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LO’s jobcenterindeks: Top 10 bund og top jobcentre 
4. kvartal 2017 

  

LO laver årligt et jobcenterindeks, der har til formål at måle og sammenligne jobcentrenes 

aktive indsats over for forsikrede arbejdsløse i hele landet. LO’s nyeste jobcenterindeks 

gælder for perioden 4. kvartal 2017  

De enkelte jobcentres samlede indsats bliver målt ved, hvor godt de klarer sig på følgende 

indsatsområder: 

 Brug af opkvalificering/uddannelse i aktiveringsindsatsen 

 Længde af sygedagpengeperioder 

 Merledighed blandt indvandrere 

 Aktiveringsomfang generelt 

 Længde af ledighedsperioder 

På baggrund af disse indsatsområder placeres jobcentrene i et samlet indeks, der udtrykker, 

hvordan de samlet set klarer sig. Nedenfor fremgår en liste over de 10 bedst placerede og 

de 10 dårligst placerede jobcentre i hele landet samt en nærmere beskrivelse af, hvorfor de 

placerer sig, som de gør. 

Da det er muligt at ”dele en plads” er der i år 12 jobcentre i top 101. 

Top 10 jobcentre 

De 10 (12) jobcentre, der samlet set klarer sig bedst på de fem indsatsområder, er: 

1. Ringkøbing-Skjern 

2. Holstebro  

3. Varde 

3. Vordingborg 

5. Morsø  

5. Gribskov 

7. Esbjerg-Fanø  

8. Odsherred 

8. Sønderborg 

10. Frederikshavn-Læsø  

10. Stevns 

10. Silkeborg   

                                                 
1 Pointgivningen afspejler en decil-opdeling af jobcentrene, dvs. en placering i 1. decil giver 1 point, i 2. decil giver 2 point osv. 

Decilerne indeholder i udgangspunktet hver især ni jobcentre, dog indeholder den femte decil 10 jobcentre. Hvis flere jobcentre har 
samme værdi for en indikator, tildeles de dog samme placering og samme antal point, dette kan betyde at antallet af jobcentre i den 

enkelte decil afviger fra 9 (hhv.10) 
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Ringkøbing-Skjern 

Ringkøbing-Skjern jobcenter er rykket fra 5. pladsen til 1. pladsen fra 4. kvartal 2016 til 4. 

kvartal 2017. Dermed er Ringkøbing-Skjern det jobcenter i landet, der klarer sig bedst på 

jobcenterindekset.  

Placeringen skyldes at jobcenteret ligger over landsgennemsnittet på alle parametre, og har 

særligt gode placeringer på indsatsområderne uddannelsesandel og varigheden af 

sygedagpengeforløb, samtidig med at merledigheden for ikke-vestlige indvandrere er 

blevet reduceret.  

Ringkøbing-Skjern jobcenters uddannelsesandel ligger på 35,7 pct. og dermed 11,9 pct. 

point højere end landsgennemsnittet.  

Sygedagpengeperioden er i gennemsnit 4,9 uger kortere i Ringkøbing-Skjern jobcenteret 

end i resten af landet. 

Samtidig har Ringkøbing-Skjern formået at reducere merledigheden for ikke-vestlige 

indvandrere til -0,4 uger fra 2016 til 2017, således at ikke-vestlige indvandrere nu har 

kortere ledighedsforløb end etnisk danskere.  

Holstebro  

Holstebro jobcenter har bevaret sin placering i top tre fra 4.kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. 

Topplaceringen skyldes gode indsatser hvad angår uddannelsesandel og den generelle 

aktiveringsgrad. Dog er længden af sygedagpenge samt varigheden af ledighedsforløbet 

steget i perioden.   

Holstebro jobcenter har en aktiveringsgrad på 27,9 pct., hvilket er knap 5,6 pct. point større 

end i resten af landet. Samtidig er uddannelsesandelen på 33,8 pct., hvilket også er 

betydeligt bedre end gennemsnittet.  

Varde 

Varde jobcenter har oplevet en stor udvikling i deres indsats i perioden fra 4. kvartal 2016 

til 4. kvartal 2017, og er rykket fra en 19. plads til en tredjeplads på jobindekset.  

Denne store forbedring i Varde jobcenters placering skyldes en stor reducering i 

merledigheden for ikke-vestlig indvandre samt forsat korte ledighedsforløbet på 34,2 uger, 

hele 3,4 uger under gennemsnittet,  

Varde jobcenter har reduceret merledigheden for ikke-vestlige indvandrere markant 

således, at ikke-vestlige arbejdsløse i gennemsnit er  3,6 uger hurtigere om at komme i 

beskæftigelse. Dermed placerer Varde jobcenter sig i top 10 over jobcentre med ingen 

merledighed for ikke-vestlige indvandrere.  

Vordingborg  

Vordingborg jobcenter placerer sig ligeledes på tredjeplads, hvilket særlig skyldes gode 

placeringer i forhold til varighed af sygedagpenge, ingen merledighed for ikke-vestlige 

indvandrere samt den samlede varighed af ledighedsforløbet.  
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Vordingborg jobcenter har en kort varighed af sygedagpengeforløbet på gennemsnitligt 

39,0 uger, som dermed er 8,6 uger kortere end landsgennemsnittet. Samtidig er 

Vordingborgs gennemsnitlige varighed af ledighedsforløb på 34,4 uger, hvilket også er 

under landsgennemsnittet.  

Vordingborg har med succes reduceret længden af ikke-vestlige indvandreres merledighed. 

I 4. kvartal 2016 var ikke-vestlige indvandrere i gennemsnit 7,5 uger langsommere om at 

komme i arbejde, hvor de i 4. kvartal 2017 i gennemsnit er 5,8 uger hurtigere om at 

komme i arbejde end andre ledige.  

Dog har Vordingborg jobcenter ikke stor succes med at bruge uddannelse som led i 

aktiveringen, da kun 15,7 pct. af den samlede aktiveringsindsats består af uddannelse, 

hvilket er omkring 8,1 pct. point lavere end i resten af landet.  

Morsø 

Morsø jobcenter har udviklet sin indsats fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, og har 

rykket sig fra en 45. plads til en femteplads på jobcenterindekset. Den gode placering 

skyldes særligt områderne uddannelsesandel og varighed af ledighedsforløb.  

I 2016 havde Morsø jobcenter en uddannelsesandel på 25,4 pct., hvorimod uddannelse 

udgør 36,1 pct. af aktiveringen i 2017, hvilket er 12,3 pct. point mere end i resten af landet.  

Morsø jobcenter placerer sig inden for top 3 for korteste ledighedsforløb i Danmark, da de 

ledige på Morsø i gennemsnit kommer i beskæftigelse næsten 7 uger hurtigere end den 

gennemsnitlige ledige i Danmark. 

Gribskov 

Gribskov jobcenter er ligesom Morsø jobcenter ny i top 10, og har bevæget sig fra en 55. 

plads i 4. kvartal 2016 til en femteplads i 4. kvartal 2017. Placering skyldes forbedringer 

inden for uddannelsesandel, merledighed for ikke-vestlige indvandrere og varighed af 

ledighedsforløbet.  

Gribskov jobcenter er placeret på en førsteplads, når det gælder merledighed for ikke-

vestlige indvandrere, da ikke-vestlige indvandrere i gennemsnit kommer knap 13 uger 

hurtigere i beskæftigelse end andre ledige.  

Gribskov jobcenter har særligt forbedret sin uddannelsesandel, hvor uddannelse nu udgør 

34,1 pct. af den samlede aktivering i 4. kvartal 2017, hvilket er 10,3 pct. point bedre end 

landsgennemsnittet. I 4. kvartal 2016 var uddannelsesandel kun på 24,9 pct. 

Ligeledes har Gribskov reduceret varigheden af det gennemsnitlige ledighedsforløb med 

knap 2,3 uger fra 2016 til 2017, således at ledighedsforløbet nu er en uge kortere end 

gennemsnittet.  

Esbjerg-Fanø 

Esbjerg-Fanø jobcenter ligger på en syvendeplads på jobcenterindekset, og har dermed 

bevæget sig et godt stykke op ad ranglisten siden 4. kvartal 2016, hvor jobcenteret befandt 

sig på en 24. plads.  
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Esbjerg-Fanøs nye placering i top 10 skyldes primært en markant reducering af 

merledigheden for ikke-vestlig indvandre samt en høj aktiveringsgrad.  

Merledigheden for ikke-vestlige indvandrere i Esbjerg-Fanø i 2017 er i gennemsnit er 0,7 

uger, altså markant under landsgennemsnittet, hvor det i 2016 i gennemsnit tog 5,0 uger 

mere for ikke-vestlige indvandrere at komme i beskæftigelse i Esbjerg-Fanø.  

Esbjerg-Fanø jobcenter har en aktiveringsgrad på 28,2 pct. og en gennemsnitlig varighed 

af ledighedsforløbet på 36,6 uger, begge dele bedre end landsgennemsnittet.  

Odsherred 

Odsherred jobcenter ligger på en ottendeplads, og er dermed endnu et jobcenter, der har 

foretaget kvantespring op af ranglisten fra 4.kvartal 2016 til 4. kvartal 2017.  

Placeringen skyldes primært, at Odsherred jobcenter klarer sig markant bedre end 

landsgennemsnittet i forhold til uddannelsesandelen. I Odsherred udgør uddannelse 39,7 

pct. af den samlede aktivering, hvor det hele landet i gennemsnit kun udgør 23,8 pct.  

Dog har Odsherred jobcenter oplevet en forøgelse af varigheden af sygedagpenge, 

mindskelse af aktiveringsgraden og en stigning i merledigheden for ikke-vestlige 

indvandrere i samme periode.  

Sønderborg 

Sønderborg jobcenter befinder sig også på en ottendeplads på jobcenterindekset, og 

bevarer således sin placering i top 10 fra 2016.  

Sønderborg jobcenters sikrer sin placering takket være gode resultater på de fleste af 

parametrene, hvor de på alle parametre, undtagen merledighed for ikke-vestlige 

indvandrere, ligger bedre end landsgennemsnittet.  

Sønderborg klarer sig særligt godt hvad angår uddannelsesandelen, der ligger på 29,5 pct. 

og dermed 5,7 pct. point højere end i resten af landet.  

Dog har Sønderborg en høj merledighed for ikke-vestlige indvandrere på 2,7 uger i 

gennemsnit, hvilket er 1,5 uger mere end landsgennemsnittet. 

Frederikshavn-Læsø 

Frederikshavn-Læsø deler 10. pladsen sammen med Stevns og Silkeborg jobcenter, og 

bevarer dermed akkurat sin plads i top 10. 

Frederikshavn-Læsø udmærker sig ved at have den højeste uddannelsesandel i Danmark på 

61,4 pct., og dermed udgør uddannelse over halvdel af aktiveringen i Frederikshavn-Læsø. 

Det er hele 37,6 pct. point mere end landsgennemsnittet.  

Samtidig er jobcentrets varighed af sygedagpenge og aktiveringsgraden en smule bedre 

end gennemsnittet. Dog er merledigheden for ikke-vestlige indvandrere halvanden uge 

længere end i resten af landet.  
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Stevns 

Stevns placerer sig på 10. pladsen på jobcenterindekset, og udmærker sig særligt på 

områderne varighed af sygedagpenge, merledighed for ikke-vestlige indvandrere og 

aktiveringsgraden.  

Stevns jobcenter har i gennemsnit de korteste sygedagpengeforløb i Danmark på kun 34,6 

uger, hele 13 uger kortere end landsgennemsnittet. Ligeledes placerer Stevns jobcenter sig 

langt bedre end i resten af landet i forhold til aktiveringsgrad med en aktiveringsgrad på 

36,1 pct. mod landsgennemsnittet på 22,3 pct.  

Jobcentret udmærker sig også ved, at ikke-vestlige indvandrere kommer i beskæftigelse 3,7 

uger hurtigere end andre, hvilket er 6,9 uger hurtigere end i resten af landet.  

Årsagen til den lavere ledighed for ikke-vestlige indvandrere, kan skyldes Stevns høje 

aktiveringsgrad. 

Silkeborg 

Silkeborg indtog i 4. kvartal 2016 en 66. plads på jobcenterindekset, men har i 4. kvartal 

2017 løftet sig til en 10. plads. Dermed er Silkeborg det jobcenter, der har rykket sig mest 

siden 2016.  

Silkeborg jobcenters nye placering skyldes, at de på fire ud af de fem parametre ligger over 

landsgennemsnittet. Særligt er uddannelsesandelen vokset fra 28,6 pct. i 2016 til 36,4 pct. i 

2017, hvilket er 12,6 pct. point bedre en gennemsnittet.  

Dog placerer Silkeborg sig i bunden, når det kommer til merledighed for ikke-vestlige 

indvandrere. Ikke-vestlige indvandrere er i gennemsnit 8,3 uger længere om at komme i 

beskæftigelse end andre, hvilket 5,1 uger længere tid end i resten af landet.  

Bund 10 jobcentre 

De 10 (13) jobcentre, der samlet set klarer sig dårligst på de fem indsatsområder, er: 

83. Holbæk 

83. Viborg  

83.Ærø  

83. Furesø  

87. Lejre  

88. Tårnby-Dragør  

89. Ballerup 

90. Odense 

91. Høje-Taastrup 

92. Århus 

93. Rudersdal  

94. Næstved  
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Holbæk 

Holbæk deler placeringen som nummer 83 på jobcenterindekset med Viborg, Ærø og 

Furesø jobcenter.  

Holbæk jobcenters placering i bunden skyldes primært deres lave placering i forhold til 

uddannelsesandel, der ligger på 11,9 pct., hvilket er 11,9 pct. point mindre end 

landsgennemsnittet. Samtidig er varigheden af ledighedsforløbene i gennemsnit 1 uge 

længere i Holbæk end i resten af landet.  

Dog klarer Holbæk sig fint i forhold til aktiveringsgraden, hvor Holbæk ligger lidt bedre 

end landsgennemsnittet. 

Viborg  

Viborgs lave placering som nummer 83, kan forklares med lange sygedagpengeforløb og 

deres høj merledighed for ikke-vestlige indvandrere. 

Viborg jobcenter har i gennemsnit en sygedagpengeperiode på 53,8 uger, 6 uger længere 

end i resten af Danmark.  

I Viborg har ikke-vestlige indvandrere en merledighed på 8,4 uger, og ikke-vestlige 

indvandrere er dermed 5,2 uger længere om at komme i beskæftigelse end i resten af 

landet.  

Samtidig placerer Viborg sig under landsgennemsnittet i forhold til uddannelsesandel (21,3 

pct.) 

Ærø 

Ærø jobcenter placeres som nummer 83 på jobcenterindekset, hvilket blandt andet skyldes 

lav uddannelsesandel og en meget lav aktiveringsgrad.  

Ærø jobcenter har en uddannelsesandel på 17,2 pct., hvilket er 6,7 pct. point mindre end i 

resten af landet. Aktiveringsgraden på Ærø jobcenter er 9,5 pct., og Ærø jobcenter er 

dermed det jobcenter i Danmark med den lavest aktiveringsgrad, hvilket er hele 12,8 pct. 

point lavere end landsgennemsnittet.  

Furesø 

Furesø indtager ligeledes en 83. plads på indekset. Bundplaceringen udspringer fra en lav 

uddannelsesandel, høj merledighed for ikke-vestlige indvandrere og lav aktiveringsgrad. 

Furesø jobcenter har en uddannelsesandel på 14,5 pct., og en aktiveringsgrad på 15,2 pct. 

Begge dele er et godt stykke under landsgennemsnittet.  

Merledigheden for ikke-vestlige indvandrere er hele 7,6 uger, og dermed 4,4 uger længere 

end i resten af Danmark. 

Dog ligger Furesø bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til varighed af 

sygedagpenge (42,5 uger).  
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Lejre 

Lejre jobcenter placerer sig på en 87. plads. Den lave placering skyldes primært en meget 

lav uddannelsesandel og aktiveringsgrad. 

Lejre jobcenter har den laveste uddannelsesandel i hele Danmark på 3,1 pct. hvilket er 21 

pct. point lavere landsgennemsnittet. Ligeledes er aktiveringsgraden på 11,1 pct. hvilket 

betyder at kun 11,1 pct. af ledighedsperioden udgøres af aktivering. Det er ca. 11 pct. point 

mindre end i resten af Danmark.  

Dog klarer Lejre sig over landsgennemsnittet når kommer til områderne varighed af 

sygedagpenge (42,4 uger) og varighed af ledighedsforløb (37,0). 

Tårnby-Dragør 

Jobcentret i Tårnby-Dragør deler pladsen som nummer 88 på jobcenterindekset med 

Ballerup. Tårnby-Dragør jobcentres ringe placering skyldes særligt varigheden af 

ledighedsforløb og graden af aktivering.  

Ledighedsforløbene i Tårnby-Dragør jobcenter er i gennemsnit 40,5 uger, hvilket er 2,7 

uger længere end landsgennemsnittet.  

I Tårnby-Dragør jobcenter udgøres kun en lille del af det samlede ledighedsforløb af 

aktivering (14,0 pct.), hvilket er markant mindre end i resten af landet, og den lave 

aktiveringsgrad kan måske være forklaringen på den højere varighed af ledighedsforløbene 

i Tårnby-Dragør sammenlignet med andre byer. 

Tårnby-Dragør klarer sig bedre end landsgennemsnit i forhold til merledig for ikke-

vestlige indvandrere og uddannelsesandel. 

Ballerup 

Ballerup jobcenter befinder sig fortsat i bunden af jobcenterindekset og indtager en delt 88. 

plads, hvilket dog er en forbedring i forhold til placeringen som nummer 94 i 4. kvartal 

2016.  

Ballerup jobcenters ringe placering skyldes, at det på tre ud fem parametre ligger markant 

under landsgennemsnittet.  

Ballerup jobcenter har uddannelsesandel på 19,8 pct., og hvilket 4 pct. point lavere end 

gennemsnittet. Samtidig varer sygedagpengeforløbene i gennemsnit 56,6 uger, 9 uger 

længere end landsgennemsnittet. De generelle ledighedsforløb varer 39,5 uger og er 

dermed knap 2 uger længere end gennemsnittet, hvilket måske kan skyldes den 

begrænsede brug af uddannelsesaktivering i kommunen. 

I forhold til merledighed for ikke-vestlige indvandrere (0,6 uger) og aktiveringsgraden 

(23,5 pct.) klarer Ballerup sig dog bedre end i resten af landet.  

Odense 

Odense jobcenter placerer sig femte dårligst på jobcenterindekset. Placeringen skyldes, at 

Odense scorer dårligere end gennemsnittet på fire ud af fem områder.  
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Odense jobcenter har i gennemsnit den længste sygedagpengeperiode i Danmark på 56,6 

uger - hele 9 uger længere end landsgennemsnittet.  

Derudover udgør aktivering i Odense kun 18,4 pct. af den samlede ledighedsperioden, 3,9 

pct. point lavere end landsgennemsnittet, og ledighedsforløbene er i gennemsnit 1 uge 

længere end i resten af landet.  

Høje Taastrup  

Høje Taastrup jobcenter placerer sig på en 91. plads på indekset og ligger under 

landsgennemsnittet på alle fem parametre.  

Særligt i forhold til længden af ledighedsforløb klarer Høje Taastrup jobcenter sig dårligt 

med en gennemsnitlig længde på 39,7 uger, hvilket er 1,9 uger længere end 

landsgennemsnittet.  

Længden af sygedagpengeperioden er 49,9 uger og er dermed 2,3 uger længere end i resten 

af landet.   

Århus 

Århus jobcenter ender på en 92. plads på listen. Århus klarer sig især dårligt på områderne 

uddannelsesandel, varighed af sygedagpengeperioden og aktiveringsgrad.  

Kun 17,7 pct. af ledighedsperioden udgøres af aktivering i Århus, og kun 14,5 pct. af 

aktiveringen består af uddannelse, hvilket i begge tilfælde er markant under 

landsgennemsnittet.  

Århus jobcenter har i gennemsnit lange sygedagpengeforløb på 53,6 uger, hele 6 uger 

længere end i resten af landet. 

Rudersdal  

Rudersdal indtager 93. pladsen på jobcenterindekset og klarer sig dårligere end 

landsgennemsnittet på fire ud af fem af parametrene.  

Rudersdal jobcenter har en lav uddannelsesandel på 14,1 pct., og ligger dermed 9,7 pct. 

point lavere end gennemsnittet. Ligeledes har jobcenteret en lav aktiveringsgrad på 12,6 

pct. Dette kan måske forklare, hvorfor ledighedsforløbene er i gennemsnit 1,7 uge længere 

i Rudersdal end i resten af Danmark.  

Dog klarer Rudersdal jobcenter sig bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til 

merledighed blandt ikke-vestlige indvandrere (1,1 uger).   

Næstved  

Næstved indtager bundplaceringen som nummer 94 på jobcenterindekset. Bundplaceringen 

skyldes, at Næstved jobcenter præsterer markant dårligere end landsgennemsnittet på alle 

fem parametre. 

Jobcentret har en aktiveringsgrad på 16,5 pct., hvilket er 5,8 pct. point lavere end 

gennemsnittet. Ligeledes udgøres kun en lille del af aktiveringen af uddannelse (18,2 pct.), 

hvilket er 5,6 pct. point mindre end i resten af landet.  
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Varigheden af sygedagpengeforløb er i gennemsnit 3,3 uger længere i Næstved end i resten 

af Danmark.  

Næstved jobcenter er heller ikke lykkes med at nedbring merledigheden blandt ikke-

vestlige indvandrere, da det tager ikke-vestlige indvandrere 1,4 uger længere at komme i 

beskæftigelse i Næstved sammenholdt med resten af landet.  

 

 

 


