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Orientering om status for akutjob i KK den 12. marts 2013 

Status for antal akutjobbere ansat i alt 

I tabel 1 fremgår nye tal leveret af Koncernservice med status for 

akutjobordningen i Københavns Kommune per 12. marts 2013. 

 

Tabel 1. Status for akutjobordning i KK pr. 12. marts 2013 

  

Antal 
opslåede 
akutjob 

Antal 
akutjob-
opslag* 

Heraf antal 
akutjob-
opslag* der er 
besat/afsluttet 

Heraf antal 
akutjobbere 
ansat i alt 

Forvaltning-
ernes måltal 
frem til 
medio 2013 

BIF 79 50 32 18 22 

BUF 398 326 95 24 109 

KFF 59 46 24 6 17 

SOF 317 214 82 5 54 

SUF 99 67 22 0 53 

TMF 119 45 20 6 22 

ØKF 71 49 25 3 23 

I alt 1.142 797 300 62 300 

*Et akutjobopslag kan godt indeholde flere stillinger 

 

Som det ses af ovenstående er der i perioden fra ultimo oktober 2012 

og frem til den 12. marts 2013 slået 1.142 akutjob op – fordelt på 797 

jobopslag – i Københavns Kommune. Heraf er 300 akutjobopslag 

besat/afsluttet, og 62 akutjob er besat med en person fra målgruppen. 

Givet at de 300 afsluttede akutjobopslag hvert indeholder et akutjob, 

svarer det til, at ca. 21 pct. af de afsluttede stillinger er besat med en 

akutjobber.  

 

I den sidst leverede status til ØU per 19. februar var 49 job ud af 200 

afsluttede akutjobopslag besat med en ansøger fra målgruppen. 

 

Status for ansøgere til akutjob opslået efter 7. december 

Herunder følger oplysninger om ansøgerfeltet til en delmængde af de 

ind til nu afsluttede/besatte akutjob.  

 

Som tidligere formidlet til ØU, har Koncernservice først haft 

mulighed for at oprette automatisk registrering af oplysninger om 

antallet af ansøgere fra målgruppen til akutjob opslået efter den 7. 

december 2012.  

 

Det ses af tabel 2, at der mellem den 7. december og frem til den 12. 

marts er besat/afsluttet 179 af de i perioden opslåede akutjobopslag. 

Der er blevet indkaldt 66 ansøgere fra målgruppen for akutjob til de 
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pågældende job (det samlede antal personer indkaldt til samtale 

kendes ikke), og 28 af disse akutansøgere er blevet tilbudt ansættelse.  

 

Tabel 2. Ansøgere til akutjob opslået efter den 7. december 2012 

og afsluttet/besat før den 12. marts 2013 

  

Antal akutjob-
opslag opslået 
og besat/ 
afsluttet i 
perioden* 

Antal akut-
ansøgere til 
disse opslag 

Samlet 
antal 
ansøgere 

Antal akut-
ansøgere 
indkaldt til 
samtale 

Antal 
ansatte 
akutjobbere 

BIF 13 211 1.348 3 3 

BUF 43 212 2.936 27 13 

KFF 17 241 1.346 20 5 

SOF 53 141 2.498 9 2 

SUF 21 66 793 0 0 

TMF 14 142 1.301 5 4 

ØKF 18 75 734 2 1 

I alt 179 1.088 10.956 66 28 

*Et akutjobopslag kan godt indeholde flere stillinger 

 

Det bemærkes, at Tabel 1 og 2 angiver information om afsluttede 

akutjob og antal ansatte akutjobbere i henhold til Koncernservice’ 

datatræk. I fald forvaltningerne har afsluttet stillinger og evt. besat job 

med akutjobbere, men ikke ajourført disse oplysninger i e-

rekrutteringssystemet, vil de pågældende job og personer ikke fremgå 

af statistikken herover. 

 

Videre proces 

ØU vil igen den 16. april modtage en status for akutjob i KK. 

 

 

 


