Svært at opnå forståelse hvis man “ikke set syg ud”. Der er et for stort spring fra

sygemelding til job. Det mangler mellemvejen som behandling, løft af selvværd, tiltag til

mentalt helbred.

Ydelseskontoret er svære at snakke med. Svært at komme igennem til jobcenter/ydelsen på

tlf. Hvis der er lavet en fejl, og den skal rettes, skal der mange opkald til, da dette er den

eneste kommunikationsmulighed. Man bliver da sendt videre i telefonkø til mange

forskellige mennesker.

2. Jeg har informeret min sagsbehandler om, at min psykiater ikke længere kan se mulighed

for forbedring og spurgt i lang tid om jeg ikke kan få et ressourceforløb så jeg i det mindste

kan finde ud af hvad jeg kan og måske en dag få et job på nedsatte timer. Til det har hun

svaret mig, at det giver man kun til nogen med sygdomme, der ikke kan gå væk.

Der ved jeg ikke om dem der arbejder i jobcentret ved nok om psykiske sygdomme, hvis de

tænker at personlighedsforstyrrelser, autisme og mange andre diagnoser bare kan gå væk

for folk hvis de bliver sat på pause i nogle måneder.

1. [Jobcenteret] presser unge til at søge jobs. […] Det er godt at arbejde, men ikke

godt at presse det ned over hovedet når flere […] er stressramte, har brug for andre til-
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UDDANNELSESHJÆLP (2/4)

Status Antal Alder Antal Forløbsvarighed Antal

Aktiv sag 51 Under 25 år 35 Op til 13 uger 8

Afsluttet sag 19 25 – 29 år 34 13 – 26 uger 5

30 – 39 år 1 26 – 52 uger 9

40 – 49 år 0 1 – 2 år 12

50 – 59 år 0 2+ år 26

60+ år 0 Ved ikke 10

I alt 70 I alt 70 I alt 70

RESPONDENTERNES PROFIL #1SAMLET TILFREDSHED MED JOBCENTER RANDERS

Meget tilfreds

Tilfreds

Nogenlunde tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds
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Alle

Op til 6 mdr.

+2 år

Hvor tilfreds er du generelt med…

… dine samtaler og møder? 

… ”Min Plan”?

… medarbejderne på Jobcenter Randers?

… de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 
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RESPONDENTERNES PROFIL #2

Procentfordeling

51% Positive eller meget 
positive

13% Kritiske eller meget 
kritiske

58% Positive eller meget 
positive

26% Kritiske eller meget 
kritiske

Respondenterne er kategoriseret i fem grupper baseret på hvilke svarmuligheder, 
de hyppigst har anvendt ift. 20 spørgsmål. Se nærmere forklaring på side XX

AFSLUTTEDE
sager
N = 19

AKTIVE 
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N = 51

Meget positive
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Meget kritiske
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UDDANNELSESHJÆLP (3/4)

Nogen 
betydning

Stor 
betydning

Meget stor 
betydning

I alt

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers 41 9 45 95

Opstart af konkrete tilbud 17 11 33 61

Sagsbehandlingen andre steder i Randers Kommune 27 7 27 60

Ventetid på behandling i sundhedsvæsenet 16 11 16 42

Jeg har selv et medansvar for ventetiden 14 9 0 23

Ventetid på lægeerklæringer 10 5 5 20

45% Har i høj grad eller i meget høj grad oplevet perioder med ventetid

Hvilken betydning har følgende faktorer haft for ventetiden?

PERIODER MED VENTETID
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SYN PÅ FREMTIDEN
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MIN PLAN

Helt enig Hverken enig 

eller uenig

Overvejende

uenig

Helt uenigOvervejende

enig

SAMSPILLET MED SAGSBEHANDLER

Hvor enig eller uenig er du i de nedenstående udsagn? 

KOMMUNIKATION

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan”

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan”

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan”

De aktiviteter, jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå

5

7

6

8

9

10

11
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UDDANNELSESHJÆLP (4/4)

Sagsstatus Forløbsvarighed

Spørgsmål Alle Aktiv sag Afsluttet sag Forskel
Op til 

6 mdr.
2 år eller 
længere Forskel

OVERORDNET TILFREDSHEDSVURDERING

Hvor tilfreds er du samlet set med Jobcenter Randers? 2,6 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0

Hvor tilfreds er du generelt med dine samtaler og møder i Jobcenter Randers? 3,0 3,1 2,7 -0,4 3,1 2,7 -0,4

Hvor tilfreds er du med ”Min Plan”? 2,8 2,9 2,6 -0,3 2,9 2,6 -0,3

Hvor tilfreds er du generelt med medarbejderne på Jobcenter Randers? 3,0 3,0 2,9 -0,1 3,0 2,9 -0,1

Hvor tilfreds er du generelt med de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 2,7 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0

Gennemsnit 2,8 2,9 2,7 -0,2 2,9 2,7 -0,2

SAMARBEJDET MED JOBCENTERET

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler 3,9 3,9 4,1 0,2 3,9 3,9 0,0

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation 3,6 3,5 3,8 0,2 3,6 3,7 0,1

Min sagsbehandler arbejder generelt ud fra min situation 3,5 3,5 3,7 0,3 3,8 3,6 -0,2

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig 3,4 3,3 3,8 0,5 3,8 3,5 -0,3

Min sagsbehandler er fagligt kompetent og har gode forudsætninger for at hjælpe mig 3,5 3,5 3,6 0,1 3,5 3,6 0,1

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig 3,5 3,5 3,4 -0,1 3,4 3,5 0,1

Gennemsnit 3,6 3,6 3,8 0,2 3,7 3,6 -0,1

KOMMUNIKATION FRA JOBCENTERET

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå 3,0 3,1 2,7 -0,4 2,8 2,9 0,0

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers generelt er let at forstå 3,4 3,5 3,3 -0,2 3,2 3,6 0,5

Gennemsnit 3,2 3,3 3,0 -0,3 3,0 3,3 0,3

"MIN PLAN"

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan” 3,7 3,7 3,8 0,1 4,2 3,8 -0,4

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan” 3,8 3,8 3,7 -0,2 4,2 3,8 -0,4

Jeg er enig i de mål og aktiviteter, som indgår i ”Min Plan” 3,5 3,4 3,6 0,3 3,7 3,3 -0,4

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan” 3,1 3,2 2,9 -0,4 3,5 3,3 -0,2

De aktiviteter (fx virksomhedspraktik), jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål 2,7 3,0 2,1 -0,9 2,7 2,8 0,1

Gennemsnit 3,4 3,4 3,3 -0,1 3,7 3,4 -0,3

SYN PÅ FREMTIDEN

Jobcenter Randers prøver at hjælpe mig i den retning, jeg selv ønsker 2,8 2,8 2,7 -0,1 2,7 2,8 0,1

Jeg er samlet set optimistisk i forhold til min fremtid 2,6 2,3 3,5 1,2 3,5 2,2 -1,3

Gennemsnit 2,7 2,6 3,0 0,4 3,0 2,6 -0,4

12
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SYGEDAGPENGE (1/4)
Korte forløb trækker tilfredsheden op. Sygedagpengemodtagere i afsluttede forløb er mere fremtidsoptimistiske end borgere i aktive forløb

Den overordnede tilfredshedsscore ift samspillet med medarbejderne er 3,7 – det er det

højeste på tværs af målgrupperne (12). På de konkrete udsagn vedr. medarbejdernes (i)

forberedelse til samtaler, (ii) forståelse af borgerens situation og (iii) kompetencer og for-

udsætninger mv. ligger svarene omkring en gennemsnitlig score på 4,0, hvilket ligeledes

er relativt højt. Den høje andel af borgere med korte forløb trækker isoleret set op.

Kommunikation. Sygedagpengemodtagerne svarer generelt ganske positivt ift de to

udsagn, at ”den skriftlige/mundtlige kommunikation er generelt forståelig”. Det er

således ca. 80 procent af respondenterne, som er helt eller overvejende enige heri (11).

Min Plan. Svarene på de spørgsmål og udsagn, der relaterer sig til Min Plan, er lige-

ledes relativt mere positive for sygedagpengemodtagerne end for alle respondenter

under ét. Det kan fx fremhæves, at 74 procent af sygedagpengemodtagerne er ”enige”

eller ”helt enige” i udsagnet ”jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i min plan” (9).

Trivsel. Det er naturligt, at der i denne målgruppe er mange, som har relativt dårlig

trivsel. Særligt blandt borgere med lange forløb er det relativt få – ca. 25 procent – som

angiver, at deres generelle trivsel er ”god” eller ”meget god” (6). I de underliggende data

kan det ses, at der er en korrelation imellem trivsel og tilfredshed. 40 procent af de

borgere, som har dårlig eller meget dårlig trivsel er utilfredse eller meget utilfredse med

Jobcenter Randers. Det tilsvarende tal blandt borgere med god eller meget god trivsel

er kun ca. 20 procent. ……

1. Jeg har kun været til 1 samtale og der fik jeg den hjælp jeg skulle bruge og lagt en

plan for at komme videre i mit forløb.

2. Jeg har fået en meget faglig kompetent hjælp fra en dygtig medarbejder, der mødte mig

med venlighed og smil. Hun kunne give vinkler på min stress, som gav fornyet håb og viden.

Det har været en stor hjælp til min vej tilbage på job.

3. Der var blot tale om, at jeg blev kontaktet ifm en operation, hvor jeg var sygemeldt (1 md.)

fra mit faste job gennem 6 år! Jeg blev behandlet som om, at jeg var ude af arbejds-

markedet... uanset, at jeg ER fastansat og beskæftiget fortsat i mit lærerjob. Der var flere

misforståelser og fejlregistreringer og medarbejdere, der ikke talte sammen. Rigtigt uprof. og

dårligt indtryk af Jobcenteret.

4. "Min Plan" føles meget bureaukratisk. Visse dele af samtalerne og hyppigheden af

samtalerne ligeså. Det er ubehageligt at være syg i et system hvor man føler man bliver

truet med bål og brand så snart man indkaldes til møde, fordi der har været få som har

forsøgt at snyde systemet. Venteområderne har generelt været fugtige og kølige, og

kontorerne man har samtaler i for varme.

5. Det er fuldstændig hul i hovedet at bruge tid og energi (penge) på at sende skemaer og

papirer, handlingsplaner osv. ud til folk to dage efter man var sygemeldt med corona!!!!

Den samlede population. Ved undersøgelsens start var der ca. 1.300 sygedagpenge-

modtagere, heraf godt 100 med en varighed på over to år. I løbet af et helt kalenderår er

der 4.500-5.000 borgere, som i en periode modtager sygedagpenge. Det er således en

målgruppe med stor gennemstrømning og mange korte forløb.

Korte forløb. 366 sygedagpengemodtagere har deltaget i undersøgelsen, heraf ca. 140

med en aktiv sag og 195 med en afsluttet sag (3). Mere end halvdelen af forløbene

havde en varighed på mindre end 26 uger, mens 10 procent havde en varighed på mere

end to år. Den store andel af korte forløb bidrager i sig selv til, at der er relativt færre

borgere, som har oplevet udfordringer med ventetid og/eller skift af sagsbehandler. 12

procent af respondenterne i målgruppen angiver således, at de i høj eller meget høj

grad har oplevet ventetid (8).

Samlet tilfredshed. Den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers hos sygedag-

pengemodtagerne er 3,6 (12) – det er lidt højere end gennemsnittet for alle målgrupper.

Tallet dækker over, at der er 58 procent, som er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”, mens

der omvendt er 23 procent, som er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” (1). Generelt er

tilfredsheden den samme hos borgere med henholdsvis aktive og afsluttede forløb –

den væsentligste forskel mellem disse to grupper er, at borgere i afsluttede forløb er

langt mere optimistiske ift deres fremtid (7). Til gengæld er der tegn på, at borgere i de

yngre aldersgrupper samt borgere i lange forløb har lavere tilfredshedsniveau (1) (5).

Samspillet med medarbejderne. På samme måde som i de øvrige målgrupper er der

også blandt sygedagpengemodtagerne både eksempler på gode og dårlige relationer til

sagsbehandlere og konsulenter i jobcenteret. Og blandt borgere, som har skiftet

sagsbehandler undervejs i deres forløb er der den samme erfaring med, at samspillet

kan være meget velfungerende med én sagsbehandler men det modsatte med en

anden. Det giver hos nogle borgere en oplevelse af en vis vilkårlighed. Figuren herunder

illustrerer, hvilken betydning skift af sagsbehandler opleves at have.

15

26

61

16
100

10

20

30

40

50

60

70

Meget negativ Negativ Ingen betydning Positivt Meget positivt

Hvordan har skift af sagsbehandler haft betydning for din oplevelse af dit forløb?

Antal 
respondenter



Borgertilfredshedsundersøgelse på Jobcenter Randers 29

SYGEDAGPENGE (2/4)

Status Antal Alder Antal Forløbsvarighed Antal

Aktiv sag 171 Under 25 år 8 Op til 13 uger 81

Afsluttet sag 195 25 – 29 år 11 13 – 26 uger 94

30 – 39 år 43 26 – 52 uger 65

40 – 49 år 73 1 – 2 år 61

50 – 59 år 127 2+ år 34

60+ år 104 Ved ikke 31

I alt 366 I alt 366 I alt 366

RESPONDENTERNES PROFIL #1SAMLET TILFREDSHED MED JOBCENTER RANDERS
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RESPONDENTERNES PROFIL #2

Procentfordeling

67% Positive eller meget 
positive

15% Kritiske eller meget 
kritiske

75% Positive eller meget 
positive

14% Kritiske eller meget 
kritiske

Respondenterne er kategoriseret i fem grupper baseret på hvilke svarmuligheder, 
de hyppigst har anvendt ift. 20 spørgsmål. Se nærmere forklaring på side XX
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SYGEDAGPENGE (3/4)

Nogen 
betydning

Stor 
betydning

Meget stor 
betydning

I alt

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers 10 41 26 77

Sagsbehandlingen andre steder i Randers Kommune 22 19 11 52

Ventetid på behandling i sundhedsvæsenet 19 14 14 47

Opstart af konkrete tilbud 9 29 9 47

Ventetid på lægeerklæringer 24 16 5 45

Jeg har selv et medansvar for ventetiden 6 0 0 6

12% Har i høj grad eller i meget høj grad oplevet perioder med ventetid

Hvilken betydning har følgende faktorer haft for ventetiden?

PERIODER MED VENTETID
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SAMSPILLET MED SAGSBEHANDLER

Hvor enig eller uenig er du i de nedenstående udsagn? 

KOMMUNIKATION

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan”

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan”

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan”

De aktiviteter, jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå
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SYGEDAGPENGE (4/4)

Sagsstatus Forløbsvarighed

Spørgsmål Alle Aktiv sag Afsluttet sag Forskel
Op til 

6 mdr.
2 år eller 
længere Forskel

OVERORDNET TILFREDSHEDSVURDERING

Hvor tilfreds er du samlet set med Jobcenter Randers? 3,6 3,5 3,6 0,1 3,6 3,1 -0,4

Hvor tilfreds er du generelt med dine samtaler og møder i Jobcenter Randers? 3,7 3,7 3,7 0,0 3,7 3,4 -0,2

Hvor tilfreds er du med ”Min Plan”? 3,4 3,4 3,4 0,0 3,4 3,0 -0,4

Hvor tilfreds er du generelt med medarbejderne på Jobcenter Randers? 3,8 3,7 3,8 0,1 3,8 3,7 -0,1

Hvor tilfreds er du generelt med de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 3,5 3,5 3,5 -0,1 3,4 3,6 0,3

Gennemsnit 3,6 3,6 3,6 0,0 3,6 3,3 -0,3

SAMARBEJDET MED JOBCENTERET

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler 4,1 4,1 4,2 0,2 4,2 3,8 -0,4

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation 4,0 3,9 4,1 0,2 4,1 3,7 -0,4

Min sagsbehandler arbejder generelt ud fra min situation 3,9 3,8 4,0 0,2 4,0 3,5 -0,5

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig 4,0 3,9 4,1 0,2 4,1 3,5 -0,6

Min sagsbehandler er fagligt kompetent og har gode forudsætninger for at hjælpe mig 4,0 3,9 4,1 0,2 4,1 3,6 -0,5

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig 4,0 3,9 4,1 0,2 4,1 3,5 -0,6

Gennemsnit 4,0 3,9 4,1 0,2 4,1 3,6 -0,4

KOMMUNIKATION FRA JOBCENTERET

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå 3,9 3,9 4,0 0,1 4,1 3,6 -0,5

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers generelt er let at forstå 4,2 4,1 4,2 0,2 4,3 3,9 -0,4

Gennemsnit 4,1 4,0 4,1 0,1 4,2 3,7 -0,4

"MIN PLAN"

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan” 4,0 4,0 4,0 0,0 4,1 3,7 -0,4

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan” 3,8 3,6 3,9 0,2 3,9 3,6 -0,3

Jeg er enig i de mål og aktiviteter, som indgår i ”Min Plan” 3,9 3,9 3,9 0,1 4,0 3,5 -0,5

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan” 4,0 4,0 4,0 0,1 4,1 3,7 -0,5

De aktiviteter (fx virksomhedspraktik), jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål 3,5 3,4 3,6 0,2 3,6 3,0 -0,6

Gennemsnit 3,8 3,7 3,9 0,1 3,9 3,5 -0,4

SYN PÅ FREMTIDEN

Jobcenter Randers prøver at hjælpe mig i den retning, jeg selv ønsker 3,7 3,6 3,8 0,2 3,8 3,3 -0,5

Jeg er samlet set optimistisk i forhold til min fremtid 4,0 3,6 4,4 0,8 4,4 3,1 -1,3

Gennemsnit 3,9 3,6 4,1 0,5 4,1 3,3 -0,8
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RESSOURCEFORLØBSYDELSE (1/4)
Mange borgere i denne gruppe oplever lange ventetider. 25 procent af borgerne forventer at være på førtidspension om 12 mdr.

Den første sagsbehandler jeg fik, var inkompetent og havde [ikke] sat sig ind i min situation […]

Bad om ny sagsbehandler, og der har der ikke været noget at sætte en finger på! Der følte jeg

mig hørt, og han var lyttende og forstående, og gav mig den bedste tilbagevenden til jobbet

som man kunne ønske sig!

2. Jeg vil rette en stor tak til cbr for håndtering af min situation, samt til min sagsbehandler for

at lytte til cbr og have forståelse for mit sagsforløb. For et år siden ønskede jeg jobcentret ad

helvede til, men […] ændrede fuldstændig denne opfattelse.

3. Hvis jeg kunne, ville jeg opgive mit forløb hos Randers Jobcenter. Jeg har aldrig følt mig så

værdiløs og uden mod på tilværelsen, som efter at jeg er startet her. Manglende information,

manglende overblik over den proces, jeg er i, rod i aftaler, rod i Min plan, hvor flere år gammel

information stadig optræder. Men værst af alt at blive talt til, som om man ikke er berettiget til at

være sygemeldt. […] Det er ydmygende, og det værste er, at jeg ikke aner, hvad jeg kan gøre

ved det - må bare holde ydmygelserne ud, for jeg har ikke noget valg

1. Jeg kom under jobcentret grundet brækket ankel. Adgangsforholdene var SÅ ringe […]

når man kom hoppende med gangstativ.

Den samlede population. Ved undersøgelsens start var der ca. 1.270 personer i

Randers Kommune, som modtog ressourceforløbsydelse. Heraf var godt 700 i

jobafklaringsforløb mens ca. 560 var i ressourceforløb. Af de 1.270 personer i

populationen havde 350 en forløbsvarighed på to år eller mere. Der er således også i

denne målgruppe forholdsvis mange med lange forløb, men andelen er dog ikke så høj

som fx blandt kontanthjælpsmodtagere.

Repræsentativitet. Der er 255 borgere, som har besvaret spørgeskemaet – heraf 218

med en aktiv sag (3). 157 af respondenterne har en forløbsvarighed på over to år, og

der er således blandt deltagerne en overrepræsentation af lange forløb set i forhold til

den samlede population. Det samlede antal respondenter svarer til ca. 20 procent af

den aktuelle population. Det giver en solid dækning og en høj grad af sikkerhed for, at

resultaterne er retvisende. Resultaterne skal dog fortolkes med det in mente, at der er

en overrepræsentation af borgere med lange forløb.

Samlet tilfredshed. Den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers blandt modtagere

af ressourceforløbsydelse er 2,9 (12),dvs. lige knap svarende til ”nogenlunde tilfreds”.

Der er 38 procent, som er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”, mens der er 44 procent, som

er enten ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” (1). Det sidste er en meget høj andel i

målinger af denne typer. Tilfredsheden er den næstlaveste blandt målgrupperne.

Korte og lange forløb. Der ses også i denne målgruppe en tendens til, at personer

med lange forløb er mindre tilfredse end borgere, som har korte forløb.

Gennemsnitsscoren varierer her fra 2,8 points for borgere med forløb på under 26 uger

og til 2,6 for borgere med forløb på mere end to år (12). Det skal erindres, at sidstnævnte

Respondenternes profil. Vi har segmenteret alle respondenter i fem grupper baseret

på hvilken svarkategori på tværs af ca. 20 spørgsmål, de har anvendt hyppigst. Blandt

ressourceforløbsmodtagerne ses, at der blandt borgere med en aktiv sag er 58 procent,

som grundlæggende er ”positive” eller ”meget positive” i deres besvarelser, mens der er

23 procent, som grundlæggende er ”kritiske” eller ”meget kritiske” (4). Blandt de 37

respondenter med en afsluttet sag er andelen af ”kritiske” og ”meget kritiske” så høj som

38 procent .

Ventetid. 42 procent af respondenterne angiver, at de ”høj grad” eller ”meget høj grad”

har oplevet ventetid, som har betydet, at deres sag ikke har kunnet komme videre.

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers er den hyppigst angivne årsagsforklaring blandt

deltagerne (8) – 72 procent (af de 42 procent) angiver således, at dette havde stor eller

meget stor betydning for ventetiden. Der er ikke gennemført kortlægning af konkrete

forløb, som kan kvalificere deltagernes svar.

Personafhængighed. På samme måde som for andre målgrupper er der ganske

mange deltagere, som har en oplevelse af, at forløbene i for høj grad afhænger af de

enkelte sagsbehandlere – og at dette rummer et element af vilkårlighed. Kommentarer-

ne spænder fra meget stor tilfredshed med sagsbehandlere til det modsatte. Nogle få

eksempler er anført ovenfor.

Relevans af tilbudte aktiviteter. Ift udsagnet ”de aktiviteter, jeg har deltaget i, har

været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål” er der en gennemsnitsscore på

3,1 svarende til at borgerne er ”hverken enige eller uenige” i udsagnet (12). På den

ene side er der 33 procent, som er ”helt enige”, men på den anden side er der 28

procent, som er ”helt uenige”.

Trivsel og fremtidssyn. Det er kun 13 procent af deltagerne, som forventer at have

ordinær lønindkomst 12 måneder frem i tiden (7). 25 procent forventer at være i fleksjob,

mens 31 procent forventer at være på førtidspension.

Undersøgelsen viser i øvrigt, at det generelle trivselsniveau blandt målgruppen er lavt.

Blandt respondenter med +12 mdrs. forløbsvarighed svarer mere end halvdelen, at

deres generelle trivsel er ”dårlig” eller ”meget dårlig” (6) og helt generelt er der kun

meget få, som svarer at deres generelle trivsel er god eller meget god.

Desuden har ganske mange et ret pessimistisk syn på deres fremtid. På udsagnet ”jeg

er samlet set optimistisk ift min fremtid” er der kun 39 procent blandt borgere med en

aktiv sag, som erklærer sig helt eller overvejende enig.
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RESSOURCEFORLØBSYDELSE (2/4)

Status Antal Alder Antal Forløbsvarighed Antal

Aktiv sag 218 Under 25 år 3 Op til 13 uger 7

Afsluttet sag 37 25 – 29 år 16 13 – 26 uger 13

30 – 39 år 63 26 – 52 uger 26

40 – 49 år 68 1 – 2 år 42

50 – 59 år 83 2+ år 157

60+ år 22 Ved ikke 10

I alt 255 I alt 255 I alt 255

RESPONDENTERNES PROFIL #1SAMLET TILFREDSHED MED JOBCENTER RANDERS

Meget tilfreds
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Hvor tilfreds er du generelt med…

… dine samtaler og møder? 

… ”Min Plan”?
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RESPONDENTERNES PROFIL #2

Procentfordeling

58% Positive eller 
meget positive

23% Kritiske eller meget 
kritiske

54% Positive eller 
meget positive

38% Kritiske eller meget 
kritiske

Respondenterne er kategoriseret i fem grupper baseret på hvilke svarmuligheder, 
de hyppigst har anvendt ift. 20 spørgsmål. Se nærmere forklaring på side XX
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RESSOURCEFORLØBSYDELSE (3/4)

Nogen 
betydning

Stor 
betydning

Meget stor 
betydning

I alt

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers 19 21 51 92

Sagsbehandlingen andre steder i Randers Kommune 28 19 22 70

Opstart af konkrete tilbud 20 19 28 67

Ventetid på behandling i sundhedsvæsenet 29 12 19 61

Ventetid på lægeerklæringer 19 10 10 39

Jeg har selv et medansvar for ventetiden 9 4 1 15

42% Har i høj grad eller i meget høj grad oplevet perioder med ventetid

Hvilken betydning har følgende faktorer haft for ventetiden?

PERIODER MED VENTETID
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optimistisk i forhold til

min fremtid

Jobcenter Randers
prøver at hjælpe mig i
den retning, jeg selv

ønsker
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SYN PÅ FREMTIDEN
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MIN PLAN

Helt enig Hverken enig 

eller uenig

Overvejende

uenig

Helt uenigOvervejende

enig

SAMSPILLET MED SAGSBEHANDLER

Hvor enig eller uenig er du i de nedenstående udsagn? 

KOMMUNIKATION

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan”

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan”

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan”

De aktiviteter, jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå
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RESSOURCEFORLØBSYDELSE (4/4)

Sagsstatus Forløbsvarighed

Spørgsmål Alle Aktiv sag Afsluttet sag Forskel
Op til 

6 mdr.
2 år eller 
længere Forskel

OVERORDNET TILFREDSHEDSVURDERING

Hvor tilfreds er du samlet set med Jobcenter Randers? 2,9 2,9 2,4 -0,5 2,8 2,6 -0,2

Hvor tilfreds er du generelt med dine samtaler og møder i Jobcenter Randers? 3,1 3,2 2,8 -0,4 3,0 3,0 0,1

Hvor tilfreds er du med ”Min Plan”? 2,9 2,9 2,7 -0,3 2,9 2,6 -0,3

Hvor tilfreds er du generelt med medarbejderne på Jobcenter Randers? 3,3 3,4 3,1 -0,3 3,1 3,2 0,1

Hvor tilfreds er du generelt med de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 3,1 3,2 2,6 -0,6 3,2 3,0 -0,2

Gennemsnit 3,1 3,1 2,7 -0,4 3,0 2,9 -0,1

SAMARBEJDET MED JOBCENTERET

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler 3,8 3,8 3,9 0,2 3,9 3,7 -0,2

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation 3,7 3,8 3,4 -0,4 3,8 3,6 -0,2

Min sagsbehandler arbejder generelt ud fra min situation 3,7 3,7 3,3 -0,5 3,7 3,5 -0,2

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig 3,5 3,5 3,3 -0,2 3,8 3,4 -0,5

Min sagsbehandler er fagligt kompetent og har gode forudsætninger for at hjælpe mig 3,6 3,6 3,5 -0,1 3,5 3,5 0,0

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig 3,6 3,6 3,7 0,1 3,6 3,4 -0,1

Gennemsnit 3,6 3,7 3,5 -0,2 3,7 3,5 -0,2

KOMMUNIKATION FRA JOBCENTERET

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå 3,4 3,4 3,6 0,2 3,3 3,3 0,0

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers generelt er let at forstå 3,7 3,7 3,7 0,0 3,5 3,6 0,1

Gennemsnit 3,6 3,5 3,6 0,1 3,4 3,5 0,1

"MIN PLAN"

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan” 3,8 3,8 3,8 0,0 3,4 3,8 0,4

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan” 3,5 3,5 3,6 0,2 3,2 3,4 0,2

Jeg er enig i de mål og aktiviteter, som indgår i ”Min Plan” 3,3 3,3 3,4 0,1 3,3 3,1 -0,2

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan” 3,7 3,7 3,7 0,0 3,3 3,7 0,4

De aktiviteter (fx virksomhedspraktik), jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål 3,1 3,2 2,8 -0,4 3,1 2,9 -0,2

Gennemsnit 3,5 3,4 3,5 0,0 3,2 3,3 0,1

SYN PÅ FREMTIDEN

Jobcenter Randers prøver at hjælpe mig i den retning, jeg selv ønsker 3,2 3,2 2,8 -0,5 3,2 3,0 -0,2

Jeg er samlet set optimistisk i forhold til min fremtid 2,9 2,8 3,6 0,9 3,9 2,5 -1,4

Gennemsnit 3,0 3,0 3,1 0,1 3,4 2,7 -0,8
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FLEKSJOB (1/4)
Mange i målgruppen har meget lange sagsforløb og kun meget begrænset kontakt til jobcenteret.

Den samlede population. Den samlede population af fleksjobansatte i Randers

Kommune udgør knap 2.200 borgere. Heraf har ca. 1.800 en forløbsvarighed på mere

end to år. Generelt er målgruppen kendetegnet ved en meget lav gennemstrømning og

en meget stor andel af borgere med lange forløb.

Aktive sager. Omkring 400 fleksjobansatte har deltaget i undersøgelsen svarende til

ca. 18 procent af den samlede population af fleksjobansatte (både fleksjobansatte med

en aktiv sag og fleksjobansatte med en afsluttet sag inden for det seneste år) (3). Det er

en høj deltagelsesprocent, som giver en stor statistisk sikkerhed for resultaterne i denne

målgruppe.

Blandt de deltagende fleksjobansatte har ca. 390 en aktiv sag svarende til 98 pct. af

målgruppen. I population udgør antallet af aktive sager det samme. Da det stort set er

alle fleksjobansatte, som har en aktiv sag på jobcenteret, er det vanskeligt at sige noget

om tilfredsheden blandt fleksjobansatte med en afsluttet sag.

Samlet tilfredshed. Den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers blandt

fleksjobansatte er 3,5 – dvs. mellem ”nogenlunde tilfredse” og ”tilfredse” (12).

Tilfredshedsscoren dækker over, at der er 61 procent, som er ”tilfredse” eller ”meget

tilfredse”, og 23 procent som er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” (1).

Tilfredshedsscoren er højere for fleksjobansatte med korte forløb på op til 6 måneder

(3,9), end fleksjobansatte med lange forløb på 2 år eller længere (3,4) (12).

Korte og lange forløb. Der er en generel tendens til, at fleksjobansatte med lange

forløb er mindre tilfredse end fleksjobansatte med korte forløb. Det gælder ikke kun

for den samlede tilfredshedsscore, men også for hvert af undertemaerne (2). Det kan

hænge sammen med, at fleksjobansatte med lange forløb har været igennem en

længere visitationsproces, og at dette påvirker deres tilfredshed i en nedadgående

retning.

Respondenternes profil. Blandt fleksjobansatte med aktive sager er 70 procent

positive eller meget positive, mens 16 procent er kritiske eller meget kritiske (4). Blandt

fleksjobansatte med afsluttede sager er 71 procent positive eller meget positive og

ingen kritiske eller meget kritiske. Tallene for fleksjobansatte med afsluttede sager skal

dog tolkes med store forbehold, da de baserer sig på et meget lille antal besvarelser.

Min Plan. Den gennemsnitlige tilfredshedsscore med ”Min Plan” er 3,5 (2).

Tilfredsheden er en smule højere blandt fleksjobansatte med korte forløb (3,8) end med

lange forløb (3,4) (12). Mellem 70 og 73 procent er ”helt enige” eller ”overvejende enige”

i, at de kender indhold og mål i ”Min Plan”, og at de er motiverede for at nå de mål, der

ligger i ”Min Plan” (9). Mellem 60 og 62 procent er ”helt enige” eller ”overvejende enige”

i, at de har været involverede i udformningen af ”Min Plan”, og at de aktiviteter, de har

deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå deres mål.

Det skal dog bemærkes, at der ved alle spørgsmålene vedrørende ”Min Plan” er en stor

andel af de fleksjobansatte, som svarer ”ved ikke”. I nogle af spørgsmålene drejer det sig

om op mod hver tredje. Det hænger sammen med, at mange af de fleksjobansatte ikke

har (eller ikke ved, at de har) en ”Min Plan”. Det kan skyldes, at flere af dem har været i

et fleksjob længe – også før jobcentrene fik pligt til at udarbejde og løbende opdatere

”Min Plan” for borgeren – og derfor kun har haft begrænset kontakt med jobcenteret og

måske aldrig anvendt ”Min Plan”.

1. Jeg har meget lidt kontakt med jobcentret. Og kommer højst til møde en gang hvert

fjerde år eller der omkring. Nogle ting ordnes pr. telefon. Jeg er ikke sikker på hvem,

der er min primære kontakt person

2. Overordnet godt tilfreds. Jeg synes dog, jeg skiftede sagsbehandlere lidt for ofte.

Desuden synes jeg, de møder jeg skulle fremmøde til, ofte blev lagt på en arbejdsdag og

ikke en af de dage, jeg havde restitutionsdag. Kunne ønske mig jeg selv havde mulighed for

at “booke” mig ind, så møderne passede bedre ind.

3. Selve udredningsforløbet var under al kritik. Først da der blev klaget ved hjælp af

borgerrådgiver skete der noget. Gik to år uden indkomst. Efter bevilget fleksjob har jeg ikke

haft kontakt med jobcenteret andet for at bekræfte fortsat beskæftigelse. Har ikke en "Min

Plan”.

Skift af sagsbehandler. Knap to ud af tre (65 procent) af de fleksjobansatte har skiftet

sagsbehandler en eller flere gange. Det er en højere andel end for de fleste øvrige

målgrupper. Det hænger givetvis sammen med, at nogle af de fleksjobansatte har været

i meget lange forløb.

Perioder med ventetid. Lidt mere end hver fjerde (27 procent) af de fleksjobansatte har

”i høj grad” eller ”i meget høj grad” oplevet perioder med ventetid (8). Det er særligt

sagsbehandlingen i Jobcenter Randers og opstart af konkrete tilbud (fx

virksomhedspraktik eller uddannelse), som har haft betydning for ventetiden. Hvad angår

det sidste, angiver 68 procent, at det har haft ”nogen betydning”, ”stor betydning” eller

”meget stor betydning” – det er den højeste andel af alle målgrupper.

Forventninger til fremtiden. 84 procent af de fleksjobansatte forventer også at være i

fleksjob om et år (7). Ca. 10 procent forventer at være i et lønmodtagerjob på normale

vilkår eller at være selvstændigt erhvervsdrivende, og 4 procent forventer at modtage

førtidspension. Blandt fleksjobansatte med en aktiv sag angiver 3 ud af 4 (75 procent), at

de er ”helt enige” eller ”overvejende enige” i udsagnet ”jeg er samlet set optimistisk ift.

min fremtid”. Det er den højeste andel af alle målgrupper.
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FLEKSJOB (2/4)

Status Antal Alder Antal Forløbsvarighed Antal

Aktiv sag 389 Under 25 år 0 Op til 13 uger 35

Afsluttet sag 14 25 – 29 år 7 13 – 26 uger 9

30 – 39 år 36 26 – 52 uger 13

40 – 49 år 99 1 – 2 år 23

50 – 59 år 178 2+ år 176

60+ år 83 Ved ikke 147

I alt 403 I alt 403 I alt 403

RESPONDENTERNES PROFIL #1SAMLET TILFREDSHED MED JOBCENTER RANDERS
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FLEKSJOB (3/4)

Nogen 
betydning

Stor 
betydning

Meget stor 
betydning

I alt

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers 20 29 46 94

Opstart af konkrete tilbud 17 25 25 68

Sagsbehandlingen andre steder i Randers Kommune 21 18 18 56

Ventetid på behandling i sundhedsvæsenet 13 8 18 39

Ventetid på lægeerklæringer 12 10 9 31

Jeg har selv et medansvar for ventetiden 2 6 0 8

27% Har i høj grad eller i meget høj grad oplevet perioder med ventetid

Hvilken betydning har følgende faktorer haft for ventetiden?
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FLEKSJOB (4/4)

Sagsstatus Forløbsvarighed

Spørgsmål Alle Aktiv sag Afsluttet sag Forskel
Op til 

6 mdr.
2 år eller 
længere Forskel

OVERORDNET TILFREDSHEDSVURDERING

Hvor tilfreds er du samlet set med Jobcenter Randers? 3,5 3,5 3,8 0,3 3,9 3,4 -0,5

Hvor tilfreds er du generelt med dine samtaler og møder i Jobcenter Randers? 3,6 3,6 3,6 0,1 3,9 3,5 -0,4

Hvor tilfreds er du med ”Min Plan”? 3,5 3,5 3,2 -0,3 3,8 3,4 -0,4

Hvor tilfreds er du generelt med medarbejderne på Jobcenter Randers? 3,7 3,7 3,8 0,1 3,9 3,6 -0,3

Hvor tilfreds er du generelt med de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 3,5 3,5 2,8 -0,7 3,8 3,3 -0,4

Gennemsnit 3,6 3,6 3,5 0,0 3,8 3,5 -0,3

SAMARBEJDET MED JOBCENTERET

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler 3,9 3,9 4,5 0,6 4,4 3,9 -0,6

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation 3,9 3,9 4,3 0,4 4,4 3,9 -0,5

Min sagsbehandler arbejder generelt ud fra min situation 3,9 3,9 4,2 0,4 4,2 3,8 -0,4

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig 3,9 3,9 4,3 0,4 4,3 3,8 -0,5

Min sagsbehandler er fagligt kompetent og har gode forudsætninger for at hjælpe mig 3,9 3,9 4,2 0,3 4,2 3,8 -0,4

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig 3,8 3,8 3,9 0,2 4,1 3,7 -0,4

Gennemsnit 3,9 3,9 4,2 0,4 4,3 3,8 -0,5

KOMMUNIKATION FRA JOBCENTERET

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå 3,6 3,6 4,0 0,4 4,0 3,6 -0,4

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers generelt er let at forstå 4,0 4,0 4,2 0,3 4,2 3,9 -0,3

Gennemsnit 3,8 3,8 4,1 0,3 4,1 3,7 -0,3

"MIN PLAN"

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan” 3,9 3,9 4,5 0,7 3,9 3,9 0,0

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan” 3,8 3,8 4,1 0,3 4,0 3,7 -0,3

Jeg er enig i de mål og aktiviteter, som indgår i ”Min Plan” 3,9 3,9 4,4 0,5 4,3 3,8 -0,4

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan” 4,1 4,1 4,7 0,6 4,4 4,1 -0,3

De aktiviteter (fx virksomhedspraktik), jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål 3,6 3,6 3,6 0,0 3,5 3,6 0,1

Gennemsnit 3,8 3,8 4,3 0,6 3,9 3,8 -0,1

SYN PÅ FREMTIDEN

Jobcenter Randers prøver at hjælpe mig i den retning, jeg selv ønsker 3,7 3,7 4,0 0,3 4,1 3,6 -0,4

Jeg er samlet set optimistisk i forhold til min fremtid 4,1 4,1 4,5 0,4 4,4 4,1 -0,3

Gennemsnit 3,9 3,9 4,2 0,3 4,3 3,9 -0,4

12
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LEDIGHEDSYDELSE (1/4)
Tilfredsheden i målgruppen påvirkes af, at ledighedsydelsesmodtagerne ikke aktuelt er i fleksjob.

Den samlede population. Den samlede population af ledighedsydelsesmodtagere

udgør aktuelt knap 300 borgere. Heraf har ca. 200 en forløbsvarighed på mere end 2

år, hvilket er en relativt stor andel sammenlignet med de øvrige ydelsesgrupper.

Statistisk sikkerhed. Knap 50 ledighedsydelsesmodtagere har deltaget i

undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 12 procent af den samlede population (både

ledighedsydelsesmodtagere med en aktiv sag og ledighedsydelsesmodtagere med en

afsluttet sag inden for det seneste år) (3). Den lille stikprøvestørrelse bevirker, at der er

en vis usikkerhed om resultaterne for denne målgruppe. Dertil kommer, at det kun er

6 af de deltagende ledighedsydelsesmodtagere, der har en afsluttet sag. Det gør

vanskeligt at sige noget om tilfredsheden blandt denne delmålgruppe.

Repræsentativitet. Der er også visse skævheder i stikprøvesammensætningen, hvilket

har betydning for repræsentativiteten. Blandt de deltagende har 87 procent en aktiv sag,

hvilket er lidt mere end for den samlede population, hvor tallet er 71 procent (3).

Derudover er der 45 procent (frasorteret ”ved ikke”-svar) blandt de deltagende, som har

et forløb med en varighed på 2 år eller længere, hvilket er en del mere end for den

samlede population, hvor tallet er 73 procent. Det er forventeligt med visse skævheder,

når målgruppen ikke er større, og enkelte respondenter derfor kan få stor indflydelse

på stikprøvens sammensætning. Ikke desto mindre bør der tages forbehold for disse

skævheder i tolkningen af resultaterne for denne gruppe.

Samlet tilfredshed. Den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers blandt

ledighedsydelsesmodtagerne er 3,2 – dvs. lidt over ”nogenlunde tilfredse” (1). Det er

lidt mindre end gennemsnittet for alle målgrupper (uden korrektion for forskelle i

sammensætning), som er 3,5. Tilfredshedsscoren dækker over, at der er 40 procent,

som er ”meget tilfredse” eller ”overvejende tilfredse”, mens der omvendt er 24

procent, som er ”meget utilfredse” eller ”overvejende utilfredse”. 36 procent angiver,

at de er ”nogenlunde tilfredse” – det er den højeste andel af alle målgrupperne.

Visiteret til fleksjob, men ledig. Sammenlignet med gruppen af fleksjobansatte er

gruppen af ledighedsydelsesmodtagere væsentligt mindre tilfredse med jobcenteret.

Det gælder uanset, om vi ser på den samlede tilfredshed med Jobcenter Randers

eller den overordnede tilfredshed ift. en række konkrete elementer. Fx er den

gennemsnitlige tilfredsscore med samtalerne og møderne 3,6 blandt fleksjobansatte

og 3,2 blandt ledighedsydelsesmodtagerne (2). Det er til trods for, at begge grupper er

visiteret til fleksjob, og i udgangspunktet kun adskiller sig ved, at den ene gruppe er

ansat i fleksjob, mens den anden ikke er.

Forskellene mellem de to grupper kan bunde i, at ledighedsydelsesmodtagerne i mindre

grad end de fleksjobansatte føler sig hjulpet af jobcenteret til at finde et fleksjob. At

dømme ud fra fokusgruppeinterviewet og flere af fritektskommentarerne (se bilag) er der

i hvert fald flere af ledighedsydelsesmodtagerne, som nævner dette forhold som årsag til

deres utilfredshed.……

1. Jeg har følt mig utroligt godt modtaget. Jeg føler mig virkelig set som person, og jeg

oplever, at der er stor forståelse for og opmærksomhed på mine behov.

2. De har aldrig fået mig i arbejde eller i dialog med arbejdsgivere.

3. Jeg har ikke fået hjælp. Jeg er mere til “kontrolbesøg” ift., om jeg nu følger lovens krav

om jobsøgning (hvilket jeg i den grad gør, da jeg virkelig savner at arbejde).

3. Jeg var nødt til at forholde mig til en arrogant og uforberedt konsulent, som krævede med

trusler, at jeg skulle søge jobs, der ikke stemte overens med min profil og mine interesser.

4. Jeg oplever personalet som værende utroværdige og med skjulte hensigter. De siger et

og gør noget andet. De tager ikke udgangspunkt i den enkelt person og lytter ikke til den

enkelte borgers behov.

Aktiviteter. Forskellene mellem de fleksjobansatte og ledighedsydelsesmodtagerne

kan også bunde i, at ledighedsydelsesmodtagerne i højere grad oplever at skulle tage

del i utilfredsstillende aktiviteter, som ikke nødvendigvis imødekommer deres ønsker

og behov. Det er således kun 35 procent, som er ”helt enige” eller ”overvejende enige”

i, at de aktiviteter (fx virksomhedspraktik eller uddannelse), de har deltaget i, har været

relevante og hjælpsomme for at nå deres mål (9). Lige så mange ”helt uenige” eller

”overvejende uenige” i samme.

Skiftende sagsbehandlere. Lidt mere end 7 ud af 10 (72 procent)

ledighedsydelsesmodtagere har oplevet at skifte sagsbehandler en eller flere gange.

Det er næsthøjest af alle målgrupperne. Det hænger givetvis sammen med, at mange

af ledighedsydelsesmodtagerne har haft meget lange sagsforløb. Som med mange af

de andre målgrupper, fortæller ledighedsydelsesmodtagerne, at deres oplevelse af

sagsbehandlerne afhænger af den enkelte person. Flere har haft sagsbehandler, de

har været meget tilfredse med, men også haft sagsbehandlere de har været meget

utilfredse med.

Syn på fremtiden. Selvom ledighedsydelsesmodtagerne er visiteret til fleksjob, så er

det kun 44 procent, som forventer at være i fleksjob inden for det næste år, og 13

procent som forventer at være i et lønmodtagerjob på normale vilkår (7). 18 procent

forventer stadig at være på ledighedsydelse og hele 28 procent forventer at modtage

førtidspension. Det indikerer, at det er langt fra alle ledighedsydelsesmodtagerne, der

har en forventning om, at de kommer i beskæftigelse i den nærmeste fremtid.
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LEDIGHEDSYDELSE (2/4)

Status Antal Alder Antal Forløbsvarighed Antal

Aktiv sag 40 Under 25 år 0 Op til 13 uger 6

Afsluttet sag 6 25 – 29 år 4 13 – 26 uger 3

30 – 39 år 3 26 – 52 uger 7

40 – 49 år 10 1 – 2 år 6

50 – 59 år 24 2+ år 19

60+ år 5 Ved ikke 4

I alt 46 I alt 46 I alt 46
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LEDIGHEDSYDELSE (3/4)

Nogen 
betydning

Stor 
betydning

Meget stor 
betydning

I alt

Sagsbehandlingen i Jobcenter Randers 25 25 50 100

Opstart af konkrete tilbud 27 18 9 55

Ventetid på lægeerklæringer 13 25 13 50

Sagsbehandlingen andre steder i Randers Kommune 17 17 0 33

Ventetid på behandling i sundhedsvæsenet 10 10 0 20

Jeg har selv et medansvar for ventetiden 0 0 0 0

27% Har i høj grad eller i meget høj grad oplevet perioder med ventetid

Hvilken betydning har følgende faktorer haft for ventetiden?
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SAMSPILLET MED SAGSBEHANDLER

Hvor enig eller uenig er du i de nedenstående udsagn? 

KOMMUNIKATION

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan”

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan”

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan”

De aktiviteter, jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå
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LEDIGHEDSYDELSE (4/4)

Sagsstatus Forløbsvarighed

Spørgsmål Alle Aktiv sag Afsluttet sag Forskel
Op til 

6 mdr.
2 år eller 
længere Forskel

OVERORDNET TILFREDSHEDSVURDERING

Hvor tilfreds er du samlet set med Jobcenter Randers? 3,2 3,2 3,2 0,0 3,4 3,3 -0,2

Hvor tilfreds er du generelt med dine samtaler og møder i Jobcenter Randers? 3,2 3,2 3,0 -0,2 3,0 3,4 0,4

Hvor tilfreds er du med ”Min Plan”? 3,2 3,3 2,8 -0,5 3,3 3,2 -0,1

Hvor tilfreds er du generelt med medarbejderne på Jobcenter Randers? 3,5 3,6 3,2 -0,4 3,2 3,7 0,5

Hvor tilfreds er du generelt med de fysiske rammer på Jobcenter Randers? 3,1 3,2 3,0 -0,2 3,5 3,2 -0,3

Gennemsnit 3,3 3,3 3,1 -0,2 3,3 3,3 0,0

SAMARBEJDET MED JOBCENTERET

Min sagsbehandler er generelt velforberedt til vores møder og samtaler 3,8 4,0 3,0 -1,0 3,9 3,8 0,0

Min sagsbehandler har generelt en god forståelse af min situation 4,0 4,2 3,0 -1,2 3,6 4,0 0,4

Min sagsbehandler arbejder generelt ud fra min situation 4,0 4,2 2,8 -1,3 3,8 4,0 0,2

Min sagsbehandler har generelt realistiske forventninger til mig 3,8 3,9 3,0 -0,9 3,4 3,8 0,4

Min sagsbehandler er fagligt kompetent og har gode forudsætninger for at hjælpe mig 3,7 3,9 2,7 -1,2 3,4 3,7 0,3

Min sagsbehandler er god til at forklare den del af lovgivningen, som har betydning for mig 3,3 3,5 2,5 -1,0 2,9 3,3 0,4

Gennemsnit 3,8 3,9 2,8 -1,1 3,6 3,7 0,2

KOMMUNIKATION FRA JOBCENTERET

Den skriftlige kommunikation fra Jobcenter Randers er generelt let at forstå 3,7 3,7 3,7 0,0 3,9 3,7 -0,2

Den mundtlige kommunikation fra Jobcenter Randers generelt er let at forstå 3,8 3,9 3,2 -0,7 3,3 4,0 0,7

Gennemsnit 3,7 3,8 3,4 -0,4 3,6 3,9 0,3

"MIN PLAN"

Jeg kender indhold og mål i ”Min Plan” 4,1 4,2 3,4 -0,8 4,3 4,3 0,0

Jeg har været involveret i udformningen af ”Min Plan” 3,5 3,7 2,2 -1,5 3,7 3,6 -0,2

Jeg er enig i de mål og aktiviteter, som indgår i ”Min Plan” 3,8 4,0 2,8 -1,2 3,6 3,7 0,1

Jeg er motiveret for at nå de mål, der ligger i ”Min Plan” 3,9 4,1 2,5 -1,6 3,4 4,1 0,7

De aktiviteter (fx virksomhedspraktik), jeg har deltaget i, har været relevante og hjælpsomme for at nå mine mål 3,1 3,2 2,3 -0,9 2,7 3,5 0,8

Gennemsnit 3,6 3,8 2,6 -1,2 3,5 3,8 0,3

SYN PÅ FREMTIDEN

Jobcenter Randers prøver at hjælpe mig i den retning, jeg selv ønsker 3,5 3,7 2,3 -1,4 3,4 3,5 0,1

Jeg er samlet set optimistisk i forhold til min fremtid 3,7 3,6 4,2 0,6 4,6 3,4 -1,2

Gennemsnit 3,6 3,7 3,0 -0,7 3,8 3,4 -0,3
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I dette afsnit sammenfattes en række af de 

tværgående observationer fra de 

fokusgruppeinterviews, som er afviklet med borgere på 

de forskellige ydelsesområder

OPSAMLING FRA 
FOKUSGRUPPEINTERVIEWS



Borgertilfredshedsundersøgelse på Jobcenter Randers 45

OPSAMLING PÅ FOKUSGRUPPEINTERVIEWS (1/2)
Fokusgruppedeltagerne er i gennemsnit mindre tilfredse med Jobcenter Randers end den samlede population

Der er gennemført fokusgruppeinterviews med alle målgrupper bortset fra

uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der ikke var nogen, der tilmeldte sig. Generelt har

interessen for at deltage i fokusgruppeinterviews været mindre end forventet. Alle, som

har ønsket at deltage er blevet inviteret. Der har i gennemsnit været ca. fire deltagere i

hvert interview og der har været ca. 30 deltagere i alt.

Fokusgruppedeltagerne er samlet set mindre tilfredse med Jobcenter Randers end den

samlede population. Det afspejler delvist, at der blandt fokusgruppedeltagerne er en

overrepræsentation af borgere med lange forløb. Resultaterne fra fokusgruppe-

interviewene kan derfor ikke anses for at være repræsentative. Det betyder ikke, at

data fra interviewene ikke har nogen gyldighed men blot, at der ved fortolkningen af

data skal tages hensyn til ”skævheden”. Interviewresultaterne udgør supplement og

uddybning af data fra spørgeskemaundersøgelsen. Desuden er der på en del områder

overensstemmelse mellem udsagn i fokusgruppeinterviews og de fritekstkommentarer,

som borgerne har afgivet i fbm. udfyldelse af spørgeskemaet.

Det bemærkes at borgernes oplevelser ikke er blevet udfordret/problematiseret i de

enkelte interviews, idet der ikke har været et grundlag for en sådan drøftelse.

Deltagerne er i en række tilfælde blevet bedt om at uddybe oplevelser mv. hvis

Implement har været i tvivl om indholdet. I opsamlingen er det forsøgt at samle

tendenser på tværs af målgrupper med mindre andet er bemærket.
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Hvordan er du samlet set tilfreds med Jobcenter Randers

Alle med en aktiv sag hhv. fokusgruppedeltagere, procent.

Forskel på sagsbehandling. Et gennemgående tema i fokusgruppeinterviewene er,

at den direkte relation til sagsbehandleren er afgørende for borgernes oplevelse af

samspillet med jobcentret. Borgere, der har oplevet skift af sagsbehandler kan både

opleve dette meget positivt og meget negativt - og det opleves af nogle/mange som

ret vilkårligt. Flere siger, at medarbejderne går mere op i "at krydse bokse af" frem for

at hjælpe dem. Der synes at være store forskelle i praksis fra sagsbehandler til

sagsbehandler. Der opleves store forskelle på om medarbejderne henviser til at

”sådan er reglerne” eller de forsøger at tage individuelle hensyn til fx

opfølgningskadence, kontaktform etc.

Tilgangen i mødet med borgeren. Mange borgere har dårlige oplevelser fra deres

møder med sagsbehandleren, fordi de oplever at blive umyndiggjort, og at

sagsbehandlerne udnytter deres magtbeføjelser. Det kommer eksempelvis til udtryk

ved, at borgerne føler sig mistænkeliggjorte, talt ned til eller tvunget til at makke ret.

Det oplever flere som ydmygende. Nogle borgere udtrykker i den forbindelse, at der

er forskelle på afdelingerne i jobcenteret ift. medarbejdernes tone og tilgang.

Psykiske problemer og lidelser. Et andet gennemgående tema er at

fokusgruppedeltagerne oplever, at jobcentret mangler kompetencer ift at

(sam)arbejde med borgere, der har psykiske problemer, herunder borgere med

psykiatriske lidelser/diagnoser. Flere deltagere har relativt positive oplevelser ift

jobcentrets evne til at møde/sagsbehandle borgere med fysiske lidelser, mens

deltagere med mere diffuse lidelser i højere grad oplever, at jobcentret ”famler” og er i

tvivl om hvad de skal stille op med borgere . Det er værd at notere, at flere borgere

også udtrykker en vis mistillid til psykiatrien (som ikke er i jobcenter-regi) og deres

vurdering af borgeren.

Skriftlig kommunikation. Nogle interviewdeltagere bryder sig ikke om tonen i

jobcenterets standardbreve. Fx siger flere, at de opfatter dem som truende, fordi de

bliver oplyst om, at de risikerer at blive trukket i ydelse, hvis ikke de møder op til en

aftale. Tilsvarende udtrykker flere deltagere, at deres plan (Min Plan) er uklar og i en

række tilfælde ikke afspejler det borgeren ønsker (fx et fleksjob eller førtidspension)

eller aktuelle situation.

Lovgivning har stor betydning. En del deltagere peger imidlertid også på, at det er

lovgivningen, som er årsag til deres utilfredshed med en række af ovennævnte

forhold. Derfor er det ikke så meget jobcenterets praksis og dets medarbejdere, som

skal ændres, men snarere de regler og rammer, som jobcenteret er underlagt, og som

medarbejderne skal forsøge at navigere i.
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OPSAMLING PÅ FOKUSGRUPPEINTERVIEWS (2/2)
Langsom sagsbehandling, manglende tilgængelighed og utilfredsstillende fysiske rammer

Langsom sagsbehandling: Særligt for borgere med lang historik i jobcentret, og

som er i forskellige former for afklaring (ressourceforløb, jobafklaring, langvarige

kontanthjælpsmodtagere) er der en oplevelse af, at sagerne tager længere tid end de

burde. Flere har oplevet at blive stillet i udsigt at komme på rehabiliteringsmøde og i

et enkelt tilfælde at blive indstillet til førtidspension, for så at få ændret datoer og

vurderinger. Nogle deltagere føler, at deres sag er gået i stå, og jobcenteret har

”parkeret” deres sag. Nogle af dem har endda en fornemmelse af, at deres sager

trækker i langdrag, og at jobcenteret har en interesse i at beholde dem i systemet.

Opfattelsen hos nogle deltagere er, at dette skyldes, at jobcenteret får ressourcer ud

fra deres aktiviteter og ikke ud fra hvor mange de får i job. Enkelte har tilsvarende en

oplevelse af, at sagsbehandlingen ifm særligt førtidspension kan påvirkes af at

borgeren eller pårørende går til fx politikere, presse eller ledelse.

Relevans af tilbudte aktiviteter. Flere interviewdeltagere udtrykker at have været i

tilbud, som ikke eller i begrænset omfang opleves som meningsfulde. Der er dog også

eksempler på at borgere oplever at have været i relevante tilbud.

Tilgængelighed. Der er både positive og negative oplevelser med tilgængeligheden,

men de fleste af deltagerne i fokusgruppeinterviewene har oplevet problemer med at

komme i kontakt med deres sagsbehandler.

De fysiske rammer. Flere giver udtryk for, at bygningen (en gammel kaserne) er

meget lidt imødekommende og ikke særligt handicapvenlig, fx fordi der er mange

trapper.
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