
 

Strategi for nytteindsats i Langeland Kommune  

1. Formål med nyttejob  

Nyttejobordningen har til formål, at ledige skal arbejde for deres ydelse og i den sammenhæng yde en 

samfundsnyttig indsats. I orienteringsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er det beskrevet således:  

”Nytteindsatsen består af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere, der ligger ud 

over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere. 

Arbejdet skal på den ene side give den enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og 

udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. På den anden side skal arbejdet i nytteindsats 

medvirke til, at ledige ikke kan modtage passiv forsørgelse. Fremover skal de, der kan, arbejde 

for deres forsørgelse.”  

 

2. Målgrupper for nyttejob  

Ifølge lovgivningen kan nyttejob tilbydes fuldtids til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, samt til 
modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. For modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er 
der fastsat et timetal på 20 timer om ugen.  

Langeland Kommune benytter tilbud om nyttejob overfor alle tre målgrupper.  

Forud for start i nyttejob, er den ledige søgt anvist job og/eller uddannelse, og hvis dette ikke har vist sig 
muligt, praktik eller løntilskud, som den ledige selv er med til at finde.  

Er man åbenlyst uddannelsesparat, under 30 år, har man op til én måned til at finde et midlertidigt job, 
en praktik eller et løntilskud. Så længe man ikke er startet på sin uddannelse, skal man kontinuerligt væ-
re i aktivitet og der må maksimalt være 4 uger imellem to tilbud.  

Er man jobparat, over 30 år, har man op til tre måneder til at finde job, praktik eller løntilskud. Sagsbe-
handleren kan placere den ledige i nyttejob hurtigere end tre måneder, hvis mulighederne for job, løn-
tilskud og praktik synes afprøvet, eller i sager, hvor der ikke sker progression. Senest efter tre måneder 
skal den pågældende i nyttejob, hvis andet ikke har vist sig muligt.  

Aktivitetsparate placeres i nyttejob når det skønnes at kunne understøtte progressionen i sagen.  

Borgere på midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal senest efter 4 uger være i virksomhedsvendt aktive-
ring, herunder nyttejob.  

3. Antal, placering og indhold af nyttejob  

Ved etablering af nyttejob skal det ske under hensyntagen til rimelighedskravet, der fastlægger forhol-
det mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte i forskellige støtteordninger.  
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Et nyttejob kan maksimalt vare 13 uger.  

Pladserne oprettes på kommunale institutioner, institutioner med mindst 50 % offentligt tilskud, regio-
nale og statslige institutioner. 

Erfaringsmæssigt møder knap halvdelen, af de der placeres i nyttejob, ikke op. Der indledes sag om 
sanktionering, men den pågældende optager pladsen så længe man er administrativt placeret i nytte-
jobbet. Der er derfor behov for at oprette ca. dobbelt så mange pladser, som der i dagligdagen reelt vil 
være besat. Antallet af oprettede nyttejobpladser tilpasses løbende til behovet.  

Med den aktuelle sammensætning af gruppen, der modtager kontant- og uddannelseshjælp eller mid-

lertidig arbejdsmarkedsydelse, er der behov for at oprette ca. 60 nyttejobpladser.  

Nyttejob skal have et ugentligt timetal mellem 25-37 timer, dog 20 timer hvis borgeren er på midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse.  

Det er muligt at kombinere ”deltidsnyttejob” forskellige steder, så det samlede timetal kommer op på 

25-37 timer ugentligt. Placeres én ledig på to institutioner, optager den ledige to pladser.  

Den enkelte arbejdsplads står selv for tilrettelæggelse af indholdet i nyttejobbet og ledelsen af borgere i 
nyttejob. I den forbindelse er der følgende opmærksomhedspunkter:  

 Der skal være den nødvendige tid til oplæring og instruktion, herunder udlevering af fornøden 
sikkerhedsudstyr  

 Der kan være brug for at arbejde med borgerens motivation  

 Der vil være hyppige udskiftninger af de borgere, der er i nyttejobbet  

 Nyttejobbet kan ikke forventes at være kontinuerligt besat  

 Der skal hele tiden være en ordinært ansat tilgængelig, som kan give nyttejobberen vejledning, 
hvis den ledige får behov herfor  

 Når nyttejobbene besættes sker det først og fremmest ud fra lovens krav. Er det muligt at tilgo-
dese en borgers ønske om en særlig opgave, opfyldes dette om muligt.  

 

 


