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Kapitel 1. Formål og metode
Indledning
Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup deltager årligt i et mellemkommunalt
benchmarksamarbejde. Gladsaxe, Greve, Helsingør og Høje-Taastrup har deltaget siden 2001, og Gentofte
og Hillerød fra 2007. Der er hvert år blevet udarbejdet en generel nøgletalsrapport og gennemført en
benchmarkinganalyse af et særligt udvalgt område.
Kommunaldirektørerne for de seks kommuner besluttede på deres møde den 8. juni 2012, at emnet for
specialrapporten for 2013 skulle være beskæftigelses-, uddannelses- og vejledningsindsatsen for de 15-29
årige.

1.1. Rapportens formål (jf. projektbeskrivelsen)
Ledigheden blandt unge under 30 år har været stigende over hele landet siden finanskrisen i 2008, men
også under den forudgående højkonjunktur havde nogle grupper af unge vanskeligt ved at finde fodfæste
på arbejdsmarkedet.
Det har medført et stort fokus på, at alle unge skal starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse, og at
unge ledige hurtigst muligt kommer i gang med en uddannelse eller i job. Kommunerne har ansvaret for at
vejlede og kvalificere de unge til at kunne gennemføre en uddannelse og har også størstedelen af de
økonomiske udgifter, hvis de unge ikke er i stand til at forsørge sig selv.
Formålet med specialrapporten er derfor, at belyse og sammenligne uddannelses- og
beskæftigelsesindsatsen overfor unge ledige med henblik på at komme med anbefalinger til indsatser og
organisering.
Anbefalingerne skal være rettet mod at nå to målsætninger:
1) 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og
2) færrest mulige unge i offentlig forsørgelse
Anbefalingerne skal både omfatte vurderinger af resultater - hvad virker i forhold til målsætningerne - og
hvor effektivt opnås resultaterne – altså ressourceforbrug og organisering. Effekten (resultaterne) skal så
vidt muligt være dokumenterede.

1.2. Overordnet konklusion
Målet med analysen var som udgangspunkt at foretage en vurdering af, hvad der virker i forhold til de to
målsætninger 1) 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 2) færrest
mulige unge i offentlig forsørgelse, og hvor effektivt resultaterne er opnået set i forhold til anvendt
ressourceforbrug og organisering.
Det er imidlertid ikke muligt at opstille anbefalinger til indsatser og organisering for arbejdet omkring
ungeindsatsen. Benchmark på indsatsen for at få flest unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse har
ikke været mulig, da der ikke findes et tilstrækkeligt ensartet datagrundlag på området. Benchmark på
beskæftigelsesområdet har ikke ført til et entydigt svar på, hvad der virker bedst.
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Overordnet må det konkluderes, at ungeindsatsen er et meget komplekst område at beskrive, benchmarke
og vurdere effekter på. Denne analyse har derfor på mange måder karakter af en kortlægning af området.
Der er mange forskellige aktører involveret i ungeindsatsen. Det er en konklusion, at det er essentielt for en
vellykket indsats, at der et tværgående fokus og samarbejde mellem de kommunale enheder på området
samt at der er et veletableret og velfungerende samarbejde med andre aktører på området, ikke mindst
uddannelsesinstitutionerne.
Herudover er der og har der været et meget stort politisk fokus på ungeområdet de seneste år. Der er årligt
indført reformer, ungepakker og andre tiltag, der vedrører ungeindsatsen. Det giver også udfordringer i
forhold til en benchmark af effekten.
Alligevel giver rapporten et indblik i, hvordan de seks benchmark kommuner ligger niveaumæssigt på
uddannelsesområdet og på en række indsatser på beskæftigelsesområdet.
På den måde kan rapporten bruges af den enkelte kommune til at vurdere sin egen indsats eller udvikling.

1.3. Opbygning af rapporten
I rapporten gives et billede af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen overfor unge ledige.
Kapitel 1 beskriver formål med rapporten og de afgrænsninger, der er foretaget.
Kapitel 2 indeholder en række konklusioner omkring ungeindsatsen i de seks kommuner, men det er ikke
muligt at drage konklusioner om hvilke indsatser og organisering, der giver det bedste resultat i forhold til
de to målsætninger:
1) 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og
2) færrest mulige unge skal være på offentlig forsørgelse
I kapitel 3 gives en status på de to målsætninger på landsplan og i de seks kommuner, med henblik på at
beskrive ledigheden og hvor langt der er til opfyldelse af 95 pct. målsætningen.
I kapitel 4 beskrives de væsentligste landspolitiske tiltag med betydning for, hvilke indsatser, der
kommunalt kan og skal sættes iværk i ungeindsatsen. Dette er med til at give et indblik i, at der er tale om
et område i konstant forandring. Dette til trods for at de nævnte landspolitiske tiltag blot udgør en del af de
mange centralt besluttede indsatspakker, reformer, refusionsomlægninger og strukturomlægninger, der
har været og er på vej på skole-, uddannelses-, vejlednings- og beskæftigelsesområdet.
Kapitel 5 bevæger sig ned på kommunalt niveau og giver en beskrivelse af de overordnede
lovgivningsmæssige rammer for Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene. Kapitlet adresserer
primært Ungdommens Uddannelsesvejledningens ansvarsområder. Deres samarbejdsflade med
jobcentrene berøres også. Der gives en overordnet beskrivelse af hvilke indsatser, der kan iværksættes af
Ungdommens Uddannelsesvejledning, men det er ikke muligt at belyse effekten af indsatserne.
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Kapitel 6 giver en karakteristik af de unge i de seks kommuner og beskriver deres uddannelsesparathed,
uddannelsesvalg eller mangel på samme, samt frafald og genoptag på ungdomsuddannelserne.
Kortlægningen baserer sig på særkørsler fra Danmarks Statistik og skal give benchmark kommunerne et
indblik i, hvordan det går for de unge, der har gået i grundskole i de seks benchmark kommuner.
Kapitel 7 giver en karakteristik af de unge på kontanthjælp, herunder hvilken andel de unge
kontanthjælpsmodtagere udgør af det samlede antal unge i kommunen, og hvor de placeres indenfor
matchkategoriseringen. Endvidere gives et indblik i hvilket uddannelsesforløb/niveau, de unge
kontanthjælpsmodtagere har, når de som 18 årige modtager kontanthjælp.
Kapitel 8 beskriver jobcenterets indsats overfor de unge. Succesparametret for indsatsen er, at de unge er i
systemet i kortest mulig tid og bliver hjulpet til at blive selvforsørgede (færrest mulig unge i offentlig
forsørgelse). Kapitlet tager derfor udgangspunkt i varighed på ydelsen som et mål for effekten af den
indsats, som jobcenteret yder. Herefter kortlægges den konkrete indsats i form af tidlige samtaler og
konkret aktivering ved vejledning, ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud. Det analyses om
der en sammenhæng mellem indsats og effekt - både målt i forhold til varighed og selvforsørgelse. Dette
kapitel er reelt det eneste kapitel, hvor der benchmarkes på effekter i ungeindsatsen.
Kapitel 9 giver et billede af det anvendte ressourceforbrug i kommunerne til vejledningsindsatsen og
indsatsen i jobcenteret. Målet var, at analysere ressourceforbruget på de indsatser, der har haft en
dokumenteret positiv effekt, med henblik på at vurdere, hvor effektivt resultaterne er opnået. Men da
effektmåling imidlertid har vist sig vanskelig (umulig) på de enkelte indsatser, er kapitlet i højere grad
blevet en beskrivelse af udgifterne på området, herunder budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning
og jobcenteret, samt beregnede enhedspriser i forhold til at vurdere udgiftsniveauet.

1.4. De to målsætninger
95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Med Velfærdsaftalen i juni 2006 har det været en national målsætning, at mindst 95 pct. af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse fra 2015. I regeringsgrundlaget fra oktober 2011
er målsætningen gentaget og det fremgår, at regeringens mål på landsplan er:



at 95 pct. af 2015-ungdomsårgangen mindst1 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og
at 60 pct. af 2020-ungdomsårgangen skal gennemføre en videregående uddannelse, heraf 25 pct.
en lang videregående uddannelse.

Opfyldelse af målet (opfølgningsmetoden) beregnes via en fremskrivningsmodel (Profilmodellen) i
Ministeriet for Børn og Undervisning. Modellen fremskriver, hvordan en ungdomsårgang (de elever, der har
gået i 9. klasse et bestemt år) forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis
uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den
unge går i 9. klasse.2

1
2

Forstået som, at 95 pct. som minimum skal have en ungdomsuddannelse.
Kilde: www.uvm.dk
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Profilmodellen 2011 viser således, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2011, forventes
at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele
perioden antages at være som i 2011.
På landsplan for årgang 2011 antager profilmodellen, at 88 pct. opnår en ungdomsuddannelse, at 59,1 pct.
gennemfører en videregående uddannelse, og at 26,8 pct. gennemfører en lang videregående uddannelse.
Det er således især målet om, at 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse, der er behov for at
arbejde for en realisering af.
Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren et antal indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i
Danmark. Det er områder, hvor der er særligt behov for, at jobcentrene retter deres fokus, når de
planlægger indsatsen for det pågældende år. Ministermålene skal derfor afspejles i kommunens
beskæftigelsesplan, og der følges op på kommunernes indsats (målopfyldelse) ved en årlig resultatrevision.
De seneste mange år har der været et ministermål med fokus på, at antallet af unge under 30 år på
offentlig forsørgelse skulle nedbringes. I 2007, 2008 og 2009 hed det ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af
unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver
nedbragt i forhold til året før.”
Fra december 2008 til 2009 steg antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og
dagpengemodtagere under 30 år med 44 pct. Set i lyset af den forventede konjunktursituation for 2010
blev formulering af målet ændret til ikke at forvente et fald, men at ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af
unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses
mest muligt”.3
I 2011 og 2012 blev målet udvidet til at omfatte alle forsørgelsesydelser (bortset fra SU), således at
”Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt”.
Jobcentrenes indsats for unge starter, når den unge fylder 18 år. I beskæftigelsesministerens udmelding af
ministermål har det dog siden 2011 været pointeret,4 at det er vigtigt, at jobcentrene også samarbejder
med Ungdommens Uddannelsesvejledning om uddannelse eller erhvervsrettede tilbud til de 15-17 årige.
Fra 2013 er målet for unge ændret til ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en
erhvervskompetencegivende uddannelse”. Det er begrundet i, at unge med en uddannelse klarer sig bedre
end unge uden uddannelse, og at en stor del af de unge uden uddannelse og job hænger fast i
kontanthjælpssystemet.
Fra 2013 er det fortsat prioriteret, at jobcentrene skal samarbejde med Ungdommens
Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og andre dele af den kommunale forvaltning. Men der
fokuseres også på, at et samarbejde med virksomhederne er vigtigt, begrundet med at uddannelse først
giver mening for nogle unge, når de har gjort sig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet.

3

Notat fra Arbejdsmarkedsstyrelsen: ” Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske
indsatsområder og mål for 2010”.
4
Notat fra Arbejdsmarkedsstyrelsen: ”Beskæftigelsesministerens mål fra 2011”.
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Fokus i målsætningerne
Ungeindsatsen går i store træk ud på i videst muligt omfang at sikre, at alle kan fungere i og bidrage til
samfundet ved at have en tilknytning til arbejdsmarkedet. De unge skal være eller blive selvforsørgende.
Målet er således et job på arbejdsmarkedet.
I de seneste år er fokus rettet på, at de unge skal have en uddannelse. Dette ud fra en optik om, at det på
langt sigt giver større sandsynlighed for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det øgede fokus på uddannelse er også konjunkturbestemt, idet det under lavkonjunktur, som nu, er
sværere for de unge og de ufaglærte overhovedet at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. I den
sammenhæng anses det som en fornuftig investering at bevare og opgradere de unges viden, ”mens der
ventes på bedre tider”.
Uddannelsesfokus er således rykket fra tidligere kun at vedrøre grundskole og vejledningsområdet ved
Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne til også at være et fokus på beskæftigelsesområdet
(jobcentrene).
Der er to væsentlige forskelle på, hvilke målsætninger der arbejdes efter afhængig af om
uddannelsesperspektivet vedrører den indsats, som pågår i uddannelsesregi eller i beskæftigelsesregi.
Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende
uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der kvalificerer til et job på arbejdsmarkedet.
Ved 95 pct. målsætningen på ungeområdet er der alene fokus på gennemførelse af en
ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne er både erhvervskompetencegivende uddannelser, men
inkluderer også de gymnasiale uddannelser, der alene kvalificerer til videre uddannelse. En opfyldelse af 95
pct. målsætningen er således ikke det samme som, at 95 pct. af en ungdomsårgang har kvalificeret sig til et
job på arbejdsmarkedet.
En anden forskel på målsætningerne er, at ministermålet på jobcentrenes område handler om, at de unge
skal starte på en (erhvervskompetencegivende)uddannelse, hvor 95 pct. målsætningen handler om
gennemførelse. At de unge skal starte på en uddannelse ligger indenfor, hvad man kan mene et jobcenter
kan ”påvirke til”. Og en start på en uddannelse opfylder også det andet af jobcenterets målsætninger,
nemlig at få den unge ud af offentlig forsørgelse (som i overførselsydelser fra jobcenteret). 95 pct.
målsætningen er derimod noget sværere, idet den handler om gennemførelse, på et område, hvor
opnåelse af målet ikke alene er afhængig af kommunens indsats. Gennemførelse er også afhængig af
uddannelsesinstitutionernes indsats, samt den unges indsats, motivation og evner.

1.5. Metode, afgrænsning og datagrundlag
Målgrupper i ungeindsatsen
Når der tales om en ungeindsats refereres til de 15-29 årige. I rapporten er de 15-29 årige opdelt i
henholdsvis de 15-17 årige, de 18-24 årige og i de 25-29 årige, fordi de lovgivningsmæssige rammer og
vægten på henholdsvis den uddannelsesrettede og den beskæftigelsesrettede indsats varierer grupperne i
mellem.

11

Målgruppen er afgrænset til alene at omfatte unge kontanthjælpsmodtagere, når der refereres til
jobcentrenes indsats overfor ledige unge.5 Det skyldes, at det er blandt denne gruppe af unge, at
udfordringerne er størst. Gruppen af dagpengemodtagere antages at have haft en vis tilknytning til
arbejdsmarkedet eller have et vist uddannelsesniveau, og vurderes derfor at have større mulighed for på
sigt at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Ud af det samlede antal ledige er ca. 80 pct. berettigede til dagpenge, og 20 pct. modtager kontanthjælp.
Når der ses på de unge, er en væsentlig større andel af dem på kontanthjælp. For de 16-24 årige er det 50
pct. af de unge ledige, der modtager kontanthjælp, mens det for de ledige 25-29 årige er 25 pct. af de
ledige, der modtager kontanthjælp.
Uddannelsesmæssigt afgrænses målgruppen til unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Når
de unge har gennemført en ungdomsuddannelse overgår vejledningen fra kommunalt ansvar ved
Ungdommens Uddannelsesvejledning til et af de syv statsligt nedsatte6 studievalgscentre i landet med
henblik på vejledning om videre uddannelse.
Rapporten omfatter ikke indsatsen over for unge med særlige behov, forstået som unge, der har brug for
særlig tilrettelagt undervisning (STU) eller job, som følge af psykiske eller fysiske handicap.
Aktører
Der er mange aktører i ungeindsatsen. I kommunerne varetages ungeindsatsen af Grundskolen7,
Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene som de mest centrale kommunale aktører.
Internt i kommunen samarbejdes også med familieområdet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og
voksenområdet på socialområdet, fx med hensyn til bostøtte, misbrug og kriminalitet. Her inddrages
regionen også i forhold til psykiatrien.
Uddannelsesinstitutionerne er også en helt central aktør i ungeindsatsen. Særligt ungdomsuddannelserne,
men også uddannelsesinstitutioner, der står for forberedende forløb: erhvervsgrunduddannelser (EGU),
produktionsskoler, forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU) på
Voksenuddannelsescentrene.
Endvidere er samarbejde med virksomhederne centralt, særligt for jobcentrenes indsats.
Da de centrale kommunale aktører for kommunernes ungeindsats er Ungdommens Uddannelsesvejledning
og jobcentrene er det primært disse aktørers indsats, der adresseres i rapporten. Grundskolens
undervisning og vejledning, samt Ungdomsuddannelsernes indsats for optag, fastholdelse og
gennemførelse adresseres kun hvis det sker med involvering af eller i samarbejde med Ungdommens
Uddannelsesvejledning eller jobcentrene.

5

Besluttet på styregruppemøde den 5. februar 2013.
Drift af de syv regionale studievalgscentre sættes i udbud af Ministeriet for Børn og Undervisning, og drives af videregående
uddannelsesinstitutioner.
7
Grundskolen er en samlet betegnelse for undervisning fra 0.klasse til 9.-10.klasse varetaget i folkeskoler, privatskoler og på
efterskoler.
6
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Hvilke indsatser og effektmåling er interessant?
Når der tales effektmåling på ungeområdet, er der mange aktører i spil og mange former for indsatser. På
grundskoleområdet (0.-10. klasse) er det interessant, om den indsats, der leveres giver eleverne en faglig
og social ballast til at komme videre i uddannelsessystemet. På vejledningsområdet er det interessant, om
den uddannelsesvejledning og de indsatser, Ungdommens Uddannelsesvejledning giver, fører til, at flere
unge starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Og på beskæftigelsesområdet er det interessant,
om den indsats, jobcentrene leverer, bringer de unge ud af offentlig forsørgelse (fordi de kommer i
uddannelse eller i job).
Effektmåling er vanskelig
Det er svært at måle en indsats isoleret. Ungeindsatsen varetages af mange aktører i et samspil og en
indsats fra en bestemt aktør er således vanskelig at måle på. Effekter af indsatser iværksat af henholdsvis
Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene er også afhængig af andre aktørers indsatser, i
forhold til opfyldelse af de to målsætninger. Således har indsatsen på selve uddannelsesinstitutionerne stor
betydning for optag, gennemførsel og frafald, ligesom effekten af indsatser initieret af jobcentrene (fx
virksomhedspraktik og løntilskud) også afhænger af andre aktører.
Herudover har forældrenes uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad indflydelse. Herunder også
opbakning hjemmefra og de unges opvækstvilkår i øvrigt. Endvidere har det indflydelse hvad der ellers sker
i den unges liv, og den unges ressourcer og motivation til at takle dette.
Den største problematik i forhold til at foretage et benchmark af ungeindsatsen er imidlertid, at det
tilgængelige datagrundlag ikke er tilstrækkeligt for benchmarking af effekt på vejledningsområdet.
Det har været svært (umuligt) at få oplysninger, der kunne belyse noget sammenligneligt om indsatsen og
effekten. På vejledningsområdet findes der ikke ens (nationale) regler for, hvad der skal registreres, og på
hvilken måde der skal foregå registrering (fx opgørelsestidspunkt). Data findes i mange forskellige systemer
og er ikke nødvendigvis sammenlignelige.
Det primære ansvar for uddannelsesvejledning af de unge (15-25 årige) ligger hos Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning har deres eget system (UV-data), hvor de
trækker oplysninger fra. Alle tal i UV-data er imidlertid kun øjebliksbilleder og omfatter kun de unge, der
aktuelt bor i kommunen. Øjebliksbilledet og at systemet kun omfatter unge, der aktuelt bor i kommunen
gør det svært at følge de unges uddannelsesstatus og udviklingen heri – herunder også effekter af forskellig
indsatser. Lovgivning besværliggør endvidere effektmåling og benchmark, idet Ungdommens
Uddannelsesvejledning ikke må udveksle data med hinanden på personniveau (cpr.nr.). Det er således ikke
muligt for Ungdommens Uddannelsesvejledning at følge den unge, hvis de flytter bopæl ud af kommunen.
Endvidere iværksættes årlige reformer, finansieringsomlægninger og nye krav via lovpakker, der berører
kommunernes indsats på ungeområdet. Det gør det ligeledes svært med benchmark over en årrække. De
seneste og væsentligste tiltag beskrives i kapitel 4, og giver et indtryk af de mange nye indsatser årligt som
kommunerne skal operere indenfor.
Data
Kortlægning af uddannelses- og vejledningsindsatsen baserer sig på en række data fra Danmarks Statistik
og fra en national database i Ministeriet for Børn og Undervisning: UNI-C, som er et system, som samtlige
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grundskoler og ungdomsuddannelser er forpligtet til at indrapportere karakterer, optag og frafald til.
Endvidere er der købt en særkørsel fra Danmarks Statistik med henblik på at kunne give en karakteristik af
de unge, deres uddannelsesvalg og frafald. Men effekter af indsatser bliver ikke belyst.
Kortlægning af jobcenterindsatsen baserer sig på data fra Jobindsats.dk, som er en fælles national database
på beskæftigelsesområdet, samt på opgørelser om ledighed fra Danmarks Statistik. Antallet er ledige er
konsekvent målt ved bruttoledigheden og opgjort i fuldtidspersoner.

1.6. Deltagerkreds
I tilblivelsen af rapporten er Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcentrene, grundskoleområdet,
ungdomsskole, samt fag- og økonomipersoner på forvaltningsniveau fra alle seks kommuner inddraget i
projektet.
Styregruppen
Helle Wagner Gehlert (styregruppeformand) – Gladsaxe Kommune
Liselotte B. Nielsen – Gentofte Kommune
Maj Buch – Greve Kommune
Mikkel Elkjær – Helsingør Kommune
Birgitte Ryden – Hillerød Kommune
Jørgen Brisson – Høje‐Taastrup Kommune
Inge Lene Møller (projektleder til februar 2013) – Gladsaxe Kommune
Mette Blangshøj (projektleder fra februar 2013) – Gladsaxe Kommune
Der har været nedsat fire arbejdsgrupper
Faglig gruppe – uddannelse
Jacob Berger Strønæs, Tværkulturel konsulent - Gentofte Kommune
Thomas Sørensen, AC-medarbejder - Gentofte Kommune
Jesper Væver Jensen, Leder af ungdomsskolen - Gladsaxe Kommune
Mette Mariendal, Skolekonsulent - Gladsaxe Kommune
Vinie Hansen, Konsulent to-sprogsområdet - Greve Kommune
Margrethe Tovgaard, Afdelingsleder, UUV Køge Bugt - Greve Kommune
Jens Christy, Leder af UU Øresund - Helsingør Kommune
Per Lynge, Centerleder for UU Midt Nordsjælland - Hillerød Kommune
Willy Dahl, Chefkonsulent - Høje-Taastrup Kommune
Marius Larsen (suppleant) - Høje-Taastrup Kommune
Faglig gruppe – beskæftigelse
Hanne Jørgensen, Jobcenterchef – Gentofte Kommune
Helene Morgenstjerne, Jobcenteret – Gladsaxe Kommune
Johnny Tvarnø, Udviklingskonsulent – Greve Kommune
Mimi Myhre, Specialkonsulent i Center for Job og Arbejdsmarked – Helsingør Kommune
Lillian Christiansen, Sektionsleder for fællessektionen i jobcentret – Hillerød Kommune (indtil marts)
Nicolai Schubart, Afdelingsleder - Høje-Taastrup Kommune
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Anders Vognsen Stallknecht, - Høje-Taastrup Kommune
Lene Wilken, Udviklingskonsulent (suppleant) - Høje-Taastrup Kommune
Økonomigruppe – uddannelse
Thomas Gjedde, Teamleder, Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi – Gladsaxe Kommune
Klaus Øvre Bentsen, Ledelses- og Udviklingskonsulent – Greve Kommune
Christina Pontoppidan, Afdelingsleder – Gentofte Kommune
Anette Lamhauge, Økonomikonsulent - Høje-Taastrup Kommune
Michal Pulawski, Budgetkonsulent, Økonomi – Hillerød Kommune
Mette Due Vogn – Helsingør Kommune
Økonomigruppe – beskæftigelse
Lene Anderson, Chefkonsulent, Social- og Sundhedsforvaltningen, Økonomi – Gladsaxe Kommune
Finn Østergård Jørgensen, Økonomisk konsulent – Gentofte Kommune
René Gammelgaard, Økonomisk konsulent – Greve Kommune
Hanne L. Larsen, Chefkonsulent – Greve Kommune
Marianne Lohse, Økonomisk konsulent i Center for Økonomi og Styring – Helsingør Kommune
Erik Guldberg, Økonom i Jobcentret – Hillerød Kommune
Klaus Fisker, Økonomikonsulent - Høje-Taastrup Kommune
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Kapitel 2. Konklusion og anbefalinger
I denne rapport er uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen overfor unge ledige i de seks benchmark
kommuner blevet kortlagt og analyseret. Udgangspunktet for benchmarkanalysen har været to
landspolitiske målsætninger, som hver især – men med forskellig afsæt – sætter fokus på, at unge skal have
en uddannelse og deltage aktivt i samfundet.
1) 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og
2) færrest mulige unge skal være på offentlig forsørgelse
Den førstnævnte målsætning relaterer sig til den uddannelsesrettede indsats. Målgruppen i denne analyse
er unge i alderen 15-25 år, som ikke er i gang med en uddannelse. Den primære aktør i indsatsen over for
gruppen er Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Målsætning nummer to relaterer sig til den beskæftigelsesrettede indsats, som finder sted i jobcenteret.
Målgruppen er (i denne analyse) kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-29 år.
Overordnet må det konkluderes, at ungeindsatsen er et meget komplekst område at beskrive, benchmarke
og vurdere effekter på. Benchmark på indsatsen for at få flest unge til at gennemføre en
ungdomsuddannelse har ikke været mulig, da der ikke er et tilstrækkeligt ensartet datagrundlag på
området. Benchmark på beskæftigelsesområdet har ikke ført til et entydigt svar på, hvilke indsatser der
virker bedst.
Det er således ikke på baggrund af denne benchmarkanalyse muligt, at opstille konkrete anbefalinger til
indsatser og organisering for arbejdet omkring ungeindsatsen.
Til gengæld giver analysen et grundlæggende indblik i den kompleksitet, der er på ungeområdet. Det er et
område, som er i konstant bevægelse og som har stor landspolitisk fokus. I de seneste år er der vedtaget
flere ungepakker med konkrete initiativer, som kommunerne har skullet udmønte i indsatsen for at flere
unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Senest er der i april 2013 indgået en politisk aftale om en ny
kontanthjælpsreform, som også stiller store krav til kommunernes indsats overfor unge op til 30 år.
Der er mange udfordringer i ungeindsatsen. For alle kommuner gælder, at der siden 2008 har været en
markant stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, og at mange af de unge
kontanthjælpsmodtagere ikke har fuldført en ungdomsuddannelse. Der er desuden en tendens til, at en
større andel af de unge har komplekse problemer, som kræver en vis grad af individuel tilrettelagt indsats.
Der er mange forskellige aktører involveret i ungeindsatsen. Denne analyse er koncentreret om den indsats,
som ydes i Ungdommens Uddannelsesvejledning og i jobcenteret, men også grundskolen,
uddannelsesinstitutionerne og den kommunale forvaltning er vigtige aktører. Det er kendetegnede, at de
forskellige aktører har forskellige afsæt – såvel metodisk som lovgivningsmæssigt – for deres arbejde. Det
betyder, at de forskellige aktørers forskellige fokus i indsatsen bringes i spil, men det kan også betyde, at de
krav og forventninger aktørerne på området møder hinanden og de unge med er forskelligt. Samarbejde og
dialog (og enighed om fokus og indsats) er derfor væsentlig for succes i indsatsen.
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Analysen viser, at der er et veletableret og velfungerende samarbejde mellem Ungdommens
Uddannelsesvejledning og Jobcenteret i alle seks kommuner. Samarbejdet kan være forskelligt organiseret,
men grundlæggende er fokus i indsatsen ensartet.
Analysen viser også, at der er igangsat rigtigt mange tiltag i de seks kommuner. Nogle af tiltagene er
igangsat som en udmøntning af de initiativer, som er formuleret i ungepakkerne og andre statsligt
udmeldte initiativer. Andre tiltag er lokalt initieret.
Det store antal unge på offentlig forsørgelse giver en række økonomiske udfordringer for kommunerne i
form af stigende udgifter til forsørgelse, driftsudgifter til myndighedsvaretagelse og aktivering og i nogle
tilfælde håndholdte indsatser. Flere unge ledige er ikke kun ensbetydende med ekstra udgifter til
forsørgelse, men også ”tabte” kommunale indtægter, som følge af et formindsket skattegrundlag.

2.1. Konklusion
I det følgende resumeres de væsentligste konkrete konklusioner fra analysen.
Gennemførelse af ungdomsuddannelse (unge 15-25 år)
Når de unge forlader grundskolen vælger størstedelen at begynde på en ungdomsuddannelse. På landsplan
starter i gennemsnit 43 pct. fra en 9. klasse på en ungdomsuddannelse (mens 49 pct. fortsætter i 10.
klasse). Fra 10. klasse starter i gennemsnit 74 pct. på en ungdomsuddannelse.8 Søgningen er højest til de
gymnasiale uddannelser. Gennemsnitligt begynder to ud af tre unge på en gymnasial uddannelse og en ud
af tre på en erhvervsfaglig uddannelse.
I benchmark kommunerne er der væsentlige forskelle i forhold til, hvilken uddannelse de unge begynder
på, og om de primært starter efter 9. klasse eller 10 klasse.
I rapporten er unges frafald fra ungdomsuddannelse undersøgt nærmere. Kortlægningen tager
udgangspunkt i elever, der er gået ud af folkeskolen i årene 2008-2010 i de seks benchmark kommuner.
Gennemsnitligt for de seks benchmark kommuner, er der samlet for afgangseleverne fra årene 2008-2010
hele 21,5 pct., som er stoppet på den ungdomsuddannelse, de var påbegyndt. Variationen kommunerne
imellem er dog forholdsvis stor - fra et samlet frafald i Gentofte på 12,9 pct. til et frafald på 28,2 pct. i
Helsingør.
I gennemsnit for benchmark kommunerne er det kun 10-14 pct., der er startet på en ungdomsuddannelse
igen. Ved valg af 2.optag på en ungdomsuddannelse ses generelt en tendens til, at de unge vælger sig ind
på sammen retning igen. Altså at unge genvælger en gymnasial uddannelse eller en erhvervsfaglig
uddannelse.
Langt det største frafald sker fra det erhvervsfaglige grundforløb for alle kommuner, markant flere end på
de andre uddannelser.
Andelen af elever (fra afgangsår 2008-2010), der er faldet fra deres 2. ungdomsuddannelse er markant
lavere. Det varierer fra 5 pct. i Høje-Taastrup til 1,6 pct. i Gentofte. Frafald sker hovedsageligt fra det
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Både 9. og 10. klasse opgjort for 2010.
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erhvervsfaglige grundforløb. Ca. halvdelen starter på deres 3. optag på en ungdomsuddannelse, resten er
ikke i gang med en uddannelse.
Andelen af unge fra afgangsår 2008-2010, der ikke (aldrig) er startet på en ungdomsuddannelse eller ikke er
i gang med en ungdomsuddannelse i dag udgør mellem 11,6 pct. i Gentofte til 19,7 pct. i Helsingør. Det er
en bemærkelsesværdig stor andel af de unge.
Det stemmer overens med de forventninger, som fremgår af profilmodellen fra Ministeriet for Børn og
Undervisning. Modellen fremskriver en ungdomsårsgangs ungdomsuddannelsesprofil 25 år efter endt 9.
klasse. Fremskrives uddannelsesadfærd er der ingen kommuner i Danmark, der opnår målsætningen om, at
95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For de elever, der har afsluttet 9.
klasse i 2010,9 forventes mindre end 95 pct. af de unge at have gennemført en ungdomsuddannelse
indenfor 25 år. Ifølge profilmodellen forventes 92,6 pct. af de unge fra Gentofte, at have gennemført en
ungdomsuddannelse, 91,4 pct. fra Hillerød, 89,6 pct. fra Gladsaxe, 88,8 pct. fra Greve, 88,5 pct. fra
Helsingør og 85,3 pct. fra Høje-Taastrup. På landsplan er det 89,6 pct.
Uagtet forskelle i kommunernes socioøkonomiske vilkår, ser det ud til, at der er en markant udfordring i
alle kommuner i forhold til frafald på ungdomsuddannelserne, samt andelen af unge, der ikke får fæste i
ungdomsuddannelserne.
Det viser sig også, at langt de fleste af de unge, der som 18 årig søger om kontanthjælp, udelukkende har
folkeskolen som uddannelsesbaggrund, og at relativt mange har afbrudt et uddannelsesforløb.
Færrest mulige unge i offentlig forsørgelse
Alle seks benchmark kommuner har i de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af unge
kontanthjælpsmodtagere, men udviklingen har været uensartet, både hvad angår ledighedsniveau og
udviklingen i matchgrupperne.
Det betyder, at antallet af unge, som er i kontakt med jobcenteret har været stigende. Samtidig har en
stadig større andel af de unge kontanthjælpsmodtagere andre problemer end ledighed. Det kan fx være
misbrug, psykiske problemer, fysiske begrænsninger, utilpassede unge mv. Andelen af
kontanthjælpsmodtagere, som er visiteret til matchgruppe 2 eller 3 udgør mellem 50 og 60 pct. i alle
kommunerne.10 Det kan konstateres, at der er forskel på de seks kommuners visiteringspraksis. Greve
visiterer væsentligt færre til matchgruppe 3 end de øvrige kommuner. De fleste kommuner har faste
politikker for ommatching.
Det er en hypotese, at unge ressourcestærke og uddannelsesparate fraflytter nogle af kommunerne. Der
kan også konstateres en relativ stor fraflytning af de helt unge fra nogle af kommunerne i denne
benchmark, men det er ikke muligt ud fra foreliggende data, at sige noget om, hvilke unge der fraflytter og
hvilke der vælger at blive.
Samlet set er der tale om, at gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere er kompleks og flere har behov for
differentieret støtte og vejledning til fx at gennemføre en uddannelse.
9

Senest opgjorte resultater på kommuneniveau.
Matchgrupperingen er et udtryk for, hvor langt den unge er fra arbejdsmarkedet. Matchgruppe 1=jobklar, matchgruppe
2=indsatsklar og matchgruppe 3=midlertidig passiv.
10
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Det har betydning for tilrettelæggelsen af den indsats, som jobcenteret skal tilbyde. Det er meget vigtigt
med en tidlig indsats, og i alle seks kommuner er der stor fokus på at afholde den første samtale indenfor
den første måned. Det gør sig i særlig grad gældende for kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-24 år. Her
er mellem 68 og 81 pct. indkaldt til samtale indenfor en måned. Der ses også en tidlig indsats for gruppen i
alderen 25-29 år.
Der er en vis forskel mellem de seks benchmark kommuner i forhold til, hvilken indsats den unge tilbydes
efter den første samtale. Fem af de seks kommuner har en politik om straksaktivering af unge i
matchgruppe 1. Effekten af dette kan dog ikke direkte ses i tallene, og noget tyder også på, at der er
forskellige fortolkninger af straksaktivering.
I forhold til den generelle aktivering, anvendes der i høj grad vejledning og opkvalificering. Dette er også
naturligt, da det handler om at få den unge afklaret og allerhelst klar til uddannelse.
Høje-Taastrup bruger ordinær uddannelse på kontanthjælp lidt mere end de øvrige benchmark kommuner.
Ordinær uddannelse på kontanthjælp anvendes dog generelt i begrænset omfang. Det skyldes primært, at
de unge, når de starter på ordinær uddannelse, som regel overgår til SU. Ens for alle kommuner er, at de
arbejder for at de unge kan gennemføre en uddannelse, og alle kommuner giver uddannelsespålæg til de
unge, som ikke har en uddannelse.
Helsingør adskiller sig fra de øvrige fem benchmark kommuner ved i højere grad at anvende
virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik) i deres aktiveringsindsats.
Der er således en vis variation mellem kommunerne i forhold til, hvordan de konkrete aktiveringsredskaber
anvendes, og også på den generelle aktiveringsgrad for de unge kontanthjælpsmodtagere.
Aktiveringsgraden ligger generelt mellem 32 og 36 pct. bortset fra i Helsingør, som har en aktiveringsgrad
på under 30 pct.
Det er dog meget vanskeligt at fastslå en sammenhæng mellem den tidlige indsats i form af samtaler, den
generelle aktiveringsindsats og effekten af indsatsen. Der findes ikke et direkte mål for effekt. I denne
rapport, er der set på varigheden (hvor længe den unge er i systemet), på tilbagefald (kommer den unge
tilbage til ydelsen efter et stykke tid), samt graden af selvforsørgelse efter endt aktivering.
Der tegner sig ikke et entydigt billede af, at en bestemt indsats har en målbar indvirkning på disse
parametre.
Alle analyser er differentieret i forhold til om kontanthjælpsmodtageren er 18-24 år eller 25-29 år. Der er
nogle forskelle på de to aldersgrupper, som peger i retning af, at udfordringerne med at få den unge gjort
uddannelses- eller arbejdsparat bliver større des ældre den unge bliver.
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Samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene om særlige indsatser
Unge under 25 år uden uddannelse kan være omfattet af en indsats både i Ungdommens
Uddannelsesvejledning og jobcenteret. Og der er en høj grad af samarbejde mellem de to aktører om den
konkrete indsats for den unge i alle kommuner.
Ses på samarbejdet i forhold til særlige indsatsområder i ungeindsatsen kan det konstateres, at
samarbejdet bruges på forskellig måde i kommunerne, og også at samarbejde omkring udfordringerne i
ungeindsatsen i høj grad sker i samarbejde med en lang række andre samarbejdspartnere; primært
grundskolen, ungdomsuddannelser, forberedende uddannelser og virksomheder, men også boligforeninger
og idrætsforeninger er nævnt. For alle benchmark kommunerne gælder det dog, at Ungdommens
Uddannelsesvejledning og jobcentrene arbejder sammen om at benytte de redskaber, de har hver især, og
som kan være gavnlige i indsatsen overfor den enkelte unge.
Grundlaget for indsatser initieret af Ungdommens Uddannelsesvejledning er at kvalificere og motivere alle
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den særlige indsats gælder både de unge i grundskolen og
dem, der er gået ud af grundskolen, men ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, er tæt på at
frafalde en ungdomsuddannelse eller er stoppet på en eller flere ungdomsuddannelser.
For disse unge er der en række indsatser der kan iværksættes: fx brobygning, mentorordning, forberedende
aktiviteter på Voksenuddannelsescentrene eller produktionsskoler, eller erhvervspraktik i en virksomhed.
Alle benchmark kommunerne benytter ovenstående indsatser i mere eller mindre grad
En stor del af de unge, som Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene er i kontakt med, har
problemer, der ikke kun handler om at påbegynde en uddannelse eller at være ledig, men som (også)
kræver en mere behandlingsorienteret indsats.
En tværfaglig og helhedsorienteret indsats er derfor ofte nødvendig, også internt i kommunen. Det gælder
fx familieområdet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og voksenområdet på socialområdet, fx med
hensyn til bostøtte, misbrug og kriminalitet. Herudover inddrages regionen også i forhold til psykiatrien.

2.2. Perspektivering
Denne rapport har sat fokus på, hvad der gøres på ungeområdet i forhold til at hjælpe og motivere unge til
at få en uddannelse og til at etablere sig selv på arbejdsmarkedet i de seks benchmark kommuner. Det kan
konkluderes, at indsatsen er enorm og mangfoldig.
Landspolitisk er der stor fokus på området. Via de forskellige ungepakker er der sat fokus på konkrete
indsatsområder og initiativer, som understøttes finansieringsmæssigt via bloktilskuddet eller over særlige
puljer på finansloven.
Der er en vis økonomisk styring af indsatsen på beskæftigelsesområdet, idet kommunernes mulighed for
refusion af forsørgelsesydelsen er afhængig af indsatsen. Der opnås højere refusion, når aktivering sker
som en del af en virksomhedsrettet indsats.
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Uddannelsesinstitutionerne har et incitament (i hvert fald økonomisk) til at fastholde eleverne og til at de
unge gennemfører. Ungdomsuddannelserne arbejder altså efter samme målsætning som de kommunale
aktører.
Men på trods af et massivt statsligt og kommunalt fokus og en massiv indsats for, at alle unge (eller i hvert
fald 95 pct.) skal gennemføre en ungdomsuddannelse, forventes det udelukkende, at 88 pct.11 af dem, der
gik i 9. klasse i 2011, får en ungdomsuddannelse indenfor de næste 25 år. Og før denne procent opnås har
mange været optaget på en ungdomsuddannelse, mange er faldet fra igen, der har for nogle været tale om
en række omvalg og for nogle tilmed gennemførelse af flere ungdomsuddannelser.
I perioder med lavkonjunktur stiger udfordringen i forhold til at få unge i uddannelse og i job, samt
fastholde dem i uddannelse/job. Det skyldes bl.a., at der under lavkonjunktur er færre job, og også færre
praktikpladser, som er nødvendig for at gennemføre de erhvervskompetencegivende
ungdomsuddannelser.
Overordnet kan det siges, at der findes følgende særlige (landspolitiske)udfordringer i ungeindsatsen:
Overgangen fra ung til voksen (18 år)
Alle benchmark kommuner fremhæver, at der er en særlig problematik, når de unge bevæger sig fra
børne/ungeområdet til voksenområdet, når de fylder 18 år. Lovgivningsmæssig, indsatsmæssigt og
økonomisk stilles de unge anderledes, når de fylder 18 år.
Utilstrækkeligt overblik over uddannelserne
Analyser peger på, at unge mangler overblik over de mange uddannelsesmuligheder, der findes i dag, og
billeder på, hvad de forskellige uddannelser kræver og fører til.
Frafald på ungdomsuddannelserne
Det er et landsdækkende problem, at mange unge frafalder den ungdomsuddannelse, de er startet på. Det
kan diskuteres, om det skyldes utilstrækkelig uddannelsesparathed hos de unge eller utilstrækkeligt
ungeparate uddannelser eller begge dele.
Frafald pga. praktikpladsmangel
En del frafald skyldes, at de unge ikke kan få en praktikplads og derfor ikke kan færdiggøre deres
uddannelse. Ifølge tal fra Arbejdernes Erhvervsråd (AE) står knap 9.400 elever på erhvervsskolerne uden en
praktikplads.12
Mangel på overblik af, hvilke indsatser der virker
Denne analyse har ikke formået at give et entydigt svar på, hvilke indsatser der giver den bedste effekt i
forhold til, at de unge kan klare sig selv. Det peger i retning af, at det er et miks af initiativer og individuelt
tilrettelagte forløb, som gør en forskel for den enkelte. De mange initiativer, som er introduceret i
ungepakkerne i de seneste år, peger også i retning af, at der er behov for forskelligartede indsatser til
forskellige målgrupper.
11

Fremskrivning 25 år frem for hele landet på dem, der gik i 9. klasse i 2011, jf. profilmodellen fra Ministeriet for Børn og
Undervisning.
12
”Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, april 2012
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Afrunding
Der er ingen tvivl om, at der fremadrettet fortsat skal være og bliver et fokus på ungeindsatsen.
Kommunerne skal således være forberedt på fortsat at navigere i et område, der er i konstant bevægelse.
Det kræver omstillingsparathed og fokus på organisering og samarbejdsformer.
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Kapitel 3. Udviklingen i ledigheden og opnåelse af 95 pct. målsætningen
3.1. De generelle udfordringer
De seneste års lavkonjunktur har medført en stigende ledighed for alle aldersgrupper, men med en klar
tendens til, at det især er ungeledigheden, der er steget mest. Siden den økonomiske krise begyndte i 2008
er ledigheden for de unge steget markant, og der tegner sig et billede af, at den øgede ledighed har ramt
bredt blandt alle fag- og uddannelsesgrupper– dvs. både personer uden uddannelse, faglærte, samt
personer med en videregående uddannelse.
Den større ledighed blandt unge afspejler, at de unge generelt er særligt sårbare i en lavkonjunktur. De
unge, som har erhvervet sig en kompetencegivende uddannelse, har ofte svært ved at komme ind på
arbejdsmarkedet som følge af deres begrænsede erhvervserfaring. Samtidig er unge uden uddannelse
typisk beskæftiget i ufaglærte job, kortvarig- og sæsonpræget arbejde, der er særligt følsomt over for større
konjunkturudsving. I lavkonjunktur stiger antallet af virksomhedslukninger og nedskæringer i
medarbejderstaben øges, hvilket både gør det svært for de unge ufaglærte at finde job, men det gør det
også vanskeligt at finde praktikpladser for de unge, som påbegynder en erhvervsuddannelse.
Samlet set har den stigende ungeledighed medført at omkring 100.000 unge i dag modtager offentlig
forsørgelse, modsat knap 65.000 i 2008. Det er primært ændringer i antallet af dagpenge- og
kontanthjælpsmodtagere, der er årsag til stigningen, men tallene dækker også over, at unge der tilkendes
førtidspension har været stigende i en årrække.
De offentligt forsørgede unge dækker over en meget sammensat gruppe med forskellige adfærdsmønstre i
forhold til arbejdsmarked og uddannelsessystemet, og som har forskellige ressourcer og ikke mindst
forskellige barrierer i forhold til komme i gang med en uddannelse eller få et job. Der er i de senere år en
stadig stigende andel af unge på offentlig forsørgelse med andre problemer ud over ledighed - særligt unge
med psykiske lidelser, der har svært ved at klare sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Dette
afspejles bl.a. også ved, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere der visiteres i matchgruppe 2 og
matchgruppe 3 har været markant stigende, mens antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe
1 (arbejdsmarkedsparate), har været mere konstant.
Ser man isoleret på de unge arbejdsmarkedsparate ledige – både på kontanthjælp og på A-dagpenge – var
der 42.800 registrerede bruttoledige (ledige og aktiverede ledige) i 2012 i alderen 16-29 år. Det svarer til at
ca. 5,2 pct. af de unge i denne aldersgruppe er arbejdsløse. Til sammenligning var 2,6 pct. af de unge ledige
i 2008, hvor arbejdsløsheden herhjemme var på sit laveste niveau i nyere tid.
Det store antal offentligt forsørgede unge udgør en lang række udfordringer – både for den unge selv, for
arbejdsmarkedet og for samfundet som helhed. De seneste år har ungeledigheden således stået meget højt
på den politiske dagsorden.
Tal fra Arbejdsmarkedsanalysen viser, at en tidlig debut på kontanthjælp fastholder unge på offentlig
forsørgelse og at over halvdelen af de unge, der har fået kontanthjælp fra 18 års alderen, stadig er på
offentlig forsørgelse 5 år efter. Samtidig er der en tendens til at unge ledige, der påbegynder en
uddannelse, i højere grad falder fra sammenlignet med deres studiekammerater, der kommer fra job eller
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anden uddannelse. De unge ledige risikerer med andre ord at have en mere ustabil tilknytning til
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet end andre grupper13.
I et arbejdsmarkedsperspektiv er det et stort problem, at så mange unge er på offentlig forsørgelse. Billedet
kompliceres af, at der trods mange bestræbelser på at få flere unge til at tage en kompetencegivende
uddannelse, forsat er en stor andel, der aldrig får en uddannelse. Årsagen skyldes ikke, at der er for få, der
starter på en uddannelse. Faktisk påbegynder ca. 96 pct.14 af en ungdomsårgang enten en gymnasial eller
en erhvervsfaglig uddannelse inden de fylder 26 år. Virkeligheden er dog den, at en stor andel unge stopper
deres uddannelser i utide, for enten at gå i job, starte anden uddannelse, vende tilbage til kontanthjælp
eller dagpenge, eller blive forsørget på anden vis. Der er således et stort antal af unge ”zappere”, som har
flere afbrudte uddannelsesforløb, såvel som job- og ydelsesforløb bag sig.
Som følge af denne udvikling er omkring 200.000 unge i dag uden anden uddannelse end folkeskolen15 og
har dermed en øget risiko for at stå udenfor arbejdsmarkedet – både på kort og på længere sigt.
Fremskrivninger af udviklingen på arbejdsmarkedet viser, at Danmark fremover primært får brug for
uddannet arbejdskraft.16 Dette gælder ikke kun akademikere, men også erhvervsfagligt uddannede og
personer med mellemlange uddannelser som tømrere, kokke og skolelærere. Har de unge kun folkeskolens
afgangseksamen som højeste uddannelsesniveau, vil de derfor med stor sandsynlighed få sværere ved at
komme i job.
Endelig giver det store antal unge på offentlig forsørgelse en række økonomiske udfordringer for
kommunerne i form af stigende udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Flere unge ledige er ikke kun
ensbetydende med ekstra udgifter til forsørgelse, men også ”tabte” kommunale indtægter, som følge af et
formindsket skattegrundlag.
En analyse fra Beskæftigelsesregion Syddanmark viser, at der potentielt er store gevinster at hente for
kommunerne ved at styrke og investere i en målrettet indsats for de unge. Beregninger viser, at man ved at
få en ung i uddannelse eller job kan hente en årlig besparelse på 60-150.000 kr. pr. person. Besparelsen
gælder både for de ressourcesvage og ressourcestærke unge i dagpenge- og kontanthjælpssystemet.17
3.1.1. Ledigheden på landsplan og i de seks kommuner
Denne analyse er afgrænset til alene at omfatte unge kontanthjælpsmodtagere. Idet følgende beskrives
målgruppen af kontanthjælpsmodtagere derfor generelt og mere specifikt de 18-29 årige med hensyn til
udviklingen i ledigheden og sammensætningen af gruppen på de forskellige matchgrupper.
Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere er for alle aldersgrupper faldet fra 2004 til 2008 og steget kraftigt
fra 2008 til 2012. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere ligger nu for de fleste kommuner over eller stort
set på niveauet i 2004.

13

Samspil.info nr. 48 og nr. 52.
”Manglende ungdomsuddannelse – årsager og løsninger”, artikel af Christian Helms Jørgensen i Samfundsøkonomen, nr. 2, maj
2012.
15
”150.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen”, 2. august 2012, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
16
”Vækst og velstand gennem uddannelse – Økonomiske tendenser 2012”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
17
”Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark – ressourcer, barrierer, indsats og resultater”,
Beskæftigelsesregion Syddanmark, (2012).
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Det fremgår af figur 3.1, at Gentofte, Gladsaxe og Greve i perioden 2004-2008 har oplevet relativt store fald
i ledigheden på omkring 40 pct. I samme periode faldt ledigheden på landsplan med 30 pct. De øvrige
kommuner – Helsingør og Høje-Taastrup - har oplevet fald på 26 pct. Derimod har Hillerød kun haft et fald
ledigheden med 8 pct. i denne periode.
Siden 2008 har alle kommuner oplevet kraftige stigninger i ledigheden. Gentofte og Gladsaxe har haft
stigninger i ledigheden på 80 pct. siden 2008, hvor niveauet (dvs. antallet af ledige) i 2008 også var meget
lavt. Greve, Hillerød og Høje-Taastrup har i perioden oplevet stigninger på 51-64 pct. I Helsingør er
ledigheden kun steget med 29 pct. fra 2008 til 2012.
Figur 3.1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp, alle aldersgrupper, 2004-2012
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I det følgende afsnit sættes fokus på ledigheden i de seks benchmark kommuner for unge henholdsvis 1824 årige og 25-29 årige.

3.1.2. Udvikling i ledigheden for kontanthjælpsmodtagere, 18-24 år
For de unge 18-24 årige på kontanthjælp er ledigheden også faldet frem til 2008 og herefter steget kraftigt
frem til 2012. Aldersgruppen har oplevet en større stigning i ledigheden end gruppen af
kontanthjælpsmodtagere set under et. Ledigheden i 2012 ligger for alle kommuner over niveauet i 2004.
Gladsaxe, Greve, Hillerød og Høje-Taastrup har haft stigninger i ledigheden på knap 140 pct. mens Gentofte
ligger lidt højere med en stigning på 150 pct. I Høje-Taastrup er erfaringen med unge i denne aldersgruppe,
at de ikke opnår ordinært arbejde og optjener ret til dagpenge, men i stedet kommer ind i
kontanthjælpssystemet.
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Figur 3.2. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp, 18-24 årige, 2004-2012
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I Helsingør er ledigheden kun steget med knap 50 pct. siden krisens start i 2008 og adskiller sig dermed
positivt fra udviklingen i de øvrige kommuner og på landsplan.
Figur 3.3. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp, 25-29 årige, 2004-2012
300

25.000

250

20.000

200
15.000
150
10.000
100
5.000

50
0

0
2004
Gentofte

2005
Gladsaxe

2006
Greve

2007

2008

Helsingør

2009
Hillerød

2010

2011

Høje-Taastrup

2012
Hele landet (højre akse)

Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i ledigheden for unge 25-29 årige ligner den for de helt unge. Stigningen i ledigheden fra 2008
har været størst i Greve, Gladsaxe og Gentofte, mens Helsingør også for denne aldersgruppe har oplevet en
lavere stigningstakt.

3.1.3. Udviklingen i ledigheden for unge kontanthjælpsmodtagere fordelt efter matchgrupper
Kontanthjælpsmodtagerne inddeles i tre matchkategorier, som en indikation på, hvor langt den enkelte
vurderes at være fra arbejdsmarkedet.
Ledige i matchgruppe 1 er karakteriseret ved kun at have ledighed som problem og betegnes jobklare.
Ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 består af unge, som ikke umiddelbart er parat til at tage
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et ordinært arbejde, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats, og betegnes som indsatsklare.
Ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 består af unge, der har så alvorlige problemer, at de pt.
hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. De betegnes
midlertidig passive.
I de følgende to tabeller vises den procentvise stigning i perioden 2008-2012 i antallet af unge
kontanthjælpsmodtagere fordelt efter matchgruppe. Det bemærkes, at antallet af fuldtidspersoner i
matchgruppe 3 er relativt lavt, hvorfor relativt beskedne ændringer i antallet medfører store
procentændringer.
Opsummerende kan det konstateres, at stigningen i ledigheden i perioden fra 2008 til 2012 skyldes
stigninger i ledigheden for alle matchgrupper, men de kraftigste stigninger er sket for matchgruppe 2 og 3.
Det vil sige, at gruppen af ledige med andre problemer end at de mangler et job, er vokset kraftigt.
Tabel 3.1. Oversigt over relativ udvikling i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp, 2008-2012, 18-24
årige, matchgruppe 1-3 (i pct.)
Gentofte

Gladsaxe

Matchgruppe 1
Jobklar
93
98
Matchgruppe 2
Indsatsklar
238
161
Matchgruppe 3
Midlertidig passiv
114
450
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Hele
landet

80

40

138

190

47

265

51

137

89

108

71

141

242

380

156

Udviklingen har dog været forskellig i de enkelte kommuner. I Gentofte og Greve har ledighedsudviklingen
for de helt unge kontanthjælpsmodtagere været størst for matchgruppe 2. I de øvrige kommuner Gladsaxe, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup – skyldes den stigende ledighed kraftige stigninger i
matchgruppe 3.
Tabel 3.2. Oversigt over relativ udvikling i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp, 2008-2012, 25-29
årige, matchgruppe 1-3 (i pct.)
Gentofte

Gladsaxe

Matchgruppe 1
Jobklar
153
48
Matchgruppe 2
Indsatsklar
128
187
Matchgruppe 3
Midlertidig passiv
325
172
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Hele
landet

163

0

137

33

42

144

102

21

86

74

700

238

300

333

171

Udviklingen i ledigheden for de unge 25-29 årige viser de samme tendenser med en kraftigere stigning i
ledigheden for matchgruppe 2 og 3. I forhold til de helt unge adskiller Helsingør og Høje-Taastrup sig med

27

væsentlig lavere stigningstakter for ledige i matchgruppe 1. I Helsingør var ledighedsniveauet i 2012 på
samme niveau som i 2008 for denne aldersgruppe.

3.2. Opnåelse af 95 pct. målsætningen
Forskellene blandt benchmark kommunerne ses også i forhold til målsætningen om, at mindst 95 pct. af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, jf. indledningen.
Ministeriet for Børn og Undervisning har udviklet en profilmodel, som via fremskrivninger følger landet
kommuner i forhold til, hvor mange fra en given ungdomsårsgang, der forventes at få en ungdomsuddannelse. Profilmodellen kan dermed bruges til at vurdere, hvad uddannelsesniveauet for de
unge, som afslutter 9. klasse et givent år, forventes at blive for denne årgang indenfor den næste 25 år, og
dermed også til at sammenligne uddannelsessystemerne over tid; blandt andet målt ved størrelsen af
andele, der forventes at opnå henholdsvis mindst en ungdomsuddannelse, en videregående eller en lang
videregående uddannelse.
Selvom ingen kommuner endnu har opfyldt den nationale målsætning, viser de seneste fremskrivninger fra
profilmodellen 2010, 18 at udviklingen går i den rigtige retning. På landsplan er andelen af unge, som
forventes at tage en ungdomsuddannelse inden for de næste 25 år, steget fra lidt over 87 pct. fra sidste års
profilmodel til 89,6 pct. i de nye resultater. Dog er det over de sidste 10-15 år gået både frem og tilbage.
Tendensen er ligeledes synlig hos benchmark kommunerne. Af nedenstående tabel ses udviklingen i
andelen af unge fra de pågældende årgange, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Det fremgår, at der indenfor de sidste fire år af perioden har været en generel stigning blandt kommunerne
og at det ser ud til, at især Gentofte og Hillerød er godt på vej mod de 95 pct. i andelen, der forventes at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Tabel 3.3. Antal personer der forventes, at gennemføre en ungdomsuddannelse årgang 2000-2010.
Kommune/årgang
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Helsingør
Hillerød
Høje-Taastrup
Middel

2000
90,1
85,4
88,3
84,9
90,0
82,8
86,9

2001
90,9
87,5
89,0
85,3
89,8
82,2
87,5

2002
90,4
86,1
86,3
84,7
90,0
80,1
86,3

2003
91,6
85,1
86,8
84,0
89,3
80,5
86,2

2004
93,1
87,6
86,2
84,6
88,8
82,6
87,2

2005
92,2
87,2
85,8
85,9
88,4
83,1
87,1

2006
89,8
86,8
83,9
84,8
89,4
81,8
86,1

2007
91,0
85,6
83,2
84,6
88,2
82,5
85,9

2008
92,5
86,4
85,3
84,7
87,8
82,0
86,5

2009
92,0
87,0
87,9
86,7
90,5
83,7
88,0

2010
92,6
89,6
88,8
88,5
91,4
85,3
89,4

Kilde: Profilmodellen (www.uvm.dk)

3.2.1. En kommune- og skoledifferentieret 95 pct. målsætning
Det fremgår af tabel 3.3, at der er forskel på hvor langt kommunerne er i opfyldelsen af 95 pct.
målsætningen. På landsplan ses ligeledes store afvigelser kommunerne imellem i forhold til
landsgennemsnittet, hvor nogle kommuner er tæt på at opfylde målsætningen og andre langt fra målet.
Hvis målsætningen anskues som et gennemsnit for hele landet, betyder det, at de enkelte skoler og
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Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang (9. klasse årgang) forventes at uddanne sig i løbet af de
kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den
unge går i 9. klasse. (www.uvm.dk)
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kommuner ikke skal opnå de samme uddannelsesprocenter, da der er forskellige socioøkonomiske
udgangspunkter for de forskellige kommuner.
Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) har i 2010 lavet en analyse, ”Veje til ungdomsuddannelse
1”, der viser folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. I
denne analyse opstiller SFI de enkelte skolers og kommuners mål i forhold til en differentieret 95 pct.
målopfyldelse. Differentieringen sker på basis af en række baggrundsvariable, der skal tage højde for
elevernes sociale baggrund. Baggrundsvariablene er følgende individuelle elev-karakteristika:
 Familieforhold
 Forældrenes socioøkonomiske status
 Skolernes elevsammensætning
 Kommunale forhold
Med udgangspunkt i at de enkelte skoler og kommuner har meget forskellige forudsætninger for at nå 95procents-målet, er der derfor konstrueret et forslag til, hvordan det overordnede 95 pct. mål kan justeres
til kommune- og skolespecifikke måltal. På baggrund af analysen får hver enkelt folkeskole og hver
kommune sit eget individuelle mål for, hvor stor en andel elever på henholdsvis skolen og i kommunen,
som skal gennemføre en ungdomsuddannelse for at opfylde målsætningen. Opgørelsen er interessant, da
den viser noget om de forskellige udgangspunkter de enkelte kommuner har, men også de forskellige
udgangspunkter de enkelte skoler har.
Tabel 3.4 viser måltallene for kommunerne i benchmarkingssamarbejdet, korrigeret for baggrundsvariable.
’Faktisk andel’ er opgjort på baggrund af det reelle antal efter fem år, mens ’Efter 5 år’ og ’Efter 25 år’ er
det forventede antal, jf. profilmodellen.
Tabel 3.4. Andel personer, der har/forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, årgang 2010.
Kommune

Faktisk
gennemført
efter 5 år

Gentofte
Gladsaxe
Greve
Helsingør
Hillerød
Høje-Taastrup

79,96
66,02
63,22
67,33
70,91
59,33

SFI – måltal
differencieret
ift
socioøkonomisk
baggrund, efter
5 år
88,91
76,06
73,22
78,14
77,82
68,99

SFI – måltal
differencieret
ift
socioøkonomisk
baggrund, efter
25 år
100,00
96,90
94,82
97,79
97,13
92,14

Profilmodellen,
Fremskrivning
efter 5 år, jf.
uvm.dk.

Profilmodellen,
Fremskrivning
efter 25 år, jf.
uvm.dk. (2010)

79,3
71,0
70,4
67,8
74,5
63,3

92,6
89,6
88,8
88,5
91,4
85,3

Kilde: Profilmodellen 2010 og SFI’s analyse ”Veje til ungdomsuddannelse 1” fra 2010.

Af tabel 3.4 ses, at Gentofte, Gladsaxe, Helsingør og Hillerød, ud fra denne opgørelse, skal hæve deres
målsætning ud over 95 pct., med Gentofte som topscorer med 100 pct., mens Greve og Høje-Taastrup
kommune ikke skal opnå 95 pct.
I bilag A er SFI’s diffencierede måltal for de enkelte skoler i 2010 vist pr kommune.
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Problematisering af 95 procent målsætningen
Regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse møder kritik fra
både forskere og praktikere. Kritikken er rettet både mod målemetoden og mod indholdet i målsætningen.
Et overordnet kritikpunkt er, at målsætningen er urealistisk, medmindre uddannelserne tilpasses til dem,
som har svært ved at gennemføre.19
Et andet kritikpunkt er, at 95 pct. med ungdomsuddannelse - er ikke det samme som, at 95 pct. er klar til et
job på arbejdsmarkedet.20 Målsætningen, som den er formuleret i dag, medregner en stor gruppe af unge
med gymnasieuddannelse, der reelt er uden nogen erhvervskompetence og derfor ikke er interessante i
forhold til erhvervslivet og arbejdsmarkedet som helhed. Denne gruppe af unge kommer dog til at fremstå
som en statistisk succes ud fra den eksisterende 95 pct. målsætning på trods af, at de i realiteten ikke får
fodfæste på arbejdsmarkedet medmindre de videreuddanner sig.
En tredje anfægtelse af målsætningen er, at den er skæv i forhold til målgruppen for ungeindsatsen, i det
der måles på, hvor stor en andel, der har gennemført en ungdomsuddannelse indenfor 25 år efter de har
forladt grundskolen. Det er en ret lang tidshorisont til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det vil sige,
at den enkelte blot skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden de fylder 40 år. Sammenholdt med at
målgruppen for vejledningsindsatsen i forhold til ungdomsuddannelser er indtil den unge fylder 25 år, og
jobcenter indsatsen er indtil de unge fylder 30 år, er 40 år er noget ”paradoks” valg.
Målsætningen om at 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse fungerer fint som vision og
pejlemærke. Det er dog svært anvendeligt som effektmålingsredskab, da der er usikkerhed om, om i hvor
høj grad kommunerne aktuelle indsats medregnes, når det skal beregnes om 95 pct. målsætningen opnås.
Her beregnes en indsats, der er alt andet lige. ”Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan en
ungdomsårgang (9. klasse årgang) forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis
uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den
unge går i 9. klasse”. (www.uvm.dk) Men hvad betyder det? Indregnes fx en nuværende 39 årigs
uddannelsesniveau i resultatet. Er det reelt, hvis indsatsen for dem, der går ud af grundskolen nu er
anderledes frem til de fylder 39 år.
Uagtet kritikken er det dog den eneste fremskrivningsmodel, der findes, og den eneste model, der kan
bruges til at sammenligne over tid.
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”Eksperter: Uddannelsesmål er urealistiske”, Artikel i Information, 27. august 2012
Kritik fremført af Sten Hansen, Centerchef for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og LyngbyTaarbæk kommuner, Børsen 11. januar 2013.
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Kapitel 4. Ungepakker og reformer til at imødegå ungeindsatsen
Siden den økonomiske krises indtræden i 2008 har mange unge enten mistet deres job eller slet ikke fået
chancen for at komme ind på arbejdsmarkedet. Erfaringer fra den høje ungdomsarbejdsløshed i starten af
90’erne viser at særligt unge kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet under lavkonjunktur.
Samtidig øges chancerne for at komme i beskæftigelse med 67 pct., hvis man giver unge
kontanthjælpsmodtagere en uddannelse, og risikoen for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet mindskes med
op til seks gange.21
Initiativer til at begrænse ungdomsarbejdsløsheden står derfor højt på den politiske dagsorden. Der er
vedtaget forskellige ungepakker, og det seneste initiativ er en politisk aftale om en ny kontanthjælpsreform
(indgået 18. april 2013). Et af elementerne i aftalen er, at kontanthjælpen for unge under 30 år uden
uddannelse afskaffes til fordel for en ny ydelse, uddannelseshjælp, på niveau med SU. Den nye
kontanthjælp reform forventes at træde i kraft 1. januar 2014.
I det følgende beskrives ungepakkerne og regeringens kontanthjælpsreform. Initiativerne har til formål at
få så mange unge som muligt til at gennemføre en uddannelse og få nedbragt antallet af unge på offentlig
forsørgelse.

4.1. Ungepakkerne
Regeringen har de seneste år vedtaget de såkaldte ungepakker – første gang introduceret i september 2009
(ungepakke I), derefter i november 2009 (ungepakke II), juli 2011 (ungepakke III) og endelig den senest
vedtagne ungepakke fra november 2012 (ungepakke IV). Ungepakkerne har med en lang række initiativer
på beskæftigelses- og uddannelsesområdet favnet bredt ved både at indeholde en særlig indsats overfor
unge under 30 år uden uddannelse eller job og en aktiv og forebyggende indsats overfor de 15-17 årige,
som ikke kommer i uddannelse eller job efter grundskolen.
Ungepakke I (september 2009)
Regeringens første ungepakke indeholdt en række forebyggende og konkrete her-og-nu tiltag, der både
fokuserede på nyledige unge, unge der var i risiko for at blive langtidsledige, samt de unge, hvis
uddannelsesmulighed var i farezonen på grund af manglende praktikpladser. De vigtigste overskrifter i
ungepakke I var følgende:
 Strakstilbud til alle 18-19 årige på kontanthjælp, så snart de blev ledige.
 Ny chance til unge. Kommunerne skulle tage fat i de længerevarende ledige unge uden uddannelse,
og sikre, at de fik en aktiv og tidlig indsats med virksomhedsrettede tilbud, samtidig med at fokus
var på mulighederne for ordinær uddannelse.
 Flere praktikpladser. Der blev afsat 1. mia. kr. til 5.000 flere praktikpladser for at forhindre, at unge,
der egentlig var godt i gang med uddannelse, ville ende i ledighed, på grund af manglende
praktikpladser.

”Mange unge ledige fra 90’erne er i dag på offentlig forsørgelse”, AE-rådet, 28. januar 2012 samt ”Uddannelse er vejen ud af
kontanthjælpens skygge”, AE-rådet, 26. februar 2013.
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Ungepakke II (november 2009)
Indtil 2010 havde jobcentrene først kontakt med de unge, når de mødte op for at få kontanthjælp som 18
årige. Med ungepakke II åbnedes muligheden for at sætte tidligere ind over for de unge, der ikke
umiddelbart var klar til at tage en uddannelse efter 9. klasse. Ungepakken indeholdt således en række
initiativer på både undervisnings- og beskæftigelsesområdet til at styrke indsatsen for påbegyndelse og
fuldførelse af ungdomsuddannelse for de unge i alderen 15-17 år, som hverken var i uddannelse eller job.
Omdrejningspunktet var de unges afklaringsprocesser og uddannelsesvalg samt sikring af en bedre
overgang fra grundskolen og ind på ungdomsuddannelsen.
Ungepakke II tillagde samtidig kommunerne et større ansvar for de helt unge, når de forlod folkeskolen.
Centralt i ungepakken er blandt andet begrebet ”pligt” i forhold til, at den unge skal følge en
uddannelsesplan, der starter i 8. klasse og afsluttes når den unge forlader grundskolen.22 Med ungepakken
fik den enkelte kommune nu mulighed for at beslutte, om der skal sanktioneres i form af tilbageholdelse af
kontanthjælpen, hvis den unge ikke er aktiv i nogen retning. Der blev afsat knap 800 mio. kr. til initiativer
over årene 2010-2013.
De centrale punkter i ungepakke II er:
 En mere aktiv rolle til jobcentrene. Jobcentrene har nu mulighed for at tilbyde virksomhedspraktik,
samtaler og afklarende forløb efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats til de 15-17 årige.
Jobcentrene har samtidig mulighed for at tilbyde mentorstøtte til unge, der har svært ved at holde
fast i virksomhedspraktikken eller uddannelsen.
 Alle 15-17 årige skal følge den uddannelsesplan, der i forvejen udarbejdes i samarbejde mellem den
unge, forældrene, skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, og kommunerne skal følge op.
Formålet er at mindske de unges sammenlagte tid uden et uddannelses-/beskæftigelsestilbud.
 Unge skal have testet deres uddannelsesparathed, inden de påbegynder en uddannelse. Hvis de
unge af deres vejleder er blevet erklæret uddannelsesparate, må ungdomsuddannelserne ikke
afvise dem. Hvis de unge vurderes ikke-uddannelsesparate, kan de efter en prøve eller samtale få
vurderingen omstødt.
 Mentorordningen udstrækkes fra erhvervsuddannelser til at gælde for alle ungdomsuddannelser,
samt 9. og 10. klasse.
Ungepakke III (juli 2011)
I regeringens tredje ungepakke blev der afsat godt 100 millioner kroner fordelt på 12 initiativer. Det dækker
dels over en række generelle initiativer til at nedbringe ungeledigheden og dels en række målrettede
initiativer overfor de grupper af unge, der var mest berørte af ledighed, herunder unge inden for byggeriet,
ufaglærte og særligt gruppen af akademikere. Eksempelvis indebar det skabelsen af flere praktikpladser
gennem kampagner for flere praktikpladser og trainee-forløb samt målretning af praktikpladstilskud til
erhvervsskoler med sociale og kulturelle udfordringer.
Derudover introducerede den tredje ungepakke et nyt isbryderinitiativ for unge akademikere særligt
målrettet de små og mellemstore virksomheder, bestående af tre elementer: Erhvervsrettet
kompetenceudvikling af akademikere, markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore
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Jf. BEK nr. 872 af 7/72010 ”Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet”.
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virksomheder samt en styrkelse af videnspilotordningen, der giver små og mellemstore virksomheder
mulighed for at ansætte en højtuddannet medarbejder til et konkret udviklingsprojekt.
Ungepakke IV (november 2012)
Finanslovsaftalen 2013 indeholdte seks initiativer under overskriften ”En ungepakke – Uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job”. Til ungepakken afsættes i alt 645 mio. kr. fordelt med 46 mio. kr. i
2012, 185 mio. kr. i 2013, 218 mio. kr. i 2014, 113 mio. kr. i 2015 og 83 mio. kr. i 2016.
Ungepakken er målrettet de to grupper af unge, der er mest berørt af ledighed. Den ene gruppe er unge
uden en uddannelse som ungepakken vil give målrettet støtte og hjælp til at få ordentligt fodfæste på
uddannelsesvejen. Den anden gruppe er nyuddannede unge med manglende erhvervserfaring, som nu får
bedre muligheder for at opbygge erhvervserfaring gennem ansættelse i en virksomhed.
Unge uden uddannelse:
 Brobygning til uddannelse
 Praktik konsulenter
 Mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige
Nyuddannede unge:
 Styrket jobrotationsordning
 Fagpilotordning
 Styrket videnpilotordning
Udover de seks initiativer er der etableret en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et
uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Uddannelsespuljen skal øge
jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere
ufaglærte ledige og faglærte ledige med forældede uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft,
kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

4.2. Kontanthjælpsreformen
Regeringen har i april 2013 indgået en bred politisk aftale om en ny kontanthjælpsreform "Flere i
uddannelse og job". Baggrunden for kontanthjælpsreformen er at mere end 50.000 af
kontanthjælpsmodtagerne er unge under 30 år, og at over 90 pct. har ikke en erhvervskompetencegivende
uddannelse. 75 pct. har højst gennemført folkeskolen.
Et af de centrale omdrejningspunkter i aftalen er, at unge har ret og pligt til uddannelse. Regeringen
afskaffer i den sammenhæng kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse og indfører i stedet en
ny ydelse – uddannelseshjælp - der svarer til det, man kan få i SU. Hermed følger regeringen både
Arbejdsmarkedskommissionens og Velfærdskommissionens tidligere anbefalinger om at udvide den lavere
ydelse for de 18-24 årige, til også at omfatte 25-29 årige, med den begrundelse, at en kontanthjælpssats på
næsten det dobbelte af SU’en direkte kan modarbejde, at unge kontanthjælpsmodtagere påbegynder en
uddannelse.
Reformen indebærer en afskaffelse af det nuværende matchgruppesystem for alle
kontanthjælpsmodtagere. Matchgruppesystemet er blevet kritiseret for især at fastholde de svageste
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kontanthjælpsmodtagere i passivitet. I stedet skal alle modtagere af kontanthjælp fremover omfattes af en
”aktiv indsats”, hvilket indebærer, at der vil blive stillet flere krav – ikke mindst til de
kontanthjælpsmodtagere, der hidtil har været placeret i gruppen for de allersvageste (matchgruppe 3)23 –
Reformen betyder, at alle unge under 30 år i stedet enten bliver vurderet som uddannelsesparate eller
aktivitetsparate. De uddannelsesparate unge skal, så snart de søger om forsørgelse, indgå en
uddannelsesaftale med kommunen. Aftalen indebærer, at den unge skal finde relevante uddannelser, søge
om optagelse og starte på en uddannelse. Såfremt den unge ikke følger aftalen bortfalder retten til
uddannelseshjælp. Unge, hvor der kan være risiko for, at de falder fra uddannelsen, kan få mulighed for at
snuse til forskellige uddannelsesmuligheder og erhverv – eventuelt via virksomhedspraktik og
brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne.
Unge uden uddannelse, der ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at starte på en
uddannelse, vil fremover blive betragtet som aktivitetsparate. Målsætningen er dog den samme som for
gruppen af uddannelsesparate – at de skal påbegynde og gennemføre en uddannelse. De aktivitetsparate
unge skal derfor i gang med et forløb, hvor målet er, at de kan komme i gang med en uddannelse på kort
eller lang sigt.
På den baggrund kan der forudses et vist pres på visitationen, da de 25-29 årige, der af visitationen
vurderes at have andre problemer end ledighed (og dermed aktivitetsparat), vil modtage godt 4.000 kr.
mere månedligt end hvis de af visitationen vurderes at være uddannelsesparat.
Der iværksættes endvidere en særlig indsats for unge enlige forsørgere. Det indebærer blandt andet ret til
studiepakker med økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med uddan-nelsesstart. Desuden får unge
enlige forsørgere ret til støtte og hjælp fra en særlig overgangskoordinator, så snart man kender
tidspunktet for uddannelsesstar-ten.
For de unge, der har en ungdomsuddannelse vil indsatsen være som de øvrige kontanthjælpsmodtagere,
hvor indsatsen vil være fokuseret på, om borgeren er jobparat eller aktivitetssparat. Ledige over 30 år vil
blive vurderet som enten jobklare eller aktivitetsparate.
I aftalen om kontanthjælpsreformen lægges der samtidig vægt på, at de unge skal have en tæt opfølgning
og vejledning tilpasset den unges individuelle behov. Det skal sikres, at den unge fastholder sit fokus på
uddannelse. I aftalen lægges der op til, at ungeindsatsen skal rykkes tættere på uddannelsesmiljøet, med
den begrundelse, at opfølgning og vejledning bedst sker i relation til uddannelsesmiljøet og ikke fra
jobcentret.
Kontanthjælpsreformen følger en tendens til et øget fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats
overfor den enkelte borger – særligt for den målgruppe af borgere, der har komplekse problemer både
socialt og helbredsmæssigt. Det var ligeledes et centralt omdrejningspunkt i regeringens reform af
førtidspension og fleksjobområdet (december 2012), som betyder, at der skal etableres individuelle
ressourceforløb for alle under 40 år og koordinering på tværs af forvaltningsområder.
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Bl.a. personer med misbrug og/eller omfattende psykiske- og sociale udfordringer.
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Kontanthjælpsreformen fortsætter i dette spor med blandt andet indførelsen af ”… en koordinerende
sagsbehandler, der kan sikre, at den helhedsorienterede og tværfaglige indsats er koordineret på tværs”.
Lovgrundlaget for kontanthjælpsreformen forventes fremsat inden sommerferien, således at nye regler kan
træde i kraft pr. 1. januar 2014.
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Kapitel 5. Kommunale aktører i ungeindsatsen - Organisering, ansvar,
opgaver og snitflader
I kommunerne varetages ungeindsatsen for de 15-29 årige primært af grundskolen, Ungdommens
Uddannelsesvejledning og jobcentrene som de mest centrale kommunale aktører. Internt i kommunen
samarbejdes også med familieområdet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og voksenområdet på
socialområdet, fx med hensyn til bostøtte, misbrug og kriminalitet. Regionen inddrages også i forhold til
psykiatrien.
Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne er helt centralt for alle kommunernes ungeindsats. Det
gælder særligt ungdomsuddannelserne, men også uddannelsesinstitutioner, der står for forberedende
forløb: erhvervsgrunduddannelser (EGU), produktionsskoler, samt FVU og AVU på
Voksenuddannelsescentrene. Endvidere lægges i jobcentrenes indsats stor vægt på et samarbejde med
virksomheder.
I det hele taget er samarbejde essentielt, når det handler om en succesfuld indsats på ungeområdet. Også
samarbejde internt i kommunen. Ikke mindst når det handler om de unge, der skal gøres en ekstra indsats
for. Her er det vigtigt, at der gives en helhedsorienteret indsats, en indsats der er målrettet den unges
behov for støtte og at der ydes en tidlig indsats. En undersøgelse fra Ballerup viser, at de unge ønsker at
blive inddraget og behandlet med respekt.24 Samarbejdet gælder således også medinddragelse af de unge
selv.
Dette kapitel har tre formål. For det første at beskrive det overordnede lovgrundlag for henholdsvis
Ungdommens Uddannelsesvejledning og den indsats, der varetages af Ungdommens
Uddannelsesvejledning. For det andet at beskrive det overordnede grundlag for jobcentrenes virke. For det
tredje at give en beskrivelse af de to aktørers organisering og samarbejdsflader med hinanden.
I dette kapitel er der indsat en række eksempler på de indsatser, der er iværksat i benchmark kommunerne.
Eksemplerne er indsat for at skabe et billede af, hvad de enkelte indsatser kan bestå af eller hvad deres
volumen er. Data i eksemplerne er ikke nødvendigvis sammenlignelige, idet opgørelsesmetoder varierer
kommunerne imellem.

5.1. Ungdommens Uddannelsesvejledning – formål, lovgrundlag mv.
Ungdommens Uddannelsesvejledning blev skabt med Vejledningsreformen i 2004. Ungdommens
Uddannelsesvejledning dækker i de fleste tilfælde flere kommuner og er forskelligt organiseret.
Organiseringen spænder fra kommunale enheder til § 60 selskaber, som er selskaber med
driftsoverenskomst med kommunen/kommunerne. For alle benchmark kommunerne gælder det, at
Ungdommens Uddannelsesvejledning dækker over flere kommuner.

24

Beskæftigelsesministeriet, Ballerup Kommune, FUTU: Unge ta’r ordet.
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Tabel 5.1. Benchmark kommunernes organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
UU Nord

UUV Køge Bugt

UU Øresund

UUH (UU
Halsnæs-Hillerød)

UU Vestegnen

Gentofte

Greve

Helsingør

Hillerød

Høje-Taastrup

Gladsaxe

Køge

Fredensborg

Halsnæs

Albertslund

Herlev

Solrød

Ballerup

Lyngby-Tårbæk

Stevns

Glostrup

Rødovre
Note: UU Nord og UU Vestegnen er etableret som §60 selskaber med driftsoverenskomst med kommunerne, de øvrige er
organiseret som fælles tværkommunale enheder.

Udgangspunktet for Ungdommens Uddannelsesvejledningens virke er ”Lov om vejledning om uddannelse
og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.”, som ressortmæssigt hører under Ministeriet for
Børn og Undervisning. Loven skal overordnet set bidrage til, at alle unge gennemfører en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
Ungdommens Uddannelsesvejledning har det formelle ansvar for uddannelsesvejledning af alle børn og
unge i grundskolens 6.-10. klassetrin samt unge uden ungdomsuddannelse til og med 24 år.25
Vejledningen skal kvalificere og motivere de unges valg af uddannelse og erhverv, og hjælpe dem til at
gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder minimere frafald og omvalg mest muligt.
Vejledningen skal ifølge lovgivningen i særlig grad prioriteres og målrettes unge, som uden
en særlig vejledningsindsats, har eller vil få vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en
uddannelse.26
Herunder er angivet fordelingen af Ungdommens Uddannelsesvejledningens ressourcer, anvendt til
vejledning af de unge.
Tabel 5.1. Fordeling af Ungdommens Uddannelsesvejledningens vejledningsressourcer
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Grunds kol evejl edni ng

34%

30%

36%

46%

41%

54%

10. kl a s s evejl edni ng

10%

15%

10%

7%

11%

7%

Ungevejl edni ng (15-25 å ri ge)

24%

25%

34%

40%

21%

22%

Speci a l vejl edni ng og STU

32%

30%

20%

8%

27%

17%

Tota l

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Angivet i pct.

Kilde:

Egne indberetninger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning

5.2. Ungdommens Uddannelsesvejledningens opgaver
Selvom Ungdommens Uddannelsesvejledning er forskelligt organiseret og der kan være forskel i praksis for
opgaveudførelsen i de enkelte Ungdommens Uddannelsesvejledninger og i de forskellige kommuner, er det
grundlæggende de samme opgaver, som varetages.

25

Har den unge gennemført en ungdomsuddannelse eller er den unge fyldt 25 er det i stedet et af de syv regionale studievalgcentre, der varetager vejledningsforpligtelsen. Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesguiden.
26
Lov om vejledning, §4.
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5.2.1. Generel indsats
Stort set alle vejledningsaktiviteter i grundskolen er fastlagt ved lov. Både skolen og Ungdommens
Uddannelsesvejledning er forpligtet til at give eleverne kendskab til uddannelser og erhverv (almen
vejledning). Fra skolen skal eleverne fra 0.-9. klasse modtage undervisning i ”uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering”.27 Vejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning forudsættes at bygge
ovenpå denne.
Afhængig af de unges (og den enkelte kommunes) socioøkonomiske forhold kan behovet for indholdet i
vejledningen være forskellige. Blandt andet kan unge, der kommer fra familier, hvor forældrene er uden
uddannelse mangle et billede af, hvilke uddannelser der er og hvad indholdet er i et eventuelt job efter
endt uddannelse. Det giver et andet behov for udskolingsaktiviteter og vejledning, end for unge, hvor
forældrene har et vist uddannelsesniveau og en høj erhvervsfrekvens. Endvidere kan der være forskellig
holdning i de enkelte kommuner til, hvor meget de unge (og deres forældre) skal vejledes og eventuelt
præges i valg af uddannelse. Fx arbejdes der i de fleste kommuner for, at flere unge (også fagligt stærke
unge) i højere grad vælger at tage en erhvervsuddannelse. For at tilgodese den enkelte kommunes behov
fastlægges de enkelte vejledningsaktiviteter af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med de
enkelte skoler og kommunen.
En række generelle tiltag er målrettet alle unge. Det gælder udfyldelse af uddannelsesplan og vurdering af
de unges uddannelsesparathed.
Ifølge loven er alle elever i 8.-10. klasse forpligtet til at udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen
indeholder elevens mål for uddannelse efter grundskolen. Uddannelsesplanen justeres løbende af eleven i
samarbejde med forældrene, skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, indtil eleven går ud efter 9.
eller 10. klasse.
Optag på ungdomsuddannelserne er alene betinget af, at den unge er erklæret uddannelsesparat. Denne
vurdering foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning ved overgangen fra 9. eller 10. klasse.
Vurderingen beror på en vurdering af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. De unge, der
erklæres ikke-uddannelsesparate, kan genvurderes af uddannelsesinstitutionerne, og måske erklæres egnet
til optag.
De fleste unge erklæres uddannelsesparate. For nogles vedkommende er der dog behov for særlige tiltag,
som skal støtte dem i opstart på uddannelse. Ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning vurderes det, at
ca. 70 pct. af en årgang umiddelbart er uddannelsesparate og vælger sig ind på en uddannelse efter
grundskolen, 10 pct. har brug for hjælp til afklaring omkring et videre uddannelsesforløb, 10 pct. har brug
for hjælp til uddannelsesforløb og en særlig indsats, og 10 pct. er ikke umiddelbart uddannelsesparate.28
Det er ikke muligt at sammenligne denne 70-10-10-10 opgørelse med data fra benchmark kommunerne,
idet det er forskelligt, hvad Ungdommens Uddannelsesvejleding har opgørelser af. Fx opgøres, hvor mange,
der er vurderet ”ikke uddannelsesparate” ud af samtlige afgangselever, men på de elever, som søger om
optagelse på en ungdomsuddannelse.

27
28

Folkeskoleloven § 7, stk. 3.
Undervisningsministeriet, Lovforslag 194 af 2009, afsnit 2.2.3.
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Endvidere er der forskel på om opgørelsen udgør vurderingen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
eller om opgørelsen refererer til, hvor mange der fortsat er erklæret ikke-uddannelsesparate efter en
revurdering af en ungdomsuddannelsesinstitution. Endelig kan den unge skifte kategori fra ikkeuddannelsesparat til uddannelsesparat efter en indsats. Der er således ikke tale om en stationær opgørelse.
Eksempler: Opgørelse af elever vurderet ikke-uddannelsesparat ved afslutning af 9. eller 10. klasse i 2012
Gentofte:

Gladsaxe:

Hillerød:
Høje-Taastrup:

57 elever vurderet ikke uddannelsesparate, det udgør 6,3 % af dem, der har søgt om optagelse
på en ungdomsuddannelse. 22 elever var fortsat erklæret ikke-uddannelsesparate efter
revurdering af ungdomsuddannelse.
54 elever vurderet ikke uddannelsesparate, det udgør 7,4 % af dem, der har søgt om optagelse
på en ungdomsuddannelse. 17 elever var fortsat erklæret ikke-uddannelsesparate efter
revurdering af ungdomsuddannelse.
41 elever vurderet ikke uddannelsesparate. 21 elever var fortsat ikke uddannelsesparate efter
revurdering af ungdomsuddannelse.
63 elever vurderet ikke uddannelsesparate ud af 430 elever, som har tilmeldt sig en
ungdomsuddannelse.

Udover de generelle tiltag, som omfatter alle, er der også vejledning og tiltag målrettet unge, der har behov
for en særlig indsats. Det kan være unge med utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde,
misbrug af rusmidler, unge der er kriminelle, unge der isolerer sig, eller unge som på anden vis har
personlig eller social adfærd, der gør det svært for dem, samt unge med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser.
Den særlige indsats gælder både de unge i grundskolen og dem, der er gået ud af grundskolen, men ikke er
klar til at starte på en ungdomsuddannelse, er tæt på at frafalde en ungdomsuddannelse eller er stoppet på
en eller flere ungdomsuddannelser.
For disse unge er der en række indsatser der kan iværksættes: fx brobygning, mentorordning, forberedende
aktiviteter på Voksenuddannelsescentrene eller produktionsskoler, eller erhvervspraktik i en virksomhed.
Brobygning
Brobygning tilbydes ofte af og i samarbejde med ungdomsuddannelserne, som et brobygnings- eller
introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne. Det kan være målrettet en bestemt ungdomsuddannelse,
men kan også være et bredere forløb, som ruster den unge til i højere grad at kunne foretage et valg
mellem uddannelserne, samt få et indblik i de krav, de mødes med på en ungdomsuddannelse.
Eksempel: Brobygning/kurser til ungdomsuddannelse
Gentofte:

Fra ultimo 2012 har Gentofte benyttet er kombineret vejlednings- og undervisningsforløb på Tekniske
Erhvervsskole Center (TEC) af 2 – 13 ugers varighed. Aktiviteterne består af 2 ugers screenings- og
vejledningsforløb, 8 ugers introduktion til og besøg på uddannelser, og 3 ugers opkvalificerende aktiviteter frem
til uddannelsesstart. Forløbet skal motivere til tilmelding og opstart på uddannelse.

Mentorordning
Mentorordning kan allerede iværksættes for særligt udsatte elever i 9. og 10. klasse, som skønnes at få
særlige vanskeligheder ved overgangen til de erhvervsrettede eller gymnasiale ungdomsuddannelser.
Visitation og bevilling af mentorer foretages fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.
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Eksempler: Forbrug til mentorer for fokus elever fra 9. eller 10.klasse til start på ungdomsuddannelse
Helsingør:
Greve:
Hillerød:

Udgift 100.000 kr. årligt fra Ungdommens Uddannelsesvejningen budget.
20 mentorforløb i 2012. Finansieres af Ungdommens Uddannelsesvejledningens budget.
Udgift ca. 80.000 kr. årligt. Finansieres af Ungdommens Uddannelsesvejledningens budget.

Mentorordninger kan også iværksættes senere af Ungdommens Uddannelsesvejledning (eller jobcenteret)
og det kan være målrettet både uddannelse og erhvervspraktik.
Eksempel: Anvendelse af erhvervsmentor
Hillerød:

Fra marts 2011 har Hillerød samarbejdet med Nordsjællands Håndbold om erhvervsmentorforløb for unge hos de
erhvervsvirksomheder, der støtter håndboldklubben. Erhvervsmentorforløbene er primært målrettet unge, der
har afsluttet deres grundforløb på en erhvervsuddannelse, men ikke kan finde en praktikplads, og som via deres
familiære netværk ikke har adgang til erhvervslivet. Hillerød betaler 200.000 kr. pr. år til Nordsjællands Håndbold
for formidling af 30-40 erhvervsmentorforløb til unge fra Hillerød.

Forberedende undervisning/forløb
Er den unge ikke umiddelbart parat til en ungdomsuddannelse, findes der en række forberedende
aktiviteter efter grundskolen,29 som kan hjælpe med at gøre den unge mere uddannelsesparat.


FVU eller AVU undervisning på VUC: Forberedende voksenundervisning (FVU) og Almen
voksenuddannelse (AVU svarende til 9.klasse) på Voksenuddannelsescentrene (VUC) kan gives til
unge, som har behov for at løfte deres faglige niveau. Normalt betales undervisningen af staten,
men kan ved henvisning fra kommunen også kræves betalt af kommunen.



Produktionsskoleforløb: Optagelse på en produktionsskole forudsætter, at den unge har
gennemført 9. klasse eller er 16 år og ikke umiddelbart har forudsætningerne for at kunne
påbegynde en ungdomsuddannelse. Denne vurdering foretages af Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Produktionsskoleforløb betales af kommunen.

Eksempler: Antal elever på produktionsskole i 2012
Gentofte:
Gladsaxe:
Hillerød:
Høje-Taastrup:

8 personer under 18 år. (Opgørelse for elever over 18 år findes ikke).
5 årselever (fuldtidspersoner) under 18 år, 4 helårselever over 18 år.
24 årselever under 18 år, 16 årselever over 18 år.
173 personer under 18 år (43 fuldtidspersoner) og 127 over 18 år (52 fuldtidspersoner).

Der er også eksempler på, at kommunen selv opretter opkvalificerings-tilbud for unge, der er erklæret ikkeuddannelsesparate.
Eksempel: Opkvalificeringstilbud til unge, som er vurderet ikke-uddannelsesparate
Gladsaxe:

Kombineret undervisningsforløb, hvor de unge er med i kantinedrift på Ungdomsskolen, og samtidig får
undervisning i dansk og matematik.

29

Her afgrænses fra Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) for unge med særlige behov.
Uddannelser, der er målrettet unge udviklingshæmmede samt andre unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der ikke
er i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse.
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Endvidere kan det for nogle unge motivere til uddannelse eller job at være i et praktikforløb i en
virksomhed.
Eksempler: Samarbejde om erhvervspraktik
Greve:

Helsingør:

Fra efterår 2011-december 2013. UUV Køge Bugt, jobcenteret og familieafdelingen i Greve samarbejder med
lokale virksomheder om at motivere unge med indvandrebaggrund til uddannelse og beskæftigelse via
”træningsforløb/praktik” i lokale virksomheder. Ca. 20 unge er i målgruppen for projektet, ud af 149 unge i Greve,
der ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse.
Fra 2012 samarbejde med Boliggården (almennyttigt boligselskab) i forbindelse med renoveringsopgaver. Der
etableres praktik- og afklaringsforløb for unge i matchgruppe 2, og der gives erhvervspraktik i 9. klasse. Målrettet
unge mellem 15-29 år.

Samarbejde med ungdomsuddannelser om fastholdelse af den unge i uddannelse
Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at kontakte unge i alderen 15-24 år, som efter
grundskolen ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.
Uddannelsesinstitutioner, som tilbyder uddannelse med forløb af mindst tre måneders varighed har pligt til
at underrette30 Ungdommens Uddannelsesvejledning, når en ung under 25 år henholdsvis optages,
afbryder eller afslutter et skole- eller uddannelsesforløb.
Ved afbrud af et skole- eller uddannelsesforløb skal Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakte den
unge indenfor fem dage. Hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med den unge skriftligt, elektronisk
eller telefonisk, skal der rettes personlig henvendelse til den unge.
I nogle tilfælde etableres også et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og
ungdomsuddannelsesinstitutioner med henblik på at fastholde den unge i uddannelse.
Eksempler: Samarbejde med ungdomsuddannelser med henblik på at undgå frafald
Greve:

Greve:
Hillerød:

Vejledere fra UUV Køge Bugt har ugentlig træffetid på hhv. Køge Handelsskole og EUC Sjælland, idet en tættere
fysisk placering kan bidrage til, at unge der er i risiko for frafald får en tidligere kontakt med
uddannelsesvejlederne.
Har aftale med ungdomsuddannelserne om tidlig advisering, når en ung er frafaldstruet. Fx ved meget fysisk
fravær eller lektiefravær.
Hillerød samarbejder med ungdomsuddannelser, andre uddannelser og erhvervslivet i et formelt forum kaldet
”Strategisk Uddannelsesforum”, der dækker alle unge i Nordsjælland. Herunder er bl.a. oprettet en garantiskole,
hvor vejledere på ungdomsuddannelserne og Ungdommens Uddannelsesvejledning samarbejder om at gøre det
lettere for den unge at vælge en ny uddannelse, hvis der er behov for det.

En særlig problematik gælder for de unge, der har afsluttet et forløb på grunduddannelsen på en
erhvervsskole, og skal have en lære- eller praktikplads for at kunne påbegynde hovedforløbet. Det kan være
svært for nogle unge at finde en praktikplads, og kan medvirke til at den unge ender med at afbryde
uddannelsen. Derfor har en række kommuner indgået i et samarbejde med ungdomsuddannelser og
kontakter til erhvervslivet for at hjælpe de unge med at finde praktikpladser.

30

Alle Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre får oplysninger fra samtlige institutioner i landet, der udbyder uddannelser af
mere end 3 måneders varighed, via et elektronisk system. Disse data importeres dagligt til Ungdommens
Uddannelsesvejledningssystem, således at alle frafald optræder umiddelbart. Data administreres af en ungedatabase under
Ministeriet for Børn og Undervisning.
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Eksempler: Samarbejde om praktikpladser
Gentofte:
Gladsaxe:
Greve:

Helsingør:

Høje-Taastrup:

Fra 1. juni 2012 samarbejde mellem Dansk Byggeri, UU Nord, Københavns Tekniske Skole og Teknisk
Erhvervsskole Center (TEC) om praktikpladser til unge på erhvervsuddannelsen.
Samarbejder med Boldklubben AB, som gennem sit sponsornetværk forsøger at finde praktikpladser til unge med
gennemført grundforløb.
Fra efterår 2010 ansat en virksomhedsformidler i UUV Køge Bugt til at hjælpe elever, der har afsluttet
grundforløb på en erhvervsskole, og mangler en lære- eller praktikplads for at starte på hovedforløbet. Endvidere
skal virksomhedsformidleren bistå med at finde korte praktikforløb for unge fokus elever, der kunne motiveres til
uddannelse gennem en kontakt til erhvervslivet.
Fra 2012 har Helsingør og Fredensborg samarbejdet med Erhvervsskolen Nordsjælland om praktikpladser både
hos kommunerne og i det lokale erhvervsliv. Praktikkerne er til unge, der har et afsluttet et grundforløb på
erhvervsuddannelsen.
Har indgået partnerskabsaftale med Dansk Byggeri om praktikpladser.

5.2.1. Opsamling – formål og indsatser vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning
Grundlaget for indsatser initieret af Ungdommens Uddannelsesvejledning er at kvalificere og motivere alle
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse – fra eleverne på 6. klassetrin til de unge fylder 25 år. En
stor del af de unge, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (og jobcentrene) er i kontakt med har
problemer, der ikke kun handler om at påbegynde en uddannelse (eller at være ledig). En tværfaglig og
helhedsorienteret indsats er derfor ofte nødvendig.
Alle benchmark kommunerne benytter ovenstående indsatser i mere eller mindre grad. Og indsatsen
udføres ofte i samarbejdes med andre, primært de lokale uddannelsesinstitutioner, men også de lokale
virksomheder, boligforeninger eller idrætsforeninger kan benyttes i indsatsen.
Endvidere er Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene hinandens samarbejdspartnere i forhold
til at få de unge i uddannelse og/eller ud af offentlig forsørgelse. Jobcenterets rolle og samarbejdet mellem
Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret beskrives nærmere herunder.

5.3. Jobcenteret – formål, lovgrundlag mv.
Jobcentrene er kommunale og de dækker hovedsageligt en kommune.31 Udgangspunktet for deres virke er
”Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats” og ”Lov om en Aktiv
Beskæftigelsesindsats” (LAB-loven), begge under Beskæftigelsesministeriets ressortområde.
Jobcentrene skal overordnet set sikre, at ledige og sygemeldte hurtigst muligt og i størst muligt omfang
kommer i job igen. LAB-loven indeholder retningslinjer for jobcentrenes kontakt til borgeren, samt
retningslinjer for, hvilke redskaber/indsatser der kan anvendes i den aktive beskæftigelsesindsats.
Aktivering sker ved vejledning og opkvalificering, løntilskud og virksomhedspraktik. Derudover er der
mulighed for andre indsatser, fx uddannelsespålæg, straks-aktivering og mentorstøtte.
Succes-parameteret for unge-indsatsen i jobcenteret er, at de unge kommer væk fra offentlig forsørgelse
ved enten at påbegynde en uddannelse eller ved at komme i beskæftigelse.
Jobcentrenes ungemålgruppe er de 18-30 årige, men jobcentrene har siden november 2009 (med
ungepakke II) fået mulighed for i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning at yde en aktiv
31

Der er 91 jobcentre i landet.
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indsats for de 15-17 årige, det vil sige at redskaberne/indsatserne fra den aktive beskæftigelses-indsats
også kan anvendes for de 15-17 årige.
Forskel mellem aldersgrupperne – på forsørgelsesydelse og indsatser
I denne benchmark undersøgelse er unge kontanthjælpsmodtagere inddelt i 2 grupper;
kontanthjælpsmodtagere 18-24 år og kontanthjælpsmodtagere 25-29 år.
Kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-24 år kan være omfattet af en indsats i Ungdommens
Uddannelsesvejledning, og jobcenteret har ofte et samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning
om den konkrete indsats for den unge. Det er efter gældende lov muligt, at give unge under 25 år et
uddannelsespålæg. Kontanthjælpsmodtagere, som er under 25 år, får en kontanthjælpsydelse, som er på
niveau med SU.
Når en kontanthjælpsmodtager er ældre end 24 år, stiger forsørgelsesydelsen markant, og der har frem til
nu ikke været de samme krav om uddannelse.
Med den nye kontanthjælpsreform, som forventes at træde i kraft 1. januar 2014, udvides de retningslinjer,
som er gældende for gruppen 18-24 år, til at gælde alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Det betyder
bl.a., at alle under 30 år kan få et uddannelsespålæg. Dette gælder også enlige forsørgere – som hidtil har
været undtaget uddannelsespålæg. Kontanthjælpen, som vi kender den nu afskaffes for unge under 30 år
uden uddannelse. I stedet indføres en ny ydelse – uddannelseshjælp – der svarer til SU. Enlige forsørgere
får ret til studiepakker med økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med uddannelsesstart.
Den tidligere matchgruppering32 af kontanthjælpsmodtagere afskaffes. Unge under 30 år skal vurderes som
enten uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate skal indgå en uddannelsesaftale
med kommunen, som indebærer, at den unge skal finde relevante uddannelser, søge om optagelse og
starte på en uddannelse, og de aktivitetsparate skal i gang med et forløb, hvor målet er, at de på sigt
kommer i gang med en uddannelse. Sker det ikke bortfalder retten til forsørgelse.
Målgruppen de 15-17 årige modtager ikke nogen ydelser i form af overførselsindkomst. Ansvaret for
opfølgning i forhold til den unges uddannelsesaktivitet ligger alene hos Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Hvis en ung mellem 15-17 år ikke er i gang med en uddannelse og ikke vil
samarbejde med kommunen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan der foretages en sanktion i den
ungeydelse som familien modtager.
De nye retningslinjer i reformen betyder, at der vil skulle ske en ændret opgavefordeling mellem
Ungdommens Uddannelsesvejleding og jobcenteret. Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år uden
uddannelse vil fremover skulle benytte de tilbud, der er i ungdomsuddannelsessystemet.
Indsatser
I kapitel 8 beskrives jobcenterets indsatser for unge ledige på tre overordnede områder: Vejledning og
afklaring, løntilskud og virksomhedspraktik. Indsatserne adresserer således de unge i forhold til
aldersgrupperne 18-24 årige og 25-29 årige.

32

Matchgruppe 1 som betegnes jobklare, matchgruppe 2 der defineres som indsatsklare og matchgruppe 3 der er midlertidige
passive.
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5.4. Samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret
Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene har en fælles målgruppe i de ledige unge mellem 1825 år, som ikke har fuldført en ungdomsuddannelse. Endvidere er de ledige 15-17-årige, som har brug for
en aktiv indsats, blevet et fælles indsatsområde.
Hvor jobcentret oftest møder de unge i forbindelse med ledighed, vil Ungdommens Uddannelses-vejledning
møde de unge allerede i folkeskolen og for alle unge under 25 år underrettes Ungdommens
Uddannelsesvejledning, hver gang en ung afbryder eller afslutter en uddannelse.
Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret har hver deres målsætninger og lovgivningsmæssige
rammer, som skal i spil i det omfang, det styrker indsatsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning er
forpligtede til at sikre, at den unge overholder sin uddannelsesplan, og kan vejlede om den unges
uddannelsesmuligheder på baggrund af det hidtidige forløb. Ungdommens Uddannelsesvejledning har
overblik over uddannelsesmuligheder, herunder de mange særlige muligheder for at stykke individuelt
tilrettelagt uddannelse sammen til blandt andet meget svage unge.
Samarbejdet mellem jobcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning er kontinuerligt udviklet de
seneste år bl.a. i forbindelse med projekt Ungdomsuddannelse til alle” (UTA), som er iværksat af KL og
Ministeriet for Børn og Undervisning. Hovederfaringen fra forsøget er, at tværgående samarbejde styrker
den fælles ansvarlighed for den unge. Samarbejdet skaber hurtigere reaktionstid i akutte situationer, og
kendskabet til de forskellige støtte- og handlemuligheder for de unge bliver større hos de enkelte aktører.
Samarbejdet i benchmark kommunerne mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret
Ungdommens Uddannelsesvejledning i alle seks benchmark kommunerne dækker flere kommuner.
Gentofte, Gladsaxe og Høje-Taastrup dækkes af § 60 selskaber, der har med driftsoverenskomst med flere
kommuner, mens Greve, Helsingør og Hillerød har etableret tværkommunale enheder med andre
kommuner.
I alle benchmark kommunerne er Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret placeret i hver sin
forvaltning og med hver sin ledelse. I Greve og Hillerød deler Ungdommens Uddannelsesvejledning og
jobcenteret lokalitet, i Gladsaxe og Høje-Taastrup er en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
udstationeret i jobcenteret, i Gentofte møder en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
ugentligt i jobcentrets ungehus.
Tabel 5.3. Organisering og samarbejde mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Gentofte
Nej

Gladsaxe
Nej

Greve
Nej

Helsingør
Nej

Hillerød
Nej

HøjeTaastrup
Nej

Fælles ledelse

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fælles lokalitet

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

UU-vejleder udstationeret i Jobcenter

Ja

Ja

UU deltager i fællesmøde med nye unge i Jobcenter

Ja

Ja

Ikke oplyst

Ja

Ikke oplyst

Ja

Mødes
men ikke
fastlagt

4 gange
årligt

4 gange
årligt

2 gange
årligt

4 gange
årligt

Mødes
men ikke
fastlagt

Forvaltningsfællesskab

Mødefrekvens ledelsesniveau

44

Nej

Ja

På ledelsesniveau kan det konstateres, at der i alle benchmark kommunerne holdes møder mellem chefen
for jobcenteret og lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning. I Gladsaxe, Greve og Hillerød holdes
møder fire gange årligt, i Helsingør to gange årligt, og i Gentofte og Høje-Taastrup er møderne ikke fastlagt.
For alle benchmark kommunerne gælder det, at der mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og
jobcenteret samarbejdes om konkret projekter, og at der løbende mødes og kommunikeres på telefon og
mail. I Greve og Hillerød har Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret fælles lokalitet, mens
Gentofte, Gladsaxe, Helsingør og Høje-Taastrup oplyser, at en vejleder fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning deltager i de ugentlige fællesmøder for nye unge i jobcenteret.
Herudover kan der været nedsat formelt tværgående samarbejde internt i kommunerne, ligesom der
eksisterer en række eksterne samarbejder omkring ungeindsatsen.
Eksempler: Formelt tværgående samarbejde internt i kommunen
Gladsaxe:
Greve:

Et tværfagligt forum med jobcenteret, Ungdomsskolen, UU Nord og familieafdelingen mødes en gang månedligt
og drøfter indsatsen for unge ikke-uddannelsesparate 15-17 årige.
Nedsat en tværfaglig styregruppe, som mødes 6-8 gange om året. Målgruppen er 15-24 årige, der befinder sig i en
utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation. Styregruppen består af UUV, Børn og Familier,
Borgerservice, der varetager den kommunale boligsociale indsats, og boligsocial aktør ansat af boligselskaberne
og jobcenteret.

Ses på samarbejdet i forhold til særlige indsatsområder i ungeindsatsen kan det konstateres, at
samarbejdet er organiseret og bruges på forskellig måde i kommunerne.
Indsatsen overfor de 15-17 årige
Der kan ikke identificeres et samlet billede af samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og
jobcenteret omkring målgruppen. I Gentofte, Greve og Høje-Taastrup bevilger jobcenteret tilbud i
forbindelse med uddannelsesplaner indeholdende tilbud, som kan henføres til Loven om Aktiv
Beskæftigelsespolitik. Gentofte har derudover en særskilt "Ungepakke koordinator" for indsatsen. I Greve
anvender Ungdommens Uddannelsesvejledning en mentorordning, som jobcenteret finansierer. I Helsingør
samarbejder jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsskole omkring unge i
målgruppen med behov for tilbud, men tilbud gives ikke efter LAB-loven. Gladsaxe anvender et "tværfagligt
forum for realisering af uddannelsesplanen" med repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning,
ungdomsskole, familieafdelingen og jobcenteret, hvortil der også er tilført økonomi fra både unge- og
beskæftigelsesområdet til mentorordninger.
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Eksempler: Anvendelsen af LAB-loven på 15-17 årige
Gentofte:

Gladsaxe:
Greve:

Helsingør:
Hillerød:
Høje-Taastrup:

De 15-17 årige, der får et tilbud efter LAB-loven er begrænset til meget få unge. I de tilfælde det er relevant at
give et LAB-tilbud sker det i samarbejde med forvaltningen, hvor der er ansat en særlig unge-pakke-koordinator
til at håndtere indsatsen overfor de 15-17 årige.
LAB loven anvendes til finansiering af mentor og i begrænset omfang praktik til de 15-17 årige.
Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning finder, at de ordinære tilbud, de kan henvise til ikke er tilstrækkelige,
kan Ungdommens Uddannelsesvejledning indstille til jobcenteret omkring finansiering af et tilbud under LABloven. Som udgangspunkt bevilges dette af jobcenteret, hvis tilbuddet er relevant i forhold til at en ung på sigt
kan påbegynde og fastholdes i en ungdomsuddannelse. LAB-loven anvendes fx på følgende indsatser til de 15-17
årige: vejledningsforløb med fastlæggelse af uddannelsesplan, efterskole/højskoleophold til unge med faglige og
sociale problematikker, opkvalificerende kurser (fx AMU), virksomhedspraktik, mentorordning.
Anvender ikke LAB-loven på de 15-17 årige.
LAB loven anvendes til vejledning og opkvalificering. For ca. 10 unge årligt.
Anvender LAB-loven til virksomhedspraktik og til vejledning og opkvalificering af de 15-17 årige.

Unge uden uddannelse
Alle kommunerne med undtagelse af Hillerød oplyser, at der samarbejdes om uddannelsespålæg overfor
målgruppen. Gentofte og Høje-Taastrup oplyser, at de, udover uddannelsespålæg, også samarbejder med
Ungdommens Uddannelsesvejledning om afklaring af målgruppens uddannelsesønsker og – muligheder.
Gladsaxe tilføjer samarbejde om afklaring af uddannelsesparathed, ”tværfagligt forum for realisering af
uddannelsesplanen” og Erhvervsgrunduddannelse.
Unge i risiko for at frafalde
Der kan ikke identificeres et samlet billede af samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og
jobcenteret omkring målgruppen. Gentofte og Gladsaxe har etableret et samarbejdsprojekt mellem
Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcenteret, TEC og KTS. Gentofte har etableret en samarbejdsaftale
med Ungdommens Uddannelsesvejledning og en række erhvervsskoler omkring fastholdelse af unge i
uddannelse og indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Københavns Tekniske Skole (KTS) og Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) omkring praktikpladser til
målgruppen. Helsingør og Gentofte samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning gennem
mentorordninger og i Høje-Taastrup samarbejdes gennem opfølgningssamtaler. Hillerød samarbejder med
ungdomsuddannelser, andre uddannelser og erhvervslivet i et formelt forum kaldet ”Strategisk
Uddannelsesforum”, hvorunder der blandt andet samarbejdes om at gøre det lettere for den unge, at
vælge en ny uddannelse, hvis der er behov for det.
Unge der er frafaldet
Der kan ikke identificeres et samlet billede af samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og
jobcenteret omkring målgruppen. Gentofte og Høje-Taastrup samarbejder med Ungdommens
Uddannelsesvejledning gennem henvisninger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning til jobcenteret ved
frafald. Gentofte førnævnte samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning omkring fastholdelse
gælder også denne målgruppe og Helsingør samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning
omkring praktikpladser for denne gruppe af unge.
5.4.1. Opsamling – Samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret
Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene er hinandens interne samarbejdspartnere i forhold til
at få de unge i uddannelse og/eller ud af offentlig forsørgelse.
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Ligesom Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret hører under forskellige ressortområder i
ministeriet, hører de også under hver forvaltning i benchmark kommunerne. Samarbejdet er organiseret
forskelligt, men alligevel er det sådan, at alle kommuner har indrettet sig med enten interne tværfaglige
fora, fælles geografisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcenteret, eller ved ugentlige
møder eller udstationeringer hos hinanden. Samarbejdet anses således for særdeles vigtigt for alle
benchmark kommunerne.
Ses på samarbejdet i forhold til særlige indsatsområder i ungeindsatsen kan det konstateres, at
samarbejdet bruges på forskelle måde i kommunerne, og også at samarbejde omkring udfordringerne i
ungeindsatsen i høj grad sker i samarbejde med en lang række andre samarbejdspartnere; herunder
grundskolen, ungdomsuddannelser, forberedende uddannelser, virksomheder, boligforeninger og
idrætsforeninger. For alle benchmark kommunerne gælder dog, at Ungdommens Uddannelsesvejledning og
jobcentrene arbejder sammen om at benytte de redskaber, de har hver især, og som kan være gavnlige i
indsatsen overfor den enkelte unge.
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Kapitel 6. De unges socioøkonomiske baggrund og uddannelsesvalg
For at opnå målet om at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er det
interessant at se på unges valg af uddannelse, og ikke mindst hvor mange der ikke får en
ungdomsuddannelse, eller som går i stå i uddannelsessystemet. Mange undersøgelser viser, at der er en
sammenhæng mellem de unges socioøkonomiske baggrund og deres videre færd i uddannelsessystemet.
Der er derfor medtaget en række, men ikke fyldestgørende, indikatorer for benchmark kommunerne med
henblik på både at udlede sammenhænge i forhold til uddannelsesmønstre, og for at skabe en
baggrundsviden om kommunerne33. Det er derfor interessant at sammenligne kommunernes
befolkningssammensætning i forhold til de socioøkonomiske faktorer, der har præget de unge gennem
deres opvækst, og sammenholde dette med uddannelsesvalg, karakterer om der har været frafald, og ikke
mindst om der overhovedet har været et valg af ungdomsuddannelse.

6.1. Hvad karakteriserer de unge, hvad er deres baggrund
Dette afsnit omhandler elevernes socioøkonomiske baggrund, som har påvirket de unge i deres opvækst.
Indikatorerne er valgt på baggrund af kendte undersøgelser, og skal give et overblik over benchmark
kommunernes indbyrdes forskelligheder samt anvendes som forklaringsfaktor i forhold til forskelle i de
unges valg eller ikke valg af ungdomsuddannelse. Der er taget udgangspunkt i antallet af skoleskift,
familietype, familiens bruttoindkomst, moderens tilknytning til arbejdsmarkedet og moderens højeste
fuldførte uddannelse.
6.1.1. Skoleskift
Et skoleskift i de ældre klasser er en stor social omvæltning for den unge, og hvis der er tale om flere end et
skoleskift vil det have stor påvirkning på den unge, med tab af venner, start i ny klasse mv.
Figur 6.1. Antal skoleskift fra 6.- 9. klasse for elever, der gik ud af 9. klasse i 2011
Andel børn
pct.
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Gentofte

Gladsaxe
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Greve

Helsingør

1 skoleskift

Hillerød

Høje-Taastrup

2 eller 3 skoleskift

Kilde: Danmarks Statistik
33

Bl.a. har Epinion lavet en analyse for en række danske kommuner ’Analyse af skolernes sociale profil’, hvor den enkelte
kommunes skolers sociale profil opgøres. Her peges på indikatorer som moderens civile status (gift), forældrenes
beskæftigelsesstatus (hvoraf moderens vejer tungest), moderens uddannelsesniveau, og familiens samlede bruttoindkomst.
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Af figur 6.1. ses, at der ikke er den store forskel mellem kommunerne. Langt de fleste elever skifter ikke
skole, mens 10-25 pct. skifter skole en gang. Dette kan tyde på, at et skoleskift ikke er noget der ’bare’
gøres fordi der er mulighed for det i nærområdet, men at det gøres, hvis der er en særlig grund hertil.
6.1.2. Familietype
Statistisk set klarer børn af enlige forældre, eller børn der har oplevet en skilsmisse, sig dårligere i
uddannelsessystemet end børn, der er opvokset hos begge sine biologiske forældre.
Figur 6.2. Familietyper blandt elever der gik ud af 9. klasse i 2011
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Enlig (herunder også ikke hjemmeboende børn)
Note: Samlevende par er en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og
uanset om de stadig bor hjemme. Samboende par er to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er
særbørn. Kilde: Danmarks Statistik

I benchmark kommunerne er fordelingen på familietype på et nogenlunde ens niveau. Dog adskiller
Helsingør sig lidt i forhold til de øvrige kommuner ved, at over 30 pct. af eleverne, kommer fra familier,
hvor forælderen er enlig, og ca. 58 pct. af eleverne kommer fra familier registreret som ægtepar og
registreret partnerskab.
6.1.3. Familiens samlede bruttoindkomst
Familiens bruttoindkomst indikerer hvor mange ressourcer der er i familien, og hvilke vilkår de unge vokser
op under, hvilket kan have stor indflydelse på, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet.
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Figur 6.3. Familiens samlede bruttoindkomst for elever der gik ud af 9. klasse i 2011
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Bruttoindkomsten er væsentligt højere i Gentofte end i de øvrige kommuner. I indtægtskategorien
800.000+ er der en markant forskel kommunerne imellem, idet 60 pct. af eleverne i Gentofte kommer fra
familier, hvor bruttoindkomsten er 800.000 kr. eller derover, mens kategorien kun udgør 32 pct. i HøjeTaastrup.
Moderens tilknytning til arbejdsmarkedet
Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, og især moderens tilknytning til arbejdsmarkedet har
indflydelse på de unges uddannelsesvalg.
Figur 6.4. Moderens tilknytning til arbejdsmarkedet hos elever, der gik ud af 9. klasse i 2011
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Note: Moderen er valgt som primær person, da megen forskning påpeger, at det er moderen, der har den største indflydelse på
barnets uddannelsesvalg. I familier hvor der ikke er en mor, er det den anden voksne, der er primærperson.
Kilde: Danmarks Statistik

50

Der er ikke store forskelle kommunerne i mellem i forhold til moderens tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sammenholdes tabellen med familiens bruttoindkomst (tabel 6.4) og moderens højeste fuldførte
uddannelse (tabel 6.5), så dækker de viste kategorier over en betydelig variation af såvel uddannelse,
jobtype og indkomst.
Det kan undre, at der kun er mellem 1 og 4 pct. der befinder sig i kategorien ’arbejdsløs’, eftersom den
generelle arbejdsløshedsprocent i benchmark kommunerne er højere. Det gælder for alle aldersgrupper,
også den aldersgruppe, som forældre til elever, der lige er gået ud af 9. klasse, må forventes at være i.
Forklaringen kan være at datagrundlaget er småt (det er baseret på unge fra en enkelt årgang), og at
udsving derfor slår mere igennem, eller at den reelle arbejdsløshed ligger skjult i kategorien ”Øvrige”.
6.1.4. Moderens højeste fuldførte uddannelse
Uddannelsesniveauet i familien og især moderens uddannelsesniveau har betydning for den unges
fremtidige uddannelsesniveau.
Figur 6.5. Moderenes højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober 2011 for elever, der gik ud af 9. klasse i
2011
Pct.
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Note: Moderen er valgt som primær person, da megen forskning påpeger, at det er moderen, der har den største indflydelse på
barnets uddannelsesvalg. I familier hvor der ikke er en mor, er det den anden voksne, der er primærperson.
Kilde: Danmarks Statistik

Af figur 6.5 kan det ses, at uddannelsesniveauet er væsentligt højere i Gentofte end i de øvrige benchmark
kommuner.
I Gentofte kommer ca. 31 pct. af eleverne fra familier, hvor moderens højeste afsluttede uddannelse er
”Videregående uddannelse”, mens det i Høje-Taastrup, der ligger lavest, er knap 5 pct.
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I Greve og Høje-Taastrup kommer markant færre elever fra familier, hvor moderens højeste afsluttede
uddannelse er ”Mellemlang videregående uddannelse” end i de øvrige benchmark kommuner.
I Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup kommer markant flere elever fra familier, hvor
moderens højeste afsluttede uddannelse er erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb end i Gentofte. Særligt
Greves og Høje-Taastrups elever ligger højt i denne kategori.
I Høje-Taastrup kommer ca. 27 pct. af eleverne fra familier, hvor moderens højeste afsluttede uddannelse
er ”Grundskole”, mens det i Gentofte er ca. 9 pct. af eleverne.

6.1.5. Opsamling – de unges socioøkonomiske baggrund
Der er forskel på den baggrund, som eleverne fra de seks kommuner har. Der er dog ikke så stor forskel
mellem kommunerne på antal skoleskift, familietype og moderens tilknytning til arbejdsmarkedet. Den
store forskel mellem kommunerne ses ved familiens samlede bruttoindkomst og moderens højeste
fuldførte uddannelse. Her ses især, at Gentofte skiller sig ud med en markant højere husstandsindkomst og
et markant højere uddannelsesniveau. Hillerød har den næsthøjeste husstandsindkomst og et
forholdsmæssigt højt uddannelsesniveau, mens Høje-Taastrup er lavest i begge kategorier. En
sammenligning på dette overordnede niveau kan vise sig ikke at være detaljeret nok. Samtidig er det
væsentligt at være opmærksom på, at antallet af personer er forholdsvis lille, og at små ændringer herved
kan give store udslag til tallene.

6.2. Skolerammer og afgangskarakterer fra grundskolen
Dette kapitel viser de uddannelsesmæssige rammer for de unge i de seks kommuner, karakterniveau samt
hvilke valg, de unge foretager sig. Formålet er både at karakterisere de seks kommuner og at sammenholde
dette med de socioøkonomiske faktorer vist i afsnit 6.1.
6.2.1. Skolerammer
Skolestørrelser, klassekvotienter mv. siger i sig selv ikke så meget om hvordan de unge klarer sig i forhold til
uddannelsessystemet, men er med til at give et indtryk af rammer og størrelsesforhold i de seks
kommuner.
Tabel 6.1. Rammerne for uddannelsesområdet i de seks kommuner, 2012
Gentofte
Antal folkeskoler
Skolestørrelse
klassekvotient
Privatskolefrekvens

11
684
23,4
23,3

Gladsaxe

Greve

10
608
22,2
21

10
571
21,8
11,8

Helsingør
10
708
23,2
11,4

Hillerød
8
709
20,8
18,6

Høje-Taastrup
12
439
21,3
18,7

Kilde: ECO-nøgletal

Alle kommunerne har sammenlagt eller lukket skoler i perioden 2009 til 2012 med undtagelse af Gentofte.
Antallet af skoler i kommunerne ligger på niveau med hinanden, men der er væsentlige geografiske
forskelle mellem kommunerne. Skolestørrelsen er ligeledes vokset i perioden fra 2009 til 2012, især i
Helsingør og Hillerød er skolestørrelsen ændret markant. Landsgennemsnittet for skolestørrelse er 421
elever. Klassekvotienten er også steget i perioden, og det er kun Hillerød, der ligger under
landsgennemsnittet på 21,2 elever.

52

Privatskolefrekvensen for de seks kommuner har været forholdsvis stabil i de seneste år, og det er kun
Greve og Helsingør, der har en privatskolefrekvens under landsgennemsnittet på 15,7.
6.2.2. Karakterer
I tabel 6.2 afdækkes et udvalg af de gennemsnitlige opnåede karakterer ved afgangsprøven i 2011.
Tabel 6.2. Gennemsnits karakterer for alle skoletyper, afgangsprøve i 2011
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

Høje-Taastrup

Dansk læsning
Matematik problemløsning

7,5
7,2

6,4
6,2

5,8
6,3

6,3
5,4

6,3
6,4

5,4
5,8

Engelsk mundtlig
Fysik/kemi mundtlig

8,6
7,3

7,9
6,6

7,2
6

7,5
6

8
6,4

6,4
6

Kilde: ECO-nøgletal

Den unges mulighed for optagelse på en ungdomsuddannelse afhænger i nogen grad af de opnåede
karakterer ved folkeskolens afgangsprøve, ligesom der kan argumenteres for, at niveauet har betydning for
elevens valg af og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Gentofte elever har ved alle prøverne opnået de højeste karakterer, mens eleverne i Høje Taastrup har fået
de laveste karakterer. Karaktererne for de resterende kommuner er mere ensartede.

6.3. De unges uddannelsesvalg
Tabel 6.3 og tabel 6.4 viser henholdsvis 9. klasseelevers og 10. klasseelevers valg af uddannelse. Opgørelsen
viser ikke optag på uddannelsen, men blot hvilken uddannelse, eleverne ønsker.
Tabel 6.3. Procentvis fordeling for 9. klasseelevers uddannelsesønsker, marts 2012
10. klasse
Erhvervsuddannelser
Gymnasiale uddannelser
Andet

Gentofte
25,1
0,9
73,3
0,6

Gladsaxe
42,7
3,8
51,7
1,8

Greve
38,4
8
47,8
5,8

Helsingør
39,7
5,6
52,2
2,5

Hillerød
Høje-Taastrup
37,1
45,8
7
9,4
52,7
39,3
3,3
5,6

Kilde: ECO-nøgletal

Tabel 6.4. Procentvis fordeling for 10. klasseelevers uddannelsesønsker, marts 2012
Erhvervsuddannelser
STU

Gentofte
?
?

Gladsaxe
29,9
2,3

Greve
27,7
0

Helsingør
33,1
0

Gymnasiale uddannelser
Andet

?
?

61,7
6,1

62,7
9,6

56
10,8

Hillerød
Høje-Taastrup
19,1
40,8
0
6,7
71,2
9,7

36,7
15,8

Kilde: ECO-nøgletal

Der er markant forskel i valg af ungdomsuddannelse mellem elever fra Gentofte og de andre kommuner, da
der i Gentofte er væsentlig flere elever, der ønsker en gymnasial uddannelse og væsentlig færre der
fortsætter i 10. klasse end i de andre kommuner. Høje-Taastrup adskiller sig ved, at det er den kommune,
hvor færrest elever ønsker en gymnasial uddannelse og flest der ønsker en erhvervsuddannelse. I tabel 6.5
og 6.6 er det faktiske optag af unge tre måneder efter afslutningen af henholdsvis 9. og 10. klasse vist.
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Tabellerne beskriver, hvad de elever, som har afsluttet en 9. eller 10. klasse, laver 3 måneder efter
uddannelsen blev afsluttet. Det skal bemærkes, at tabellerne 6.3, 6.4, 6.5 og 6.6 ikke er direkte
sammenlignelige, da de to første beskriver ønsker i 2012, mens tabellerne 6.5 og 6.6 beskriver fordelingen i
2010. Endvidere er der for hver tabel tale om forskellige årgange.
Tabel 6.5. Overgang fra 9. klasse (3 mdr. efter afslutning af 9.klasse) 2010
2010

Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Hele
landet

Uoplyst/ukendt

9%

6%

5%

7%

5%

5%

6%

Grundskolen (10. klasse)

26 %

47 %

41 %

39 %

50 %

46 %

49 %

Forberedende uddannelser mv.

0%

1%

2%

1%

0%

1%

1%

IB

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Stx

59 %

35 %

34 %

37 %

31 %

28 %

25 %

Total

60 %

35 %

34 %

37 %

31 %

28 %

25 %

Hhx

2%

4%

8%

4%

7%

6%

5%

Htx

1%

3%

3%

3%

4%

5%

4%

Total

3%

7%

11 %

7%

11 %

11 %

9%

63 %

42 %

45 %

43 %

42 %

39 %

34 %

2%

4%

8%

10 %

3%

10 %

9%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

884

783

600

758

596

532

58.367

Almengymnasiale
uddannelser
Gymnasiale
uddannelser

Erhvervsgymnasiale
uddannelser

Total
Erhvervsfaglige uddannelser
Total
Antal elever
Kilde: UNI*C
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Tabel 6.6. Overgang fra 10. klasse (målt 3 mdr. efter afslutning af 10. klasse).
2010

Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Hele
landet

Uoplyst/ukendt

26 %

18 %

13 %

22 %

19 %

22 %

17 %

Grundskolen

3%

4%

0%

5%

0%

4%

4%

Forberedende uddannelser mv.

4%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Hf

4%

6%

17 %

10 %

9%

13 %

10 %

AlmenIB
gymnasiale
uddan-nelser Stx

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33 %

28 %

20 %

19 %

28 %

18 %

20 %

Total

40 %

34 %

36 %

29 %

37 %

31 %

30 %

Hhx
Erhvervsgymnasiale
Htx
uddan-nelser
Total

4%

7%

11 %

10 %

10 %

9%

10 %

3%

4%

4%

3%

6%

6%

4%

8%

10 %

15 %

13 %

17 %

15 %

14 %

Total

47 %

44 %

51 %

42 %

53 %

46 %

44 %

Erhvervsfaglige uddannelser

20 %

28 %

29 %

25 %

19 %

22 %

30 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

161

251

173

212

260

193

20.263

Gymnasiale
uddannelser

Antal elever

Note: Grundskolen = Almindelig 10. klasse og efterskoleophold
Forberedende uddannelser = Produktionsskoleophold, fri ungdomsuddannelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, AVU niveau
på VUC, IB = International STX. Uoplyst/ukendt dækker over alle restgrupper, unge i arbejde, højskole, studieophold i udlandet,
fængselsophold, barsel o.l. Alle elever som har afsluttet en 9. eller 10. klasse på en folkeskole, friskole, privat grundskole,
kommunal ungdomsskole eller ungdomskostskole i perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010, er medregnet i opgørelsen.
Kilde: UNI*C

6.3.1. Opsamling – De unges uddannelsesvalg
Der er væsentlige forskelle kommunerne imellem i forhold til hvilke uddannelser de unge begynder på, når
de går ud af folkeskolen, og hvornår de starter på en ungdomsuddannelse. I Gentofte begynder 65 pct. af
de unge på en ungdomsuddannelse umiddelbart efter de er færdige med 9. klasse, mens det i Hillerød kun
er 45 pct. Fælles for kommunerne er, at langt hovedparten af de unge begynder på en gymnasial
uddannelse. Gennemsnittet for hele landet af overgangen fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse er 43 pct.
Størstedelen af de unge, som ikke begynder på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, fortsætter i 10.
klasse enten i folkeskolen eller på en efterskole.
De unges uddannelsesvalg, umiddelbart efter de er færdige med 10. klasse, er også forskellige
kommunerne imellem. I Greve begynder 80 pct. af de unge på en ungdomsuddannelse, mens det i
Helsingør er 67 pct. To ud af tre af disse unge begynder på en gymnasial uddannelse, mens 1 ud af 3
begynder på en erhvervsfaglig uddannelse. Gennemsnittet for hele landet af overgangen direkte fra 10.
klasse til en ungdomsuddannelse er 74 pct.
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Størstedelen af de unge, som ikke begynder på en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 10. klasse,
befinder sig i kategorien ”uoplyst”, dvs. unge som arbejder, tager på højskole eller på studieophold i
udlandet, sidder i fængsel, er på barsel og lignende. En mindre gruppe er ikke parat til at begynde på en
ungdomsuddannelse efter 10. klasse enten pga. umodenhed eller for ringe faglige forudsætninger, og de
bliver enten i grundskolen eller begynder på et forløb, som skal gøre dem i stand til at begynde på en
ungdomsuddannelse fx produktionsskoleophold, fri ungdomsuddannelse, særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse eller AVU niveau på VUC.
Forskellene mellem kommunerne i, hvor stor en andel af de unge, der begynder på en ungdomsuddannelse, umiddelbart efter de har afsluttet folkeskolen, og hvilken ungdomsuddannelse de vælger, bør
holdes op mod den igangværende debat om de unges valg af ungdomsuddannelse. I 2001 startede 55,9
pct. på en gymnasial uddannelse direkte fra grundskole og 41,2 pct. startede på en erhvervsfaglig
uddannelse. I 2011 startede 66,1 pct. på en gymnasial uddannelse og kun 30,7 pct. startede på en
erhvervsfaglig uddannelse. 34
Det kan således konstateres, at søgningen til en almengymnasial uddannelse er stigende, mens
erhvervsskolerne tilsvarende er faldende. Forklaringen til denne udvikling er der mange holdninger til. En
holdning er fx, at flere stærke fravælger erhvervsskolerne, da de i højere grad optager de svageste elever af
hensyn opfyldelse af 95 pct. målsætningen. En anden holdning er, at fordi de unge ved valg af en
erhvervsskole stort set fra start skal vælge uddannelsesretning, kan det for de unge anses som mere trygt
at vælge en gymnasial uddannelse, idet beslutning om uddannelsesretning derved udskydes.
Flere kommuner er begyndt at iværksætte tiltag for at få de unge fagligt stærke til i højere grad at vælge en
erhvervsfaglig uddannelse.
Eksempler: Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at ændre unges uddannelsesvalg
Gladsaxe:
Samarbejde mellem UU Nord, Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter og TEC (?) om at øge
elever med et rimeligt fagligt niveau til fra 9.klasse at starte på en erhvervsskole. Oprettet en
særlig klasse på 20-24 elever.
Gladsaxe/Gentofte:
Fra sommeren 2013 oprettes to særlige udskolingsklasser fra 8. klasse målrettet henholdsvis
erhvervsuddannelser (EUD) og det almene gymnasium (STX). En klasse pr år på 21-24 elever
målrettet hhv erhvervsuddannelserne og det almene gymnasium. To år (8. og 9. klasse) i
folkeskolen og 3 år på en erhvervsskole eller gymnasium. Elever med et rimeligt fagligt niveau.

Med til debatten hører også, at en række unge falder fra ungdomsuddannelserne eller foretager op til flere
omvalg undervejs. I det følgende beskrives unges omvalg og frafald.
6.4. De unges omvalg og frafald
I forlængelse af de unges valg af ungdomsuddannelse er det også vigtigt at se på, om de unge undervejs
foretager omvalg eller falder fra.
I tabel 6.7 (side 58 og 59) ses antallet af unge, der har haft et afbrud på en ungdomsuddannelse, og hvilken
ungdomsuddannelse de pt. er i gang med. Det ses, at der er rigtig mange unge, der har haft et afbrud i
deres uddannelse. For de tre afgangsår er det i alt 21,5 pct., der har haft et afbrud, hvis de seks kommuner
ses under et.
Ud af dem, der falder fra, starter mellem halvdelen og en tredjedel ikke på en ungdomsuddannelse igen.
34

Profilmodellen 2001 og 2011.
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Langt det største frafald er på det erhvervsfaglige grundforløb for alle kommunerne, markant flere end på
de andre uddannelser. Rigtig mange af dem, der falder fra begynder på et erhvervsgrunduddannelsesforløb
igen, men der er også en del, som ikke er påbegyndt en uddannelse igen.
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Tabel 6.7. Et frafald fra ungdomsuddannelse for elever fra afgangsår 2008-2010
komnavn
157 Gentofte

Igangværende uddannelse
pr. 1. oktober 2011
1. afbrud
20 Almengymnasiale
uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
25 Erhvervsgymnasiale
uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
30 Erhvervsfaglige
grundforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

157 Gentofte Total
159 Gladsaxe

20 Almengymnasiale
uddannelser

25 Erhvervsgymnasiale
uddannelser

30 Erhvervsfaglige
grundforløb

25 Erhvervsgymnasiale
uddannelser

30 Erhvervsfaglige
grundforløb

25
7
7

2
1

8
2

2

3

14

22

2
1
4
1
42
4
22
7
134

2

11
3
1

1
1
26

4
1
33
4
22
2
142

1
1
25
6
2
78

53
16
19

1,9
0,6
0,7

10
3

0,4
0,1

6
1
69

0,2
0,0
2,4

4
1
9
3
101
9
50
11
365

0,1
0,0
0,3
0,1
3,6
0,3
1,8
0,4
12,9

14
5
6
2

10
6
7

6
3

30
14
13
2

1,3
0,6
0,6
0,1

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb

2
2
11

2
1
4

7

11
3
16

0,5
0,1
0,7

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

3
4
20
1

4
37
1

3
1
94

10
5
187
2

0,4
0,2
8,1
0,1

6
2
6
4
27
7
34
7
163

1
2
3
21
4
38
10
151

9
3
19
1
148

6
3
9
7
57
14
92
18
499

0,3
0,1
0,4
0,3
2,5
0,6
4,0
0,8
21,6

4
1
1

13
14
21
2

0,7
0,8
1,2
0,1

13
2
7
1

0,7
0,1
0,4
0,1

159 Gladsaxe Total
20 Almengymnasiale
uddannelser

17
4
11

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

35 Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

169 Høje-Taastrup

Hovedtotal i % af
afgangselever
2008 antal 2009 antal 2010 antal Hovedtotal 2008-2010

1

1

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

7
6
9
1

6
4
11

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

2
1
3
1

6
1
3

5

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

2
19
1

5
4
54

1
4
78

6
10
187
1

0,3
0,6
10,7
0,1

1
1
4
1
8
9
41
3
162

1

7
8
10
8
31
19
119
11
490

0,4
0,5
0,6
0,5
1,8
1,1
6,8
0,6
28,1

35 Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
169 Høje-Taastrup Total

58

5
7
5
6
15
4
56
8
158

1

1
1
6
3
21
128

komnavn
217 Helsingør

Igangværende uddannelse
pr. 1. oktober 2011
1. afbrud
20 Almengymnasiale
uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
25 Erhvervsgymnasiale
uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
30 Erhvervsfaglige
grundforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
35 Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
20 Almengymnasiale
uddannelser

25 Erhvervsgymnasiale
uddannelser
30 Erhvervsfaglige
grundforløb

25 Erhvervsgymnasiale
uddannelser

30 Erhvervsfaglige
grundforløb

11
4
8

7
5
5

4
5
7

22
14
20

1,1
0,7
1,0

4
2
7

4

1
1
5

9
3
19

0,4
0,1
0,9

5
3
16
3

1
3
95

6
6
233
3

0,3
0,3
11,1
0,1

4
4
17
1
48
21
145
14
589

0,2
0,2
0,8
0,0
2,3
1,0
6,9
0,7
28,2

11
10
6
4

0,6
0,6
0,3
0,2

6
3

0,3
0,2

3
5
103
1

0,2
0,3
6,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,1
1,7
0,4
3,6
0,5
15,9

7

43

2

12
6
35
6
137

5
3
34
1
166

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

4
3
4
3

7
4
2
1

20 Almengymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb

3
2

2
1

2
3
14

1
1
23

1
1
3
2
14
1
27
4
91

2
1
3

2

13
2
19
3
85

2
1
12
1
75

3
2
8
2
29
7
61
8
272

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb

4
6
6

3
2
4

3
2

7
11
12

0,4
0,6
0,7

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

2

5

7
1

8

4
1
1

11
1
17
1

0,6
0,1
0,9
0,1

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

2
2
22
1

1
2
38

2

5
4
181
2

0,3
0,2
10,0
0,1

3
4
14
10
12
7
42
5
150
899

2
2
14
3
9
4
54
5
156
833

6
8
32
13
22
13
120
10
476
2691

0,3
0,4
1,8
0,7
1,2
0,7
6,7
0,6
26,4
21,5

20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

219 Hillerød Total
20 Almengymnasiale
uddannelser

2009

1
5

35 Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb

253 Greve

2008

4
3
10
1
31
11
73
7
203

217 Helsingør Total
219 Hillerød

Hovedtotal i % af
afgangselever
2010 Hovedtotal 2008-2010

35 Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
253 Greve Total
Hovedtotal
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2

1

1
52
1

77
1
1
2
4
1
1
22
122
717

Tabel 6.8 viser antallet af unge med afgang fra 9. klasse i årene 2008-2010, der har haft to frafald fra
ungdomsuddannelserne.
Tabel 6.8. To frafald fra ungdomsuddannelse for elever fra afgangsår 2008-2010
Igangværende uddannelse pr. 1. oktober
komnavn
2011
Total antal
Total %
Gentofte
20 Almengymnasiale uddannelser
6
30 Erhvervsfaglige grundforløb
17
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
Nej
22
Gentofte Total
46
Gladsaxe
20 Almengymnasiale uddannelser
5
30 Erhvervsfaglige grundforløb
39
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
Nej
26
Gladsaxe Total
71
Høje-Taastrup 20 Almengymnasiale uddannelser
5
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
46
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
2
Nej
33
Høje-Taastrup Total
88
Helsingør
20 Almengymnasiale uddannelser
3
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
3
Nej
40
Helsingør Total
83
Hillerød
20 Almengymnasiale uddannelser
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
17
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
2
Nej
14
Hillerød Total
34
Greve
20 Almengymnasiale uddannelser
5
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
4
30 Erhvervsfaglige grundforløb
37
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
9
Nej
38
Greve Total
93
Hovedtotal
415

0,2
0,6
0,0
0,8
1,6
0,2
1,7
0,0
1,1
3,1
0,3
0,1
2,6
0,1
1,9
5,0
0,1
0,1
1,7
0,1
1,9
4,0
0,1
1,0
0,1
0,8
2,0
0,3
0,2
2,1
0,5
2,1
5,2
3,3

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 6.8 viser, at der er markant færre af de unge, der har haft to frafald end et frafald. Der ses dog også
her et mønster tilsvarende det for de unge med et frafald. Ud af de unge, der har haft to frafald fra en
ungdomsuddannelse, er de fleste enten ikke i gang med en ungdomsuddannelse eller de er på deres tredje
optag på ungdomsuddannelse i gang med et erhvervsfagligt grundforløb.
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Da, de unge, der har to frafald bag sig, så markant befinder sig på et erhvervsfaglige grundforløb, (eller slet
ikke er i uddannelse), er det i tabel 6.9 (side 61 og 62) opgjort, hvad de to foregående uddannelser har
været forud for det tredje optag på et erhvervsfagligt grundforløb.
Tabel 6.9. Udspecificering i forhold til to frafald fra ungdomsuddannelse for de unge der går på
erhvervsgrunduddannelse eller ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, afgangsår 2008-2010
komnavn
157 Gentofte

Igangværende uddannelse pr.
1. oktober 2011

1. afbrud

2. afbrud

30 Erhvervsfaglige grundforløb 20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser

Total antal
Total %

30 Erhvervsfaglige grundforløb
6
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
10
20 Almengymnasiale uddannelser
4
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 20 Almengymnasiale uddannelser
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
2
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
8
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
157 Gentofte Total
39
159 Gladsaxe 30 Erhvervsfaglige grundforløb 20 Almengymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
10
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb
5
30 Erhvervsfaglige grundforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
22
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
2
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 20 Almengymnasiale uddannelser
3
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
12
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
2
159 Gladsaxe Total
65
169 Høje-Taastrup
30 Erhvervsfaglige grundforløb 20 Almengymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
6
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 20 Almengymnasiale uddannelser
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
8
30 Erhvervsfaglige grundforløb
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
28
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
2
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 20 Almengymnasiale uddannelser
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
4
30 Erhvervsfaglige grundforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
18
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
2
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
169 Høje-Taastrup Total
79
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0,2
0,0
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,0
1,4
0,4
0,2
1,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,5
0,0
0,0
0,1
2,8
0,3
0,1
0,1
0,5
0,1
1,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
4,5

komnavn
217 Helsingør

Igangværende uddannelse pr.
1. oktober 2011
1. afbrud
30 Erhvervsfaglige grundforløb 20 Almengymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb

2. afbrud
Total antal
Total %
30 Erhvervsfaglige grundforløb
6
30 Erhvervsfaglige grundforløb
6
30 Erhvervsfaglige grundforløb
19
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
3
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
3
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 20 Almengymnasiale uddannelser
2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
2
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
24
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
3
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
4
217 Helsingør Total
75
219 Hillerød
30 Erhvervsfaglige grundforløb 20 Almengymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
3
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb
5
30 Erhvervsfaglige grundforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
7
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb
2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
7
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
2
219 Hillerød Total
31
253 Greve
30 Erhvervsfaglige grundforløb 20 Almengymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
5
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb
4
30 Erhvervsfaglige grundforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
25
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
30 Erhvervsfaglige grundforløb
2
Nej
20 Almengymnasiale uddannelser
20 Almengymnasiale uddannelser
1
30 Erhvervsfaglige grundforløb
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 20 Almengymnasiale uddannelser
2
30 Erhvervsfaglige grundforløb
3
30 Erhvervsfaglige grundforløb
20 Almengymnasiale uddannelser
1
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 3
30 Erhvervsfaglige grundforløb
23
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
3
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
1
253 Greve Total
75
Hovedtotal
364

0,3
0,3
0,9
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
0,1
0,2
3,6
0,2
0,3
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
1,8
0,3
0,2
1,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
1,3
0,2
0,1
4,2
2,9

Kilde: Danmarks Statistik

I tabel 6.9 ses, at det også i forhold til to afbrud overvejende sker indenfor den samme uddannelsesretning,
da den største del af såvel første som andet frafald er sket indenfor det erhvervsfaglige grundforløb. Der er
således kun i mindre grad tale om retningsskifte indenfor uddannelserne ved frafald.
Tabel 6.7 og 6.8 viser de unges afbrud fra en ungdomsuddannelse, og hvad de efterfølgende er begyndt på.
Det ses, at en række unge ikke starter på en ny ungdomsuddannelse, når de er faldet fra. Af tabel 6.10 ses,
andelen af unge fra afgangsklasserne i 2008-2010, der hverken er i uddannelse eller har afsluttet en
ungdomsuddannelse.
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Tabel 6.10. Antal/andel unge der ikke er i ungdomsuddannelse, afgangsår 2008-2010
komnavn
Gentofte
Gentofte Total
Gladsaxe
Gladsaxe Total
Høje-Taastrup

Afgangsklasse
10. klasse
9. klasse
10. klasse
9. klasse
10. klasse
9. klasse

Høje-Taastrup Total
Helsingør
10. klasse
9. klasse
Helsingør Total
Hillerød
10. klasse
9. klasse
Hillerød Total
Greve
10. klasse
9. klasse
Greve Total
Hovedtotal

2008 2008 i pct
41
4,6
81
9,1
122
13,7
53
7,2
65
8,9
118
16,1
37
6,6
72
12,9
109
19,5
55
7,8
115
16,3
170
24,0
60
11,4
38
7,2
98
18,6
32
5,6
49
8,6
81
14,1
698
17,5

2009 2009 i pct
42
4,4
74
7,8
116
12,2
58
7,5
63
8,2
121
15,7
45
7,3
70
11,4
115
18,7
41
6,2
76
11,5
117
17,7
47
8,2
45
7,8
92
16,0
33
5,3
67
10,7
100
15,9
661
15,7

Hovedtotal Hoved2010 20010 i pct
antal
total %
20
2,0
103
3,6
69
7,0
224
7,9
89
9,0
327
11,6
47
5,9
158
6,8
75
9,4
203
8,8
122
15,2
361
15,6
26
4,5
108
6,2
62
10,8
204
11,7
88
15,4
312
17,9
27
3,7
123
5,9
97
13,4
288
13,8
124
17,2
411
19,7
43
7,0
150
8,7
40
6,5
123
7,2
83
13,5
273
15,9
20
3,3
85
4,7
49
8,2
165
9,2
69
11,5
250
13,9
575
13,4
1934
15,5

Kilde: Danmarks Statistik

I tabel 6.10 ses det, at det er en forholdsvis stor andel af de unge, som ikke er i gang med eller har afsluttet
en ungdomsuddannelse. Unge der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse kan være i udlandet, i
arbejde, på højskole i forberedende uddannelse mv. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der er så stor en
andel af de unge, der hverken er i gang, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, når man ser på
årgangene fra 2008 og 2009. For unge fra 2008 er der tale om tre år efter afsluttet 9. klasse.
6.4.1. Opsamling – De unges omvalg og frafald
Sammenlignes karakterer og uddannelsesvalg med de unges baggrund, ser det ud til, at der er en
sammenhæng. Karaktererne i Gentofte adskiller sig fra de resterende kommuner ved at være højere, mens
karaktererne i Høje Taastrup er de laveste. Der er dog ikke en ligefrem sammenhæng, hvilket også ses ved,
at de andre kommuner ikke afviger væsentligt fra hinanden. Som nævnt tidligere i afsnittet, er det
vanskeligt, at påvise tydelige sammenhænge ud fra datamaterialet. Hvis der skal påvises klare
sammenhænge er det nødvendigt at have data på et mere nuanceret niveau. Samtidig kan det tænkes, at
der vil være en mere markant sammenhæng, hvis der måles på videreuddannelse, men det adresseres ikke
her.
I forhold til frafald og genplacering ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem de unges baggrund og
frafald, da der er færrest unge, der falder fra en ungdomsuddannelse fra Gentofte og Hillerød, mens der er
markant flere, der falder fra i de andre kommuner, men igen er det ikke muligt at lave en direkte kobling.
Det mest interessante her er dog, at det erhvervsfaglige grundforløb skiller sig markant ud i forhold til de
andre ungdomsuddannelser, både i forhold til antallet af frafald, som dem der går på uddannelsen har haft,
og i forhold til andelen af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse efter et frafald.
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Et andet væsentligt punkt er antallet af unge, der efter tre år fra afsluttet 9. klasse ikke er i gang med eller
har afsluttet en ungdomsuddannelse. Der er tale om 17,5 pct. af de unge, der gik ud af 9. klasse i 2008,
hvilket er en betydelig del af de unge.
Uagtet forskelle i kommunernes socioøkonomiske placering ser det ud til, at der er en markant udfordring
for alle kommunerne i forhold til frafaldsmønstret for de erhvervsfaglige grunduddannelser samt andelen
af unge, der ikke får fæste i ungdomsuddannelserne.
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Kapitel 7. De unge kontanthjælpsmodtagere
Som det fremgår af kapitel 3, har alle kommuner i de senere år oplevet en stigning i antallet af unge
kontanthjælpsmodtagere, men udviklingen har været uensartet både, hvad angår ledighedsniveau og
udviklingen i matchgrupperne. I dette kapitel ses der nærmere på, hvor meget gruppen ”fylder” i forhold til
jævnaldrende, som er under uddannelse eller i beskæftigelse samt den aktuelle (2012) sammensætning af
unge kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 18-29 år.

7.1. Hvor meget fylder målgruppen?
Der er et stigende ledighedsniveau blandt de unge, hvilket betyder at andelen af unge, som er i kontakt
med jobcenteret på den ene eller anden måde er steget.
Antallet af unge, som i en kortere eller længere periode af 2012 har fået kontanthjælp fremgår af tabel 7.1.
Set i forhold til det totale antal af 18-29 årige i kommunen, har mellem 8 pct. og 16 pct. fået kontanthjælp i
en periode i 2012.
Tabel 7.1. Antallet og andelen af personer, som har fået kontanthjælp i 2012
2012
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Helsingør
18-24 år
413
940
474
674
25-29 år
228
445
200
336
i alt
641
1.385
674
1.010
Andel (pct.)

8%

15%

14%

16%

Hillerød Høje-Taastrup
596
640
232
346
828
986
15%

15%

Kilde: Jobindsats.dk, statisikbanken.dk (Folk1) samt egne beregninger

Der er således tale om, at ganske mange personer i løbet af året har været i kontakt med jobcenteret, og
har modtaget tilbud enten i form af aktivering eller samtaleforløb. Der er dog store forskelle på de
personer, som henvender sig i jobcenteret – både hvad angår behov for indsats, og hvor længe den unge
får ydelsen kontanthjælp (varighed).
På beskæftigelsesområdet opgøres antallet af personer generelt som fuldtidspersoner. Fuldtidspersoner er
et udtryk for en helårsvirkning, og dermed tages højde for forskellig varighed både i forhold til at måle
indsatsen og økonomien pr. kontanthjælpsmodtager. I dette og de følgende kapitler er antallet af
kontanthjælpsmodtagere generelt opgjort som fuldtidspersoner. Ledighed er målt som bruttoledighed.
Tabel 7.2. Antallet og andelen af unge 18-29 år (fuldtidspersoner), som modtager kontanthjælp 201235
2012
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Helsingør
Hillerød Høje-Taastrup
18-24 år
158
377
213
286
277
312
25-29 år
112
250
120
185
133
208
i alt
270
627
333
471
410
520
Andel (pct.)

3%

7%

7%

7%

Kilde: Jobindsats.dk, statisikbanken.dk (Folk1) samt egne beregninger

35

Antallet af unge i kommunerne er trukket i Danmarks Statistik og opgjort pr. 4. kvartal 2012.
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7%

8%

Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere opgjort i fuldtidspersoner varierer mellem 270 i Gentofte og 627
i Gladsaxe. Sættes antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i forhold til det samlede antal unge i
kommunen varierer andelen af kontanthjælpsmodtagere mellem 7 pct. og 8 pct. bortset fra Gentofte, hvor
de unge kontanthjælpsmodtagere kun udgør 3 pct. af den samlede ungegruppe. Til sammenligning udgør
antallet af unge kontanthjælpsmodtagere 6,3 pct. på landsplan.

7.2. Matchgruppering af unge kontanthjælpsmodtagere
De unge kontanthjælpsmodtagere kategoriseres i henholdsvis matchgruppe 1, 2 eller 3 afhængig af, hvor
job- eller indsatsparate, jobcenteret vurderer de unge til at være (og heraf hvilken indsats den unge skal
tilbydes, jf. kapitel 8).
Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 betegnes som umiddelbart job- eller uddannelsesklare, dvs.
unge, som ikke har andre problemer end ledighed. Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 er ikke
umiddelbart er parate til at tage et ordinært arbejde, men kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats.
Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 har så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller
deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Det betyder ikke, at der ikke ydes en indsats til
disse unge. Indsatsen er blot rettet mod de øvrige problemer, den unge har, fx misbrugsproblemer eller
depression. Altså målrettet en behandlingsorienteret indsats, frem for en beskæftigelsesrettet indsats.
Tabel 7.3. Definitioner på de tre matchgrupper
Matchgruppe 1
Jobklar
Borgere, der efter jobcenterets
vurdering er parat til at tage et
ordinært arbejde, så de kan være
ude af systemet efter 3 måneder.
Det behøver ikke at være arbejde på
fuld tid.

Matchgruppe 2
Indsatsklar
Borgere, der ikke er parat til at tage
et ordinært arbejde, så de kan være
ude af systemet inden for de næste
tre måneder, men som kan deltage i
en beskæftigelsesrettet indsats med
aktive tilbud
Eksempler på begrænsninger:
 Aktivt misbrug
 Utilpassede unge

Matchgruppe 3
Midlertidig passiv
Borgere med så alvorlige problemer,
at de ikke kan deltage i en aktiv
indsats. Borgerne er midlertidigt
passive og fritaget fra rådighed og
aktivering.
Eksempler på begrænsninger:
 Alvorlige psykiske
problemer
 Alvorlige problemer med
misbrug
 Alvorlig (og langvarig)
sygdom

Kilde: ”Ny matchmodel – hvorfor og hvordan”. Notat fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 21. december 2009

Alle unge skal som udgangspunkt placeres i matchgruppe 1 medmindre jobcenteret aktivt vurderer, at der
er grundlag for en placering i matchgruppe 2 eller 3. Ved enhver kontakt til den unge skal der tages aktivt
stilling til, om den unge fortsat er i den rigtige matchgruppe.
Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 er i de senere år steget relativt mere
kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 (jf. kapitel 3), og i alle seks benchmark kommuner er mere end
halvdelen af de unge matchkategoriseret i gruppe 2 og 3. Det er en udfordring.
Faggruppen har påpeget, at karakteristika for de unge, der har brug for en særlig indsats, kan være, at de er
personligt udsatte og præget af at være stille, umodne, usikre, zappende og have ringe selvtillid. Der kan
også være tale om unge, som er personligt og socialt velfungerende, men er fagligt udsatte. De kan have
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dårlige erfaringer med sig fra grundskolen, så de ikke magter tanken om uddannelse, eller de har ikke et
ønske om at uddanne sig. Der er tale om en meget kompleks gruppe af unge, som kan have behov for
differentieret støtte og vejledning til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Figur 7.1. Unge kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) fordelt efter matchkategori, 2012
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Der er en variation i matchkategoriseringen på tværs af de seks kommuner, men overordnet er der en
generel tendens til, at en større andel af de 25-29 årige har andre problemer end ledighed end
kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-24 år. Greve skiller sig ud ved at have væsentlig færre i matchgruppe
3 end i de øvrige kommuner. Det kunne tyde på, at der var forskel i praksis omkring matchgruppering. I
Greve er det således kun 6 pct. af de 18-24 årige og 9 pct. af de 25-29 årige kontanthjælpsmodtagerne, som
er matchkategoriseret som match 3. Procentandelen i de øvrige kommuner ligger væsentlig højere.
De unge kontanthjælpsmodtagere er i ovenstående figurer opgjort som fuldtidspersoner, dvs. at det
dækker over et større antal personer, som har været eller er i et kontanthjælpsforløb af kortere eller
længere varighed.
Personer, som er kategoriseret i matchgruppe 1 er typisk i systemet i væsentligt kortere tid end personer,
som er matchkategoriseret 2 eller 3. 36 Figur 7.2 viser antallet af kontanthjælpsforløb37 for begge
aldersgrupper (18-29 år) fordelt efter matchgruppe.

36
37

Varighed gennemgås i kapitel 8.
Et kontanthjælpsforløb = forløb for en person. En person kan godt have flere forløb i et år.
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Figur 7.2. Kontanthjælpsmodtagere (alle forløb) fordelt efter matchgruppe 2012 (18-29 årige)
pct.
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Kilde: Jobindsats.dk

Andelen af kontanthjælpsforløb for unge, som er kategoriseret i matchgruppe 1 udgør i fem af de seks
kommuner mere end halvdelen af forløbene. Det indikerer, at mange af de unge, som kommer i berøring
med kontanthjælpssystemet vurderes som jobparate, og er i systemet i kortere tid end de, som også har
andre problemstillinger end ledighed at slås med.
Forskellene mellem kommunerne er lidt større, når der måles på forløb. I Hillerød er der en markant større
andel af de unge, som er i matchgruppe 3, og Greve har omvendt den laveste andel i matchgruppe 3.
Matchgrupperingen har i høj grad betydning for tilrettelæggelsen af den indsats, som jobcenteret tilbyder
den ledige. Spørgsmålet er, om de forskelle der ses særligt mellem matchgruppe 2 og matchgruppe 3, er en
afspejling af forskellig kommunal visiteringspraksis i forhold til matchkategorisering af de unge eller
forskellig praksis for tilkendelse af andre forsørgelsesydelser, fx førtidspension. I flere af de deltagende
kommuner skal ommatching fra gruppe 1 og gruppe 2 godkendes af en fagkonsulent. I Greve er der en
praksis for, at op/ned matching af konkrete sager drøftes og besluttes på fælles rådgivermøder, som holdes
hver 14. dag. Den enkelte rådgiver har ikke kompetence til at matche nedad.
Med den ny kontanthjælpsreform lægges der op til at afskaffe matchsystemet. I stedet indføres der et
visitationssystem for kontanthjælpsmodtagere, hvor den enkelte enten vurderes som uddannelsesparat
eller aktivitetsparat. Der må højest gå en uge inden en kommune visiterer en kontanthjælpsmodtager, og
visitationen skal ske i samarbejde med den unge.38

38

Aftale om kontanthjælpsreform af 18. april 2013.
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7.3. Kontanthjælpsmodtagere og herkomst
Nedenstående figur 7.3 viser de unge kontanthjælpsmodtagere opdelt efter om de har dansk oprindelse
eller er indvandrere/efterkommere. 39 Til sammenligning er alle kommunens unge i samme aldersgruppe
inddelt på samme måde.
Figur 7.3. Kontanthjælpsmodtagere 18-29 år fordelt efter herkomst 2012
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Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, FOLK1

Det fremgår, at unge kontanthjælpsmodtagere af anden herkomst end dansk udgør 31 pct. i Gentofte. Til
sammenligning udgør antallet af unge med anden herkomst 27 pct. Det betyder, at der er en lidt større
andel af unge indvandrere og efterkommere, som er på kontanthjælp end generelt af kommunens unge. I
Høje-Taastrup ses et andet billede. Her udgør andelen af indvandrere og efterkommere 34 pct. af de unge i
alderen 18-29 år, mens ”kun” 22 pct. modtager kontanthjælp.
Ovenstående skal dog ses i sammenhæng med, at der er stor forskel på, hvor mange
kontanthjælpsmodtagere, der er i kommunen, så overstående figur fortæller intet om den antalsmæssige
udfordring, jf. tabel 7.1 og tabel 7.2.
Alle kommuner har nævnt, at der ingen sammenhæng er mellem etnicitet og matching. Men de socioøkonomiske forhold kan i nogen grad anvendes til at forklare, hvordan kommunen har tilrettelagt sin
indsats.

7.4. Når voksenlivet starter på kontanthjælp
Undersøgelser viser,40 at en tidlig debut i kontanthjælpssystemet er med til at fastholde de unge på
offentlig forsørgelse.

39

Indvandrere og efterkommere er både af vestlig og ikke vestlig herkomst. Det generelle billede er dog, at gruppen af vestlig
herkomst er meget lille i alle kommuner. (Efterkommere er født i Danmark). I figuren summer andelen af borger med dansk
oprindelse og andelen af indvandrere/efterkommere til 100.
40
Arbejdsmarkedsanalyse, Samspil info nr. 48 og nr. 52.
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Tabel 7.4. Antal personer, som er på kontanthjælp, når de er 18 år. (de seneste tre år = 2009-2011)
Gentofte
Fuldført uddannelse
Igangværende uddannelse
Afbrudt uddannelse
Kun folkeskole
I alt

Gladsaxe
1
9
12
47
69

Greve

2
12
29
84
127

Helsingør
4
7
22
50
83

Hillerød

2
5
21
71
99

1
6
14
61
82

Høje Taastrup
1
3
16
75
95

Kilde: særkørsel, Danmarks Statistik marts 2013

Tabel 7.4 viser, antallet af unge (i de seneste tre år), som på et tidspunkt i en kortere eller længere periode
har modtaget kontanthjælp, mens de var 18 år. Der er således ikke tale om fuldtidspersoner, men en
indikation af hvor mange unge, der får tilknytning til jobcenteret, når de er 18 år. Det fremgår, at langt de
fleste alene har afsluttet folkeskole, og at relativ mange også har afbrudt et uddannelsesforløb. Det er
således en udfordring for jobcenteret (i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning), at få de
unge gjort parate til uddannelse.
Fagpersoner har i forbindelse med analysen nævnt, at det er en generel tendens, at unge
kontanthjælpsmodtagere ikke har nogen uddannelse, altså at billedet også gør sig gældende for de øvrige
unge kontanthjælpsmodtagere. Herudover nævner de, at der endvidere er unge, som end ikke har fuldført
grundskolen.
Det er en hypotese, at de unge ressourcestærke unge flytter fra omegnskommunerne for at tage en
uddannelse, mens flere af de mindre ressourcestærke bliver i kommunen, og at gruppen, som potentielt
skal have offentlig forsørgelse er større. Danmarks Statistik har opgjort, hvor mange af unge, (ud af dem,
der har afsluttet 9. klasse indenfor de seneste 3 år og som er fyldt 18 år) henholdsvis har forladt kommunen
eller fortsat er bosiddende.
Der kan være mange årsager til, at en ung forlader den bopæl, hvor man er vokset op. Det kan være i
forbindelse med udlandsrejse, højskole eller uddannelse (eller et generelt ønske om at flytte).
Tabel 7.5. Bopæl for unge som har afsluttet folkeskolen indenfor de seneste 4 år (pct.)
Bor i kommunen
Bor ikke i kommunen
Er ikke i Danmark

Gentofte
0,76
0,22
0,02

Gladsaxe
0,81
0,19
0,00

Greve
0,89
0,11
0,01

Helsingør
0,91
0,08
0,01

Hillerød Høje Taastrup
0,78
0,82
0,21
0,17
0,00
0,01

Kilde. Særkørsel, Danmarks Statistik marts 2013 (kategorien ikke fyldt 18 år er udeladt af tabellen)

Tabellen viser, at der er størst fraflytning fra Hillerød og Gentofte. Der er ikke søgt information om, hvor de
unge flytter hen. I arbejdsgrupperne er det blevet påpeget, at problemet først viser sig efter de unge er
fyldt 18 og gerne skal videre i uddannelsessystemet. Nedenstående tabel er en opgørelse over antallet af
18 årige i kommunen i 2008 (første kvartal) og antallet af 23 årige i kommunen i 2013 (1. kvartal). Det er
således en illustration af, de ændringer der sker i en årgang i løbet af 5 år.
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Tabel 7.6. Bopælsændring i en årgang af 18 årige over 5 år.
Antal 18 årige 2008
Antal 23 årige 2013
Ændring i procent

Gentofte
774
527
-32%

Gladsaxe
766
798
4%

Greve
606
353
-42%

Helsingør
690
464
-33%

Hillerød Høje Taastrup
539
559
432
523
-20%
-6%

Kilde: Statistikbanken (FOLK1)

Det fremgår, at relativ mange fraflytter Greve, men også Helsingør og Gentofte har en relativ stor
fraflytning. Omvendt har Gladsaxe - som den eneste kommune - en lille tilvækst af unge.
Tallene er ikke koblet til de unges uddannelsesniveau. Så det er ikke muligt på ovenstående tal, at
konkludere om det primært er de ressourcestærke og uddannelsesparate unge, der fraflytter kommunen.
Men det kan klart konkluderes, at der for nogle af kommunerne er tale om en relativ stor fraflytning af de
helt unge.
Ses dette i sammenhæng til effektmåling, gør den relative store fraflytning det særligt problematisk, at de
tilgængelige ungedata for Ungdommens Uddannelsesvejledningen kun er aktuelle opgørelser
(øjebliksbilleder) af status hos de unge bosat i kommunen og at de ikke har mulighed for at følge de unge
på tværs af kommunegrænser.
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Kapitel 8. Indsatsen for de unge på kontanthjælp
I dette kapitel kortlægges indsatsen i jobcentrene for kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 18-29 år.
Da der er (kan være) forskelle såvel i forhold til indsats og aktører i indsatsen opdeles
kontanthjælpsmodtagerne i aldersgrupperne 18-24 år og 25-29 år.
Der tages udgangspunkt i at identificere forskelle (og ligheder) mellem de seks kommuner i forhold til
”effekten” af indsatsen. Det gælder både i forhold til, hvor længe den enkelte er i systemet (varighed), og
hvor gode kommunerne er til at få kontanthjælpsmodtagerne varigt ud af offentlig forsørgelse (tilbagefald).
Herefter kortlægges kommunernes brug af aktive tilbud til de unge kontanthjælpsmodtagere med henblik
på at vurdere om der en sammenhæng mellem indsats og effekt både i forhold til alder og matchgrupper.

8.1. ”Effekten” af kommunernes indsats
Succesparameteret for unge-indsatsen i jobcenteret er, at de unge kommer væk fra offentlig forsørgelse
ved enten at påbegynde en uddannelse eller ved at komme i beskæftigelse. Der findes ikke et direkte mål
for – hvad der kan kaldes – effekten, men der er flere mål, som kan indikere, hvordan det går med de unge
kontanthjælpsmodtagere.
Den gennemsnitlige varighed41 er et mål for det gennemsnitlige antal uger en ung samlet set er på
kontanthjælp i den målte periode. Den gennemsnitlige varighed kan derfor dække over, at den unge har et
eller flere afbrudte forløb fx ved kortvarig beskæftigelse eller hvis der sker en ændring i forsørgelsen fx ved
sygdom.
Kommunernes kontakt med og indsats for den unge skal optimalt resultere i, at den unge får en varig
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor også vigtigt at se på, om denne effekt opnås. Tilbagefald til
kontanthjælp er et mål for, hvor mange der falder tilbage til ydelsen efter en tid i uddannelse eller
beskæftigelse. Ved dette mål er der en naturlig ”forsinkelse” af data, da målingen først sker 6 måneder
efter endt ydelsesforløb.
Både den gennemsnitlige varighed i kontanthjælpssystemet og andelen er unge, som bliver selvforsørgende
har stor betydning for kommunens udgifter til området. Det gælder både for selve forsørgelsesudgiften,
men også i forhold de omkostninger, som er forbundet med den indsats/aktivering, som de unge tilbydes.
I det følgende benchmarkes de seks kommuner i forhold til varighed og tilbagefald. Formålet er at
identificere, hvilke kommuner der i 2012 har den bedste præstation på de to måleindikatorer for effekt.

41

Definition fra jobindsats. Målingen opgør det gennemsnitlige antal kontanthjælpsuger pr. person inden for den valgte periode.
Målingen er beregnet som det samlede antal kontanthjælpsuger inden for den valgte periode divideret med antallet af personer,
der har modtaget kontanthjælp i perioden. Hvis man fx har valgt perioden ét år, og en person har modtaget kontanthjælp i to
gange 13 uger inden for det valgte år, vil personen tælle med en gennemsnitlig varighed på 26 uger.
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8.2. Gennemsnitlig varighed på forsørgelse
Figur 8.1 viser udviklingen i varighed på kontanthjælp for unge 18-29 år fra 2009-2012.
Figur 8.1. Udvikling i varighed for 18-29 årige på kontanthjælp 2009-2012 (uger)
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Kilde: jobindsats.dk

Det fremgår, at alle seks kommuner har haft en stigning i varigheden, hvilket alt andet lige er en følge af at
der er flere unge på kontanthjælp, og at det som følge af krisen er svære at finde beskæftigelse. Dermed
tager det også længere tid at få den unge i beskæftigelse eller uddannelse. Høje-Taastrup har i 2012 den
længste gennemsnitlige varighed (27,6 uge), mens Greve har haft den relative største stigning fra 2009 til
2012. Den korteste varighed i 2012 er i Gentofte (22,1 uge). Der er således en spredning i den
gennemsnitlige varighed på 5,5 uger mellem kommunerne.
8.2.1. Gennemsnitlig varighed fordelt på aldersgrupper
I figur 8.2 er aldersgrupperne differentieret i forhold til, om den unge er under eller over 25 år (i 2012). Det
fremgår generelt i alle seks kommuner, at den gennemsnitlige varighed for kontanthjælpsmodtagere i
alderen 25-29 år er længere end for kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-24 år. Uanset aldersgruppe er
der en spredning på godt fem uger i den gennemsnitlige varighed mellem de seks kommuner.
Forskellen mellem varigheden for de to aldersgrupper er størst i Gladsaxe, som også – bortset fra Gentofte
- har den laveste gennemsnitlige varighed for gruppen af kontanthjælpsmodtagere 18-24 år. Også Helsingør
har en relativ lav varighed for denne aldersgruppe af kontanthjælpsmodtagere.
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Figur 8.2. Gennemsnitlig varighed for unge 18-24 år og 25-29 år, 2012 (uger)
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Varighed er en gennemsnitsbetragtning for alle forløb. Analyser viser, at kontanthjælpsmodtagere i
matchgruppe 2 og 3 – uanset alder - har længere varighed i systemet end borgere i matchgruppe 1. Dette
har også en sammenhæng til kriterierne for visitering, hvor kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1
vurderes til at kunne komme i ordinær beskæftigelse inden for 3 måneder, jf. kapitel 7.

8.3. Tilbagefald
Målet med indsatsen er, at de unge skal forblive selvforsørgede, dvs. ikke får tilbagefald til
kontanthjælpssystemet. Nedenfor ses udviklingen i andelen af unge under 30 år, der falder tilbage til
kontanthjælp indenfor et halvt år efter et afsluttet kontaktforløb i jobcentret. Udviklingen vises for alle
matchgrupper.
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Figur 8.3. Andel med tilbagefald til kontanthjælp 2009-2011 42
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Kilde: Jobindsats.dk, kontanthjælp, tilbagefald.

Alle kommuner på nær Høje-Taastrup har oplevet en stigning i andelen af unge med tilbagefald til ydelsen i
forhold til 2009. Gladsaxe ligger i hele perioden med den højeste andel af unge med tilbagefald. Hillerød
har den laveste andel af unge med tilbagefald i måleperioden. I 2011 er højeste andel af tilbagefald på 62
pct. og laveste andel af tilbagefald på 47 pct. Bedste udvikling i andelen fra 2010 til 2011 har Høje-Taastrup
med et fald på 2,6 pct.
Langt det største tilbagefald sker allerede indenfor de første 4 uger efter ophør af kontanthjælp. Meget
groft udtrykt er det omkring 25-30 procent af de unge, der vender tilbage til kontanthjælp indenfor 4 uger
fra ophør af kontanthjælp. Heriblandt er de unge, der på grund af sanktionering ophører med kontanthjælp
i en kortere periode (under 4 uger).43
8.3.1. Tilbagefald opdelt efter aldersgrupper
Nedenfor opdeles tilbagefaldet på aldersgrupper. Det fremgår, at der blandt de 18-24 årige generelt er en
lidt lavere andel af unge, der vender tilbage til kontanthjælp i forhold til den lidt ældre aldersgruppe.

42

Note: Målingen viser hvor stor en andel af de afsluttede kontanthjælpsforløb i den valgte periode, der ender med, at samme
personer atter modtager kontanthjælp indenfor de første 26 uger efter kontanthjælpsforløbets afslutning. En dag uden
kontanthjælp betragtes som afgang fra ydelse, og det betragtes som tilbagefald til ydelse, hvis man inden for 26 uger atter
modtager ydelsen mindst 1 fuld uge.
43
Fravær pga. sanktioner uanset type af sanktion (dvs. også sanktioner på en dag) indgår som tilbagefald.
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Figur 8.4. Andel med tilbagefald til kontanthjælp fordelt på aldersgrupper, 1.- 3. kvartal 2011
80
70
60
50
40
30
20
10

0
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

18-29 år

18-24 år

Hillerød

Høje-Tåstrup Hele landet

25-29 år

Kilde: Jobindsats.dk, kontanthjælp, tilbagefald.

I 2011 er højeste andel af tilbagefald blandt 18-24 årige på 60 pct. og laveste andel af tilbagefald på 45 pct.
For de 25-29 årige er den højeste andel af tilbagefald på 64,4 pct. og laveste andel af tilbagefald på 52 pct.
Gladsaxe har den højeste andel af tilbagefald i aldersgruppen samlet set og i aldersgruppen 18-24 år.
Helsingør har den højeste andel af tilbagefald i aldersgruppen 25-29 år. Hillerød har den laveste andel af
unge med tilbagefald i begge aldersgrupper og samlet set.

8.4. Opsamling – sammenhæng mellem varighed og tilbagefald?
Samlet viser de foregående afsnit, at kontanthjælpsmodtagere under 25 år generelt har en lavere
gennemsnitlig varighed på ydelsen og en lavere grad af tilbagefald til ydelsen end kontanthjælpsmodtagere
i alderen 25-29 år. Helt overordnet har Gentofte den laveste gennemsnitlige varighed, mens Hillerød har
den laveste grad af tilbagefald.
Der er ingen direkte sammenhæng mellem de to målinger. Den gennemsnitlige varighed fortæller noget
om den enkelte kommunes udfordringer i forhold til, hvor længe den unge er i systemet og dermed også
om risikoen for langtidsledigehed. Tilbagefaldet handler om forløb, der er afsluttet. Tilbagefaldet kan
naturligvis have indflydelse på den gennemsnitlige varighed, idet fx en stor andel tilbagefald har en negativ
indflydelse (øger) på varigheden, hvis perioderne uden ydelse er af kort varighed (fx stor andel af
tilbagefald indenfor den første måned og ydelsesperioderne i måleperioden er af længere varighed osv.)
Den største andel af tilbagefald sker allerede indenfor de første 4 uger efter afsluttet forløb og har måske
slet ikke noget at gøre med kommunens evner til at hjælpe de unge, men snarere et udtryk for en
sanktionering i den ene eller anden form.
Det er interessant at finde ud af, hvem der falder tilbage på ydelsen. En faktor der kunne beskrive den
unge, er hvor længe den unge har været ledig før ophør af forsørgelse. Nedenstående figur 8.5 viser
varigheden af ophørte forløb. Af den fremgår det at de fleste unge kommer ud indenfor de første 13 uger.
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Figur 8.5. Afsluttede forløb for unge 18-29 år fordelt efter varighed på ydelsen ved ophør.

Kilde: Jobindsats.dk, Kontanthjælp, afsluttede forløb fordelt på varighed.

Hvis dette lidt overordnet sammenholdes med resultaterne for tilbagefald, hvor Hillerød, Høje-Taastrup,
Gentofte og Greve har de laveste tilbagefaldsprocenter, så er det de fire kommuner, der har afsluttet
forholdsmæssigt flest forløb for unge med varighed over 52 uger. Både Greve, Hillerød og Høje-Taastrup
har også den største andel af afsluttede forløb af unge med varighed 40-52 uger. Gladsaxe, som har det
største tilbagefald, ser ud til at satse på at få unge med kortere varighed ud til selvforsørgelse.
Det er vanskeligt at opgøre, hvem der falder tilbage til ydelsen, da mange faktorer har indflydelse på netop
det. Det er blandt andet alder, uddannelse, erhvervserfaring, motivation, matchkategori og varighed på
ydelsen og ikke mindst den kommunale ressourceindsats.
I de følgende afsnit kortlægges kommunernes brug af de forskellige redskaber i den løbende indsats, som
foregår i jobcenteret. Det undersøges, om der er forskelle i brugen af redskaber afhængigt af alder og
matchgrupper. Derudover undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den indsats, der gives og
effekten af indsatsen.

8.5. Den tidlige indsats og brug af rådighedssanktioner
Når en ung melder sig i jobcenteret, tages typisk en indledende samtale for at afklare, om den unge er
berettiget til kontanthjælp eller ej. Hvis den unge skal have kontanthjælp indkaldes til en første samtale.
Herefter igangsættes der et aktiveringsforløb enten via vejledning og opkvalificering, løntilskud eller
virksomhedspraktik, for de unge, som vurderes at være egnede til aktivering. De unge, som ikke aktiveres,
tilbydes et forløb med samtaler og afklaring. Generelt sker aktiveringen for kontanthjælpsmodtagere i
matchgruppe 1 og matchgruppe 2.
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8.5.1. Første samtale i jobcentret
Andelen af kontanthjælpsmodtagerne der har fået afholdt 1. samtale inden for den 1. måned i 2012
fremgår af figur 8.6.44 Målingen viser, hvor hurtigt efter påbegyndelsen af et nyt ydelsesforløb, første
samtale i jobcentret afholdes. Et nyt ydelsesforløb påbegyndes den første dag, hvor den unge modtager
ydelsen.
Figur 8.6. Andel første samtale afholdt inden for 1. måned 2012 for nye ydelsesmodtagere
Pct.
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Der tegner sig et entydigt billede af, at alle seks kommuner har afholdt en større andel af de første samtaler
inden for en måned med de yngre unge end med de 25-29 årige. Alle kommuner, bortset fra Gladsaxe og
Greve, har afholdt første samtale med omtrent 80 pct. af de unge i aldersgruppen 18-24 år. For
aldersgruppen fra 25-29 årige er andelen lidt mindre. Alle kommuner bortset fra Gladsaxe og Greve, har en
andel afholdte første samtaler på over 70 pct.
8.5.2. Første aktiveringstilbud 45 og brug af straks-aktivering
Det fremgår af figur 8.7, hvor hurtigt efter starten af et nyt ydelsesforløb, første aktive tilbud påbegyndes.
Et nyt ydelsesforløb påbegyndes den første dag, hvor den unge modtager ydelsen. Grafen viser kun
kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1.

44

Andelen af forløb opgøres ved at dividere antal forløb, hvor første samtale er afholdt, med de forløb som er påbegyndt i den
valgte periode og som stadigvæk er i gang ved udgangen af de angivne tidsintervaller. Over tid vil der være færre forløb, der er i
gang, fordi nogle forløb afsluttes - fx fordi borgere kommer i job eller flytter til en anden kommune.
45
Andelen opgøres ved at dividere antal forløb, hvor første tilbud er påbegyndt, med de ydelsesforløb, som er påbegyndt i den
valgte periode og som stadigvæk er i gang ved udgangen af de angivne tidsintervaller. Over tid vil der være færre forløb, der er i
gang, fordi nogle forløb afsluttes - fx fordi borgere kommer i job eller flytter til en anden kommune.
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Figur 8.7. Andel første aktiveringstilbud inden for 1. måned 2012 for nye ydelsesmodtagere i
matchgruppe 1
Pct.
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Det fremgår, at der sker en hurtigere aktivering af de 18-24 årige Gentofte, Gladsaxe, Greve og HøjeTaastrup. I Helsingør får de 25-29 årige hurtigere et aktiveringstilbud, mens der ikke ses nogen forskelle
mellem de to aldersgrupper i Hillerød.
Der er generelt store forskelle på, hvor stor en andel af de unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1,
der aktiveres inden for den første måned.46 Der er også relativt store forskelle mellem aldersgrupperne fire
af de seks kommuner.
Kommunerne er blevet spurgt om de anvender straks-aktivering som en bevidst strategi. Der tegner sig et
billede af forskellig praksis for og forskellig tolkning af straksaktivering. Alle kommuner på nær Gentofte har
angivet, at de anvender straksaktivering overfor nyledige. Der er forskel på om straksaktivering alene
anvendes overfor unge i matchgruppe 1 eller det også anvendes i forhold til unge i matchgruppe 2.
Der er også forskelle på den konkrete udmøntning. Greve beskriver processen således: ”straksaktivering
sker ikke er dagen efter en ung møder i jobcentret. Dels er der en tidshorisont fra den unge får udmålt og
truffet afgørelse om de er berettiget til kontanthjælp, dels skal de efterfølgende til en jobplanssamtale hvor
de visiteres til et aktivt tilbud”.
I Gladsaxe afholdes informationsmøder for de arbejdsmarkedsparate (match 1) én gang om ugen. Der
etableres aktivering umiddelbart efter det afholdte informationsmøde.
I Høje-Taastrup straksaktiveres unge under 30 år, som er matchkategoriseret 1, mens Helsingør
straksaktiverer kontanthjælpsmodtagere under 30 år match 1 og match 2.
I Gentofte er politikken, at ”Unge med uddannelse skal hurtigst muligt i gang med at anvende deres viden
og kompetencer på arbejdsmarkedet. Senest inden 3 uger efter tilmeldingen til jobcentret bliver de indkaldt
46

Der er lavet en tilsvarende analyse for hele målgruppen (alle matchgrupper). Den viser de samme udsving mellem de seks
kommuner, men niveauet for andelen af nyledige unge, som får et aktiveringstilbud inden for den første måned falder.
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til en jobsamtale i jobcentret. Ved denne kontakt vil de blive tilbudt deltagelse i et jobsøgningsforløb med
efterfølgende praktik eller løntilskud, såfremt de ikke har udsigt til ordinær beskæftigelse indenfor de næste
3 måneder”.
Brugen af straks-aktivering er ikke umiddelbart afspejlet i figur 8.7.
8.5.3. Brug af uddannelsespålæg og rådighedssanktioner
Det er lovkrav, at der skal gives et uddannelsespålæg til unge uden uddannelse (og uden forsørgerpligt) i
alderen 18-25 år.47 Uddannelsespålægget gives skriftligt til de unge, som vurderes til at kunne tage en
uddannelse på ordinære vilkår, og pålægget er et krav om at ”vælge, søge optagelse på og gennemføre en
uddannelse”.
Kommunerne i denne benchmark har angivet, at uddannelsespålægget gives i forlængelse af første samtale
i jobcenteret, og at der i den forbindelse også er et samarbejde med Ungdommens
Uddannelsesvejledning.48
I Helsingør er Ungdommens Uddannelsesvejledning til stede ved den første samtale. Greve har beskrevet
processen i deres kommune:
”Processen er således, at den unge ved 1. samtale får et mundtligt uddannelsespålæg, efterfølgende
visiteres til et vejledningsforløb, hvor der udarbejdes en skriftlig uddannelsesplan, som fremsendes til
rådgiveren, som herefter udarbejder et skriftligt uddannelsespålæg, med oplysning om uddannelsessted og
startdato”.
Hvis den unge uden rimelig grund ikke overholder uddannelsespålægget, for eksempel ved ikke at komme
med uddannelsesforslag eller ansøge om optagelse på uddannelsen inden for de fastsatte frister, skal
kommunen stoppe kontanthjælpen til den unge, indtil den unge lever op til kravene.
Kommunerne har generelt mulighed for at anvende rådighedssanktioner som en del af deres aktive indsats.
Brug af rådighedssanktion i form af ophør af ydelse, har en effekt på denne gennemsnitlige varighed og har
dermed også en økonomisk effekt både for kommunen og en økonomisk konsekvens for den enkelte.
Periode- og punktsanktioner og tilbagebetaling er andre redskaber, hvor effekten er mere opdragende end
økonomisk.
Der findes ikke aldersopdelt statistik for brugen af rådighedssanktioner, men en opgørelse for alle
kontanthjælpsmodtagere kan give en indikator for, hvordan redskabet anvendes. Figur 8.8 viser andelen af
sanktionerede ledige i perioden 2009-2011.
Det fremgår, at der er relativ stor variation i, hvor meget redskabet anvendes. Anvendelsen er mest
udbredt i Gladsaxe og Helsingør kommuner, om end at der faldende tendens. Generelt anvendes redskabet
mest over for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1. Det gælder i alle de seks kommuner.

47

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §21. Med den nye kontanthjælpsreform udvides kravet om uddannelsespålæg til også at
gælde unge i alderen 25-29 år.
48
Der er ingen registrering over brugen af uddannelsespålæg i kommunernes jobcentre.
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Figur 8.8. Andel sanktionerede kontanthjælpsmodtagere 2009-2011 (18-65 år)
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8.6. Opsamling, tidlig indsats og effekt
I alle seks kommuner gennemføres den første samtale i høj grad inden for den første måned. Der er også
en tendens til, at alle kommuner har et lidt større fokus på at få gennemført første samtale med gruppen
18-24 årige end gruppen 25-29 årige.
Billedet er langt fra lige så entydigt, når det handler om det første aktiveringstilbud. Her er spredningen
mellem de seks kommuner større.
Generelt er det vanskeligt at fastslå en sammenhæng mellem den tidlige indsats i form af samtaler og den
gennemsnitlige varighed. Høje-Taastrup gennemfører ca. 81 pct. af deres første samtaler med unge i
alderen 18-24 år inden for den første måned, men har den længste gennemsnitlige varighed for gruppen.
Til gengæld har Høje-Taastrup den bedste udvikling i forhold til andelen, der falder tilbage til ydelsen.
Hillerød, som har den laveste andel af tilbagefald, gennemfører også en høj andel af tidlige samtaler, men
har den relativt laveste andel af tidlige aktiveringstilbud. Varigheden på kontanthjælp i Hillerød er ikke
væsentlig anderledes end de andre kommuners.
Også her har Hillerød en markant lavere andel af tidlige aktiveringstilbud, uden det ser ud til at have
indflydelse på varigheden og tilbagefaldet til kontanthjælp. Samme tendens ses for de kommuner, der har
næstlavest andel af tidlige aktiveringstilbud. Tendensen for benchmark kommunerne er, at tidlig aktivering
ikke ser ud til at have effekt på varighed og tilbagefald. Aktivering før det lovfastsatte tidspunkt betyder en
meromkostning for kommunen. Der kan dog være politisk motiverede grunde til at dette redskab
prioriteres forskelligt i kommunerne. I det følgende ses der nærmere på, hvilke aktiveringsredskaber de
seks kommuner anvender og hvilken betydning det har for, om de unge bliver selvforsørgede.

81

8.7. Aktiveringsgrad og aktiveringsmiks for unge i forsørgelse
8.7.1. Aktiveringsgraden
Kommunernes aktiveringsgrad er et udtryk for, hvor meget kommunerne aktiverer de ledige unge. Det er
en hypotese, at det har en positiv effekt at aktivere, da det alt andet lige sørger for at kvalificere de unges
kompetencer i forhold til udslusning til job eller uddannelse.
Der har frem til 2013 været minimumskrav i loven i forhold til aktivering,49 men fremover skal fokus i højere
grad være på den enkeltes behov. Derudover er der tre elementer, som spiller ind i forhold til
aktiveringsgraden: at aktivering fremmer tilknytning til arbejde eller uddannelse, at der skal præsteres en
eller anden form for aktivitet i forhold til at den unge modtager kontanthjælp, samt at der ved visse
aktiveringsformer, virksomhedsrettet aktivering, opnås en større statslig refusion på den udbetalte
kontanthjælp, som derved reducerer kommunens udgifter til ydelsen.
Når der ses på alle benchmark kommuner og aktiveringsgraden i 2012, så er den for gruppen af
kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-24 år i 2012 34 pct., mens den for aldersgruppen 25-29 år er 31 pct.
Figur 8.9. Aktiveringsgrad 2012 fordelt på aldersgrupper
Pct.
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Der er forholdsvis få forskelle mellem kommunerne, når der ses på den samlede aktiveringsgrad. Bortset fra
Helsingør og til en vis grad Høje-Taastrup, aktiveres mellem 32-36 pct.
Der er således forskellige niveauer for aktivering i de seks benchmark kommuner, som bl.a. også er påvirket
af de politiske retningsliner, som kommunen har for straksaktivering.
8.7.2. ”Aktiveringsmikset”
De forskellige redskaber til brug for aktivering kategoriseres som hovedregel i 3 hovedgrupper: vejledning
og opkvalificering (herunder ordinær uddannelse), løntilskud og virksomhedspraktik.

49

Gentofte og Gladsaxe kommuner har, som følge af deres status som frikommune, været fritaget for dette krav.
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Figur 8.10 og 8.11 viser den helt overordnede aktiveringssammensætningen i 2012 for kontanthjælpsmodtagere i de to aldersgrupper.
Figur 8.10. Aktiveringsmiks for alle aktiverede 18-24 år, 2012
Pct.
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Alle kommuner – på nær Helsingør – anvender i overvejende grad vejledning og opkvalificering til aktivering
af de unge kontanthjælpsmodtagere. Helsingør adskiller sig dog ved, at 49 pct. af alle aktiveringsforløb er
virksomhedspraktik. Helsingør har også angivet, at der tages udgangspunkt i, hvordan de unge hurtigst
muligt bringes ud på eller tættere på arbejdsmarkedet, men der er generelt stort virksomhedsrettet fokus.
Løntilskud udgør ca. 20 pct. af forløbene i Gladsaxe og Hillerød, mens ordinære uddannelsesforløb er
hyppigst anvendt i Høje-Taastrup.
Opkvalificering og vejledning anvendes i større grad ved kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 18-24 år
end ved kontanthjælpsmodtagere i alderen 25-29 år. Forskellen er særligt markant i Gladsaxe. Det
omvendte gør sig gældende for løntilskud og virksomhedspraktik, som er mere anvendt i gruppen 25-den
ældre målgruppe.
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Figur 8.11. Aktiveringsmiks for alle aktiverede 25-29 år, 2012, alle matchgrupper
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8.8. Aktiveringsgrad og brug af ordinær uddannelse
Når der ses på kommunernes aktiveringsgrader for unge i forhold til vejledning - og opkvalificering,
virksomhedspraktik og løntilskud er der visse lighedspunkter. Tilbudssammensætningen fremstår relativ
ens for Gentofte, Gladsaxe, Greve, Hillerød og Høje-Taastrup. Det er kun Helsingør, der afviger markant,
med en tydelig prioritering af virksomhedspraktik som redskab. Vejledning og opkvalificering er det
dominerende redskab. Ca. 20 pct. af de unge i benchmark kommunerne aktiveres med vejledning og
opkvalificering, dog ligger Helsingør lavere.
Helsingør er meget tydelig i prioritering af virksomhedspraktik, hvor 14 pct. af målgruppen aktiveres i
denne type aktivitet. Løntilskud anvendes hyppigst i Greve, Hillerød og Gladsaxe, hvor mellem 12 og 13 pct.
af målgruppen deltager i denne type aktivitet.
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Figur 8.11. Aktiveringsgrader 2012 kontanthjælp, 18-29 år fordelt på vejledning- og opkvalificering,
virksomhedspraktik og løntilskud
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Det er også relevant at se på hvilke typer af ordinære uddannelsesforløb, der bevilges på kontanthjælp i
kommunerne. Der er en udbredt opfattelse af, at ordinære uddannelsesforløb – også selvom den foregår
på kontanthjælp – kan være vejen ud af kontanthjælp for mange unge.
Figur 8.11. Andel fuldtidspersoner match 1 og 2 kontanthjælp, i ordinære uddannelsesforløb 2012. (pct.)
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Uddannelse udgør forholdsvis lidt af den samlede tilbudsvifte i 2012, hvor alle kommuner ligger på et
niveau på 5 pct. eller derunder.50 Dog anvender Høje-Taastrup ca. dobbelt så meget ordinære
uddannelsesforløb på kontanthjælp sammenlignet med de øvrige benchmark kommuner. Der er ikke nogen
markant forskel samlet set mellem de 18-24 årige og de 25-29 årige i forløbsandele, men i nogle
kommuner, bl.a. Helsingør og Greve anvendes redskabet hyppigere over for de 18-24 årige, mens det i de
resterende kommuner hyppigst anvendes over for de 25-29 årige.
Mens den unge aktiveres ved brug af et ordinært uddannelsesforløb er forsørgelsesgrundlaget
kontanthjælp. I alle kommuner arbejdes der i høj grad også mod, at unge uden uddannelse skal tage en
uddannelse på SU (og dermed komme væk fra kontanthjælpssystemet). Uddannelsespålæg er et aktivt
redskab i den sammenhæng, jf. afsnit 8.5.3.

8.9. Effekten af aktivering (selvforsørgelse)
Formålet med aktivering er at bringe den unge tættere på arbejdsmarkedet, og aktivering skal derfor gøre
en forskel, således at den unge hurtigere er selvforsørget. I de følgende fire tabeller vises
selvforsørgelsesgraden 3 måneder efter endt aktivering for de forskellige redskaber.
Det fremgår, at Gladsaxe har en relativ høj effekt af vejledning og opkvalificering for de unge
kontanthjælpsmodtagere 18-24 år. Det er også fortrinsvis det redskab, som anvendes overfor målgruppen.
Billedet for de øvrige kommuner og målgrupper er relativt ensartet.
Tabel 8.12. Andel personer uden for offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt aktivering i vejledning og
opkvalificering, 3. kvartal 2011-3. kvartal 2012
Pct.
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Helsingør anvender i høj grad virksomhedspraktik som aktivering. Det fremgår af nedenstående figur, at det
også har en relativ høj effekt både for de 18-24årige og de 25-29 årige. Generelt er effekten af et
virksomhedspraktikforløb højest for gruppen af kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-24 år i alle
kommuner. Det skal dog tolkes med forsigtighed, da volumen i data er lille.
50

Uddannelsesandel er beregnet ved at sammenholde antal fuldtidspersoner i ordinære uddannelsesforløb i match 1 og 2 med det
samlede antal fuldtidspersoner i match 1 og 2 i aldersgruppen.
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Tabel 8.13. Andel personer uden for offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt aktivering i
virksomhedspraktik, 3. kvartal 2011-3. kvartal 2012
Pct. 40
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Kilde: Jobindsats.dk

Det samme gør sig gældende ved løntilskud, også her er volumen i data begrænset og skal derfor fortolkes
forsigtigt.
Selvforsørgelsesgraden tre måneder efter afsluttet forløb i løntilskud uanset om det er offentlig eller privat
løntilskud fremgår af figur 8.14. Det indikerer, at der er en vis effekt af løntilskud ikke mindst for unge i
alderen 18-24 år. Der er en relativ stor spredning mellem benchmark kommunerne.
Tabel 8.14. Andel personer uden for offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt aktivering i løntilskud,
3. kvartal 2011-3. kvartal 2012
Pct.

90
80

70
60

50
40
30
20
10

0
Gentofte

Gladsaxe

Greve
18-24 år

Helsingør

Hillerød

Høje-Taastrup

25-29 år

Kilde: Jobindsats.dk

87

8.10. Opsamling, aktivering, tilbud og effekt (selvforsørgelse)
Der tegner sig et noget broget billede af kommunernes anvendelse af de forskellige redskabstyper i forhold
til målgruppen. Udsvinget i den samlede aktiveringsgrad for målgruppen er forholdsvis lille og varierer fra
32-36 pct. – bortset fra Helsingør med 28 pct. – for benchmark kommunerne.
I alle kommuner, på nær Helsingør, aktiveres der primært med vejledning og opkvalificering. Des yngre des
mere udtalt er det. Høje-Taastrup anvender ordinære uddannelsesforløb for 5 pct. af målgruppen, men
generelt er det ikke meget anvendt, hvilket skyldes jobcentrene i høj grad tilskynder til at uddannelse sker
på SU-vilkår.
I forhold til den virksomhedsvendte linje, så adskiller især Helsingør sig markant positivt i forhold til
anvendelse af virksomhedspraktik, hvor 14 pct. af målgruppen deltager i virksomhedspraktik.
Volumen i data er begrænset, og derfor er det også vanskeligt at konkludere noget om effekten målt som
selvforsørgelse 3 måneder efter endt aktivering. Uanset redskab er der den største effekt for
kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-24 år.

8.11. Opsamling – Indsatsen for de unge på kontanthjælp
Dette kapitel har belyst de seks kommunernes brug af de forskellige aktiveringsredskaber med henblik på
at analyse, hvad der har størst effekt.
Generelt er alle analyser differentieret efter om kontanthjælpsmodtagerne er 18-24 år eller 25-29 år. Der
er nogle forskelle på de to aldersgrupper, som peger i retning af, at udfordringerne med at få den unge
gjort uddannelses- eller arbejdsparat bliver større des ældre den unge bliver. Der er selvfølgelig også
forskelle, som skyldes kontanthjælpsmodtagere i forskellige matchgrupper kræver forskellige indsatser. Der
er en tendens til, at lidt flere kontanthjælpsmodtagere 25-29 år er kategoriseret som match 2 eller match 3,
jf. figur 7.1. Problematikken omkring matchgruppering er kun sporadisk berørt i dette kapitel.
Effekt kan måles på flere måder. Overordnet set handler det om, at de unge er i offentlig forsørgelse i
kortest mulig tid (varighed), og unge bliver selvforsørgede, dvs. ikke kommer tilbage til
kontanthjælpssystemet. Den langsigtede effekt af den indsats, som jobcenteret yder, kan måles ved
”tilbagefald”, hvor succeskriteriet er at færrest muligt (lav andel) kommer tilbage. Et mere kortsigtet mål er
selvforsørgelsesgraden en periode efter en given aktiveringsindsats.
Generelt viser analysen, at der er vis spredning mellem kommunerne, både når det handler om de unges
gennemsnitlige varighed på ydelsen og evnen til at få de unge varigt ud af forsørgelse. Gentofte har
generelt de laveste varigheder, mens Hillerød har den laveste grad af tilbagefald.
Umiddelbart er der ingen sammenhæng mellem varighed og tilbagefald, og hvor stor en andel af de unge
der aktiveres. Der er forholdsvis få forskelle mellem kommunerne, når der ses på den samlede
aktiveringsgrad. Helsingør aktiverer dog generelt mindst.
Det er også forskelligt i hvilket omfang de seks kommuner anvender de forskellige aktiveringsredskaber.
Hvis der kigges på aktiveringsmikset (hvor summen af redskaberne giver 100) ses det, at vejledning og
opkvalificering er den mest anvendte aktiveringsform i fem af de seks kommuner. I Helsingør er der en
udpræget brug af virksomhedsrettet aktivering. Sammensætningen af aktiveringsmikset har en umiddelbar
effekt på kommunens udgifter til forsørgelse, idet ordinær uddannelse og virksomhedsrettet aktivering
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medfører 50 pct. refusion af forsørgelsesydelsen, mens der kun er 30 pct. refusion på forsørgelsesydelsen
ved vejledning og opkvalificering. Derudover er der den direkte omkostning ved den konkrete
akteringsindsats (fx medarbejderressourcer). Dette uddybes i kapitel 9.
Ligeså vigtigt er det dog, om den igangsatte aktivering har den rette effekt, det vil sige medvirker til at den
unge bliver selvforsørgende. Gladsaxe og Helsingør har umiddelbart størst succes med at få de helt unge ud
af offentlig forsørgelse, mens Greve og Høje Taastrup har størst succes for aldersgruppen 25-29 år. På det
længere sigt, er det dog Hillerød, som er bedst til at holde de unge væk fra forsørgelse (lav grad af
tilbagefald).
Hvad er det så, der giver de største effekter? Generelt er der meget fokus på en tidlig indsats både i form
af samtale og aktiveringstilbud. Alle kommuner har også stor fokus på dette særligt den tidlige samtale.
Der ses en noget større variation i forhold til, hvornår kommunerne giver det første aktiveringstilbud. Alle
kommuner på nær Gentofte anvender straksaktivering for kontanthjælpsmodtagere i match 1. Enkelte
kommuner anvender også straksaktivering over for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Alle
kommuner giver uddannelsespålæg til unge under 25 år, som ikke har nogen uddannelse. Når den nye
kontanthjælpsreform træder i kraft, skal dette redskab også anvendes overfor kontanthjælpsmodtagere i
alderen 25-29 år.
Hvilke aktiveringsredskaber giver så den bedste effekt? Volumen i data er her lille og skal derfor tolkes
forsigtigt. Analysen kan alligevel godt give nogle indikatorer for, hvilke redskaber der giver de bedste
effekter for de forskellige målgrupper. Der er dog ikke noget entydigt billede på tværs af de seks
kommuner.
Nedenstående tabel opsummerer kapitlets benchmark resultater i tabelform. Der er kun vist tal for 2012
eller for det seneste målte niveau.
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Gentofte
Gennemsnitlig varighed 2012
18-24 år
25-29 år
18-29 år (alle unge)

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

Høje Taastrup

20,09
25,80
22,12

20,98
29,40
23,69

23,62
31,50
25,96

22,30
29,00
24,53

24,21
29,90
25,80

25,45
31,50
27,58

50,8
54,1

59,9
66,4

56,2
57,1

55,6
67,1

45,0
52,0

47,4
55,7

Andel 1. samtale afholdt inden for en måned, 2012
18-24 år
81,2
25-29 år
69,7

69,2

71,3

81,9

79,4

80,9

68,2

66,7

70,6

76,5

77,4

Andel 1. aktiveringstilbud afholdt indenfor en måned, 2012
18-24 år
57,0
61,1
25-29 år
30,6
50,8

43,7

38,4

23,3

58,5

33,3

58,0

22,5

35,0

19,9

10,5

22,4

10,9

11,3

35,9
32,6

36,1
35,4

37,4
32,4

28,1
28,8

34,5
32,4

34,2
27,3

23,0
3,0
7,8
7,6

23,0
1,1
12,1
6,1

22,0
1,6
13,0
8,2

12,0
2,0
5,1
13,9

20,0
1,8
12,3
8,0

20,0
5,2
7,1
7,5

Selvforsørgelsesgrad efter 3 måneder, vejledning og opkvalificering
18-24 år
18,8
38,5
25-29 år
21,3
17,6

24,1
23,8

23,0
19,6

23,5
20,0

22,2
17,7

Selvforsørgelsesgrad efter 3 måneder, virksomhedspraktik
18-24 år
23,7
27,3
25-29 år
9,5
14,5

20,0
9,1

37,4
23,5

27,8
7,7

23,8
15,8

Selvforsørgelsesgrad efter 3 måneder, løntilskud
18-24 år
77,8
25-29 år
50,0

42,9
31,6

55,6
18,2

46,2
18,8

55,0
46,4

Tilbagefald indenfor 26 uger, 2011
Andel 18-24 år
Andel 25-29 år

Andel af sanktioner (alle kontanthjælpsmodtagere), 2012
Alle
14,0
Aktivereringsgrad, 2012
18-24 år
25-29 år
Aktiveringsmiks 18-29 år, 2012
- Vejledning og opkvalificering
- ordinær uddannelse
- ansættelse med løntilskud
- Virksomhedspraktik

52,2
41,4
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Kapitel 9. Finansiering af ungeindsatsen
Ungeindsatsen er ressourcekrævende både i medarbejderressourcer, driftsudgifter og udgifter til
forsørgelse. Men indsatsen kan også være en gevinst for kommunen, da mange ledige også ”tabte”
kommunale indtægter, som følge af et formindsket skattegrundlag.

9.1. Hvordan finansieres ungeindsatsen?
Uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for unge 15-29 årige varetages og finansieres af mange forskellige
aktører.
Grundskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrene drives og finansieres af kommunerne.
Staten finansierer ungdomsuddannelser og videregående uddannelser via takster knyttet til aktivitet, samt
udgifter til statens uddannelsesstøtte (SU), som de unge modtager, som forsørgelsesydelse, når de er
tilmeldt en uddannelse.
Kommunerne betaler for forløb på produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), og også forløb på Voksenuddannelsescentre, fx almen
voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU), hvis den unge er henvist af
jobcenteret.
For dele af den beskæftigelsesrettede aktiveringsindsats modtages refusion fra staten. Der findes et
driftsloft på aktiveringsindsatsen. Det er en fælles ramme for den udgiftspolitiske styring af kommunernes
driftsudgifter til aktivering. Det fastsættes ud fra en statslig fastsat sats på ca. 14.000 kr. ganget med
antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.
Driftsloftet er ikke en grænse for, hvor mange penge kommunen må bruge på at aktivere den enkelte, men
er en ramme for, hvor store driftsudgifter kommunerne kan hjemtage refusion for. Det betyder, at hvis
driftsloftet overskrides, finansieres udgiften herover alene af kommunen. Driftsloftet er indført for at
tilskynde kommunerne til både at målrette og prioritere beskæftigelsesindsatsen og samtidig være
prisbevidste i deres valg af tilbud.
På beskæftigelsesområdet udbetaler kommunerne forsørgelsesudgifter, herunder kontanthjælp til unge
ledige. Satserne til kontanthjælpsmodtagere afhænger af en række forhold, blandt andet
ydelsesmodtagerens alder, hjemmeboende eller udeboende, om der er forsørgerpligt, ægtefællens
indkomst, samt egen og ægtefællens formue.
Kommunerne kompenseres for en del af forsørgelsesudgifterne ved refusioner fra staten. De statslige
refusioner er et direkte styringsmiddel, idet refusionssatsen afhænger af hvilken indsats, der iværksættes
med/for den unge. Kommunerne modtager 50 pct. refusion af forsørgelsesudgiften, hvis
kontanthjælpsmodtageren er i virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og ordinær uddannelse)
eller løntilskud, mens udgifterne til kontanthjælpsmodtagere, som enten aktiveres via vejledning og
opkvalificering eller er passive kun refunderes med 30 pct. Netto(forsørgelses)udgiften for kommunen
afhænger således af indsatsen.
De seneste års ungepakker er finansieret over bloktilskud til kommunerne. Herudover findes en række
målrettede puljemidler til finansiering af særlige initiativer for ungeindsatsen. Tilskud fra puljemidlerne kan
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søges af både Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcenteret, ungdomsskoler, skoler og
uddannelsesinstitutioner. Det benyttes i stor udstrækning af kommunerne med henblik på at understøtte
finansieringen og indsatsen på ungeområdet.

9.2. Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning
I dette afsnit beskrives de modeller eller metoder med hvilke, benchmark kommunerne tildeler økonomiske
ressourcer til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Formålet er at belyse om der er forskelle i
ressourcetildelingen.
Ressourcetildelingsmodellerne:
Gentofte og Gladsaxe er begge tilknyttet UU Nord.51 Gentofte har et samlet budget til UU Nord i 2013 på
6,7 mio. kr., som består af en kommunal basisydelse på 6,2 mio. kr. samt udgifter til tilkøb af ydelser på 0,5
mio. kr. Gladsaxes budget er på 5,9 mio. kr. i 2013, hvoraf grund eller (basis)bidraget udgør 5,2 mio. kr.
Modellen er i lille grad efterspørgselsstyret, idet langt hovedparten af den kommunale ydelse består af en
fast basisydelse, der er opgjort ud fra det gennemsnitlige antal 6-17 årige i de sidste tre år i kommunen,
sammenholdt med alle kommuner, som dækkes af UU Nord. De samlede omkostninger afhænger derfor i
et lille omfang af den efterspørgsel, der er for særlige tillægsydelser. Den samme fordelingsnøgle, som
bruges til at beregne basisydelsen, benyttes til fordeling af vejledere i de kommuner, der er tilknyttet UU
Nord.
Greve har et samlet budget til UUV Køge Bugt52 på 6,3 mio. kr. i 2013. Ressourcetildelingsmodellen baserer
sig på to elementer. Et fast grundtilskud, der er fremskrevet med udgangspunkt i sidste års tilskud, som
udgør 1,0 mio. kr., samt et tilskud der er beregnet på baggrund af fremskrevne enhedspriser for elever på
forskellige klassetrin og aldre, der er ganget med antallet af borgere i de tilsvarende målgrupper i
kommunen. Dette tilskud udgør samlet set 5,6 mio. kr. Det er herudover besluttet i de fire kommuner, der
indgår i UUV Køge Bugt, at der fra 2012 til 2013 skal gennemføres en samlet rammebesparelse på 4 pct. af
budgettet. Greves samlede bidrag bliver herefter 5,3 mio. kr.
Helsingør er tilknyttet UU Øresund53. Helsingør overgår med al sandsynlighed til en ny
ressourcetildelingsmodel fra 2013. Langt hovedparten (ca. 90 pct.) af budgettet vil bestå af et tilskud på 949
kr. pr. ung i alderen 13-25 år, som er bosiddende i Helsingør, mens de resterende ca. 10 pct. vil bestå af et
fast tilskud til UU Øresunds opgave med at undervise elever i kommunens 6.-9. klasser. Helsingør har et
samlet budget til UU Øresund på 9,2 mio. kr. i 2013.
Hillerød har i 2013 et budget til UUH54 på i alt 5,1 mio. kr. Budgettet er et mekanisk budget, hvor det
samlede bidrag beregnes ud fra sidste års budget tillagt en fremskrivning på 2 pct. Men fordelingen af den
enkelte kommunes bidrag (herunder Hillerød Kommunes) består af fire forskellige elementer. Det første er
et basisbidrag, der er beregnet på baggrund af kommunens andel af de 12-25 årige. Det udgør 3,9 mio. kr. i
2013. Endvidere et bidrag der er beregnet på baggrund af den frekvens af privatskoleelever, som Hillerød
har, sammenholdt med frekvensen i hele UUH. Bidraget herfra udgør 0,3 mio. kr. Endeligt et bidrag der
svarer til den bloktilskudskompensation kommunen har modtaget som følge af Ungepakken, svarende til
0,3 mio. kr., som viderefordeles til UUH, samt udgifter til tilkøbsydelser på i alt 0,5 mio. kr.
51

UU Nord dækker Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Tårbæk kommuner.
UUV Køge Bugt dækker Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner.
53
UU Øresund dækker Helsingør og Fredensborg kommuner.
54
UUH dækker Hillerød og Halsnæs kommuner.
52
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Høje-Taastrups budget til UU Vestegnen55 er i princippet udregnet efter samme model som Gladsaxe og
Gentofte. Forskellen består udelukkende i, at basisbidraget ikke er beregnet på baggrund af 6-17 årige, men
på baggrund af kommunens samlede befolkningstal 1. januar i budgetåret. Beløbet udgør 96 kr. pr borger,
hvilket svarer til en udgift på 4,6 mio. kr. i 2012. Herudover har kommunen udgifter til tilkøbsydelser
svarende til 1,8 mio. kr. Aftalen om køb af tilkøbsydelser er opsagt med virkning fra 1. august 2012 og
budgettet for 2013 udgør herefter 5,0 mio. kr. Modellen er dermed i højere grad efterspørgselsstyret end
Gladsaxe og Gentoftes.
Tabel 9.1 Ressourcetildelingsmodellerne og udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning
Gentofte
Bidrag i 1.000 kr.

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

6.510

5.798

6.261

8.858

5.078

561

589

763

901

608

Bidrag pr. 7-16 årig i R11 (kr.)
Basisydelse/grundtilskud

Ja

Ja

Ja

Tilskud efter enhedspriser/målgruppe

Nej

Nej

Tillægsydelser

Ja

Ja

Privatskoleelever

Nej

Nej

Nej

Høje-Taastrup
5.056
680

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Kilde: Kommunernes egne oplysninger

Tabellen viser, at der er tre kommuner, Gentofte, Gladsaxe og Høje-Taastrup som har ens opbyggede
ressourcetildelingsmodeller, mens de øvrige kommuner har forskellige modeller. En forklaring kan være at
Ungdommens Uddannelsesvejleding for de tre kommuner, er organiseret § 60 selskaber, mens det er
tværkommunale enheder i de øvrige kommuner. Ses der på de kommunale udgifter til Ungdommens
Uddannelsesvejledning viser tabel 9.1, at der er stor variation i udgiftsniveauet i de seks kommuner.
Gentofte har i regnskab 2011 udgifter svarende til 561 kr. pr. 7-16 årig, som er det laveste udgiftsniveau,
mens Helsingør har det højeste udgiftsniveau med 901 kr. pr. 7-16 årig. Forskellen svarer til et merforbrug
på 60,8 pct.
Det er undersøgt, om der er en statistisk sammenhæng mellem kommunernes udgifter til Ungdommens
Uddannelsesvejledning (og dermed til vejledningsindsatsen) i forhold til frafald på en ungdomsuddannelse.
Der kan ikke identificeres en positiv sammenhæng mellem stort udgiftsniveau til vejledningsindsatsen og en
lille andel af elever, der efterfølgende frafalder en uddannelse.
Figuren nedenfor viser udviklingen i kommunernes udgifter til vejledningsindsatsen fra regnskab 2008 og
frem til budget 2013. Helsingør har i hele perioden de højeste udgifter og forskellen i udgiftsniveau til de
øvrige kommuner er stigende over tid. Greve har den laveste vækst i udgifterne. Væksten udgør 0,3 pct. i
perioden 2008 til 2012. I virkeligheden er dette et udtrykt for et realt fald i udgifterne i perioden, da
udgifterne er opgjort i løbende priser. Men der er, som det er nævnt ovenfor, også indarbejdet reduktioner
i budgettet i Greve både i 2012 og i 2013.

55

UU Vestegnen dækker Høje-Taastrup, Albertslund, Ballerup, Glostrup og Rødovre.
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Figur 9.1. Udviklingen i udgifterne for de seks kommuner i kr. pr. 7-16 årig (løbende priser)
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9.3. Udgiftsudvikling – Jobcenter og forsørgelsesydelser
Det er umiddelbart vanskeligt at opgøre ressourceindsatsen for indsatsen for de unge
kontanthjælpsmodtagere, da de forskellige jobcentre registrerer driftsomkostningerne forskelligt, og ikke
alle jobcentre har mulighed for at opgøre udgifterne fordelt efter alder.
I dette afsnit benchmarkes kommunernes forsørgertryk samt regnskabsresultater for 2011 og 2012, hvor
det er muligt at opgøre udgifterne til forsørgelsesudgiften og driften fordelt efter alder.
9.3.1. Udvikling i forsørgertryk
Forsørgertrykket er et mål for, hvor meget hver person i kommunen mellem 16 og 66 år bidrager med til
forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere indenfor den viste periode. Der er således en tæt sammenhæng
mellem antallet af borgere og antallet af kontanthjælpsmodtagere.
Figur 9.2 viser forsørgertrykket for gruppen af kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-29 år. Alle kommuner
har haft et stigende udgiftspres, som følge af den generelle stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
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Figur 9.2. Udvikling i forsørgertryk, kontanthjælp 18-29 år, 2008-2012 (faste priser)
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Kilde: Jobindsats.dk

Høje-Taastrup har generelt det højeste forsørgertryk, mens Greve har haft den højeste relative stigning
(157 pct.) i perioden fra 2008-2012. Helsingør har i perioden haft den relativt laveste stigning i
forsørgertrykket på 77 pct., men har fortsat et relativt højt niveau med et forsørgertryk i 2012 på 888 kr. pr.
ung.
Forsørgertrykket beregnet med udgangspunkt i kommunernes kontering af kontanthjælp på en række
kontogrupper. Målingen viser udelukkende de kommunale nettoudgifter, det vil sige de kommunale
udgifter fratrukket de statslige refusioner. Prisen for indsatsen – altså hvor dyrt – kommunen aktiverer og
hvilken indsats den unge tilbydes, har også en indflydelse på forsørgertrykket.
Såfremt en kommune anvender en høj grad af virksomhedsvendt aktivering modtager kommunen 50 pct.
statsrefusion. Det er mere end, når den unge modtager passiv ydelse eller aktiveres i vejledning og
opkvalificering, hvor refusionen er på 30 pct. på forsørgelsen.
9.3.2. Enhedspriser for unge kontanthjælpsmodtagere 2012
Enhedsprisen er et mål for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager koster kommunen. Det vil sige et mål
for udgiften til forsørgelse, når der er taget højde for den refusion, som kommunen hjemtager via
aktivering. Derudover har alderssammensætningen og bopælsstatus for gruppen betydning for prisen.
Endelig kan hyppig brug af sanktioner reducere den gennemsnitlige udgift til kontanthjælp.
Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år modtager en lavere ydelse end kontanthjælpsmodtagere over
25 år. Derudover er satsen differentieret alt efter om den unge har forsørgeransvar eller ikke.
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Tabel 9.5. Oversigt over udvalgte satser for kontanthjælp, 2013
Kontanthjælp (udvalgte satser)
Satser for 2013 pr. måned
Fyldt 25 år, forsørger børn

13.952 kr.

Fyldt 25 år, andre

10.500 kr.

Under 25 år, udeboende

6.767 kr.

Under 25 år, hjemmeboende

3.265 kr.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

I den følgende figur vises enhedsprisen derfor fordelt efter alder. Enhedsprisen er her beregnet som de
kommunale udgifter, som er opgjort i jobindsats.dk divideret med antallet af kontanthjælpsmodtagere
(fuldtidspersoner). De kommunale udgifter er nettoudgifter til forsørgelse.
Det fremgår, at den forskel, der er på ydelsen afhængigt af om modtager er over eller under 25, også
afspejles i enhedsprisen. Der er et relativt stort spænd i enhedsprisen for kontanthjælpsmodtagere under
25 år. Spredningen i enhedsprisen er relativt mindre for gruppen af modtagere over 25 år.
Figur 9.3. Enhedspris 2012, kontanthjælpsmodtagere 18-24 år og 25-29 år
Kr.
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Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger

For de 18-24 årige kan forskellen blandt kommunerne være forholdstallet mellem unge, der modtager
hjemmeboende, udeboende eller forsørger taksten, herudover hvor stor en andel, der er i
virksomhedsrettet aktivering (høj statsrefusion). For de 25-29 årige er det fordelingen mellem ledige der
modtager ej forsørger og forsørger takst, samt hvor stor en andel der er i virksomhedsrettet aktivering.
De forskellige aktiveringsindsatser blev gennemgået i kapitel 8. Det fremgik her, at Helsingør i højere grad
end de øvrige kommuner anvender virksomhedsrettet aktivering, som udløser 50 pct. i refusion på
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forsørgelsesudgiften. Dette slår ikke umiddelbart igennem på enhedsprisen hverken for de helt unge eller
de som er fyldt 25 år. Helsingør har den laveste aktiveringsgrad.
Der er mange faktorer, som påvirker prisen på aktivering. Det kan fx være brugen af eksterne aktører
versus de tilbud, som jobcenteret tilbyder, prisen på konkrete tilbud og udbuddet af (konkurrencen) af
aktører, der gør det muligt at indgå kontrakter med lave priser.
9.3.3. Enhedsprisen for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2012
I det følgende ses der på kommunernes omkostninger til aktivering for unge, som de fremgår af
kommunens egne regnskabssystemer. I Hillerød og Helsingør er det ikke muligt at opgøre udgifterne pr.
cpr-nummer, da udgifterne ikke registrantbogføres. Analyserne er derfor kun lavet for fire benchmark
kommuner.
Figur 9.4. Enhedspriser 2012, regnskabstal 5.75 i alt (aktiverede kontanthjælpsmodtagere)
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Kilde: Kommunernes regnskabstal 2012

Figur 9.4 viser enhedsprisen for aktiverede kontanthjælpsmodtagere konteret på gruppe 5.75. De
omkostninger, som er konteret her relaterer sig til forsørgelsesydelserne og overordnet set, fortæller
enhedsprisen noget om sammensætningen af gruppen, herunder har det også betydning om der hentes høj
eller lav refusion af ydelsen.
Overordnet betragtet er enhedsprisen til kontanthjælpsmodtagere i alderen 25-29 år relativt ens for
Gentofte, Gladsaxe og Greve, mens enhedsprisen er ca. 30.000 kr. lavere i Høje-Taastrup.
Gentofte har den højeste enhedspris for de unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år.
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Tabel 9.2. Oversigt over enhedspriser 2012, konto 5.75. (kr.)
Udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere i alt (5.75)
kr.
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Høje-Taastrup
18-24 år
168.182
127.863
105.618
117.827
25-29 år
211.576
215.750
218.507
182.057
Udgifter til løntilskud (5.75 grp. 011)
kr.
Gentofte
Gladsaxe
18-24 år
154.745
210.758
25-29 år
260.962
218.795

Greve
Høje-Taastrup
199.307
148.371
141.757
159.872

Udgifter til virksomhedspraktik og ord. udd. (5.75 grp 016)
kr.
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Høje-Taastrup
18-24 år
100.384
87.087
110.868
100.663
25-29 år
162.531
182.550
169.778
179.972
Kilde: Kommunernes egne udtræk fra ØS. Enhedspris er beregnet ved udgiften divideret med antallet af
fuldtidspersoner, som er opgjort i jobindsats.dk

Variationen i enhedspriserne fremgår af tabel 9.2. Det ses, at Gentofte har markant højere enhedsudgifter
for løntilskud i alderen 25-29 år end de øvrige kommuner. Generelt er der ingen entydige forskelle mellem
de to aldersgrupper i prisen for løntilskud. Forskellen i priserne kan bl.a. forklares ved forskelligt miks af
brugen af henholdsvis offentlig og privat løntilskud. Privat løntilskud er væsentlig billigere end offentlige
løntilskud. Gennemsnitsprisen for et offentligt løntilskud udgør brutto ca. 235.000 kr. årligt, mens et privat
løntilskud koster brutto ca. 110.000 kr.56
Enhedsprisen til virksomhedspraktik er derimod afhængig af alder, da udgiften er en forsørgelsesudgift,
som reguleres af kontanthjælpsmodtagerens alder og ”civilstatus”. Gladsaxe har med 87.000 kr. den laveste
enhedspris for kontanthjælpsmodtagere 18-24 år i virksomhedspraktik, men har omvendt den højeste
enhedspris for de 25-29 årige. Generelt er der dog ikke store udsving i de beregnede enhedspriser.
Driftsudgifterne til aktivering for så vidt angår ordinær uddannelse og vejledning og opkvalificering
konteres på konto 5.90 og indgår som en del af de udgifter, som afholdes inden for driftsloftet. Flere
faktorer påvirker prisen, bl.a. brugen af eksterne aktører og den pris, som betales til leverandørerne.
Tabel 9.3. Oversigt over enhedspriser 2012, konto 5.90.57 (kr.)
Driftsudgifter til ordinær uddannelse (5.90 grp. 003)
kr.
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Høje-Taastrup
18-24 år
132.801
139.972
85.556
110.892
25-29 år
150.708
115.786
137.304
98.451
Driftsudgifter til øvrig vejl.opkval. (5.90 grp. 004)
kr.
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Høje Taastrup
18-24 år
138.261
104.543
99.120
87.343
25-29 år
130.340
74.134
88.846
55.961
Kilde: Kommunernes egne udtræk fra ØS. Enhedspris er beregnet ved udgiften divideret med antallet af
fuldtidspersoner, som er opgjort i jobindsats.dk

56
57

Effektivindsats.dk
I Gentofte er udgifterne vedrørende eget aktiveringstilbud ikke fordelt på cpr. Numre. Derfor undervurderes prisen en smule.
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Der er en vis variation i enhedsomkostningerne til ordinær uddannelse mellem de fire kommuner. Greve
har markant højere enhedsudgifter end de øvrige kommuner for gruppen af 25-29 år, og omvendt de
laveste udgifter for den yngre målgruppe.
Det fremgår, at der er relativ stor variation i priserne, hvad angår udgifter til vejledning og opkvalificering.
Gentofte har markant højere driftsudgifter end de øvrige kommuner. Høje-Taastrup har de laveste
enhedsomkostninger. Det hænger bl.a. sammen med, at der i 2011 er gennemført et udbud, hvor der blev
valgt leverandører med udgangspunkt i kvalitet kombineret med et lavt prisniveau. Det lave prisniveau har
imidlertid medført, at kvaliteten i ydelserne blandt de eksterne leverandører ikke har været
tilfredsstillende.
Der er selvfølgelig forskellige aktive begrundelser og overvejelser bag tilrettelæggelsen af
aktiveringsindsatsen i kommunen, herunder en kombination af pris, effekt samt egne ressourcer i
jobcenteret. Eksemplet fra Høje-Taastrup viser, at det er meget vigtigt at finde den rette balance mellem
pris og kvalitet.
Men eksemplet illustrerer alligevel, at det er et område, hvor der kan hentes ressourcer. I nedenstående
tabel er der taget udgangspunkt i de laveste enhedsomkostninger til trods for de forbehold der knytter sig
til kvaliteten.
Tabellen viser, hvad hver enkelt kommune potentielt kan spare pr. aktiveret ung kontanthjælpsmodtager,
hvis den reducerer enhedsomkostningen til det niveau, som er det laveste i denne benchmark.
Tabel 9.4. Potentiale ved forbedret enhedspris pr. aktiveret (fuldtidsperson).
Driftsudgifter til ordinær uddannelse (5.90 grp. 003)
kr.
Gentofte
Gladsaxe
Greve
Høje-Taastrup
18-24 år
47.245
54.416
0
25.336
25-29 år
52.257
17.335
38.853
0
Driftsudgifter til øvrig vejl.opkval. (5.90 grp. 004)
kr.
Gentofte
Gladsaxe
18-24 år
50.917
17.200
25-29 år
74.380
18.174

Greve
Høje-Taastrup
11.777
0
32.886
0

Kilde: Egne beregninger

9.4 Tabte kommunale indtægter
Ungeindsatsen er ressourcekrævende både i medarbejderressourcer, driftsudgifter og udgifter til
forsørgelse. Men ungeindsatsen er også væsentligt for kommunens indtægter på sigt. Mange ledige
betyder også ”tabte” kommunale indtægter, som følge af et formindsket skattegrundlag. En analyse fra
Beskæftigelsesregion Syddanmark viser, at der potentielt er store gevinster at hente for kommunerne ved
at styrke og investere i en målrettet indsats for de unge. Beregninger viser, at man ved at få en ung i
uddannelse eller job kan hente en årlig besparelse på 60-150.000 kr. pr. person. Besparelsen gælder både
for de ressourcesvage og ressourcestærke unge i dagpenge- og kontanthjælpssystemet.58

58

”Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark – ressourcer, barrierer, indsats og resultater”,
Beskæftigelsesregion Syddanmark, (2012).
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Bilag A. SFI: Kommune- og skoledifferentierede måltal til opnåelse af 95
pct. målsætningen
Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) har i 2010 lavet en analyse, ”Veje til ungdomsuddannelse
1”. I denne analyse opstiller SFI de enkelte skolers og kommuners mål i forhold til en differentieret
målopfyldelse på hvor mange elever af en årgang, der skal gennemfører en ungdomsuddannelse, når der
tages højde for socioøkonomiske faktorer i de enkelte kommuner og skoler. Givet at der gennemsnitligt på
landsplan skal lykkes 95 pct. af en ungdomsårgang at opnå en ungdomsuddannelse.
Herunder er opstiller SFI’s differentierede målopfyldelse for skolerne i 2010 i benchmark kommunerne. Der
findes ikke opdaterede tal for senere år.
I tabellerne angiver ’Faktisk andel’ er det reelle antal elever, der har gennemført en ungdomsuddannelse
efter fem år, mens ”Efter 5 år” og ”Efter 25 år” er det forventede antal efter SFI målopfyldelse-beregninger.
Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune

Skole
Bakkegårdsskolen
Dyssegårdsskolen
Gentofte Skole
Maglegårdsskolen
Munkegårdsskolen
Ordrup Skole
Skovgårdsskolen
Skovshoved Skole
Tjørnegårdsskolen
Tranegårdsskolen

Faktisk andel Efter 5 år
Efter 25 år
73,75
87,00
100,00
80,14
91,33
100,00
81,42
93,67
100,00
87,86
92,90
100,00
80,75
87,08
100,00
78,81
83,64
100,00
89,68
95,05
100,00
75,04
84,73
100,00
73,70
88,57
100,00
78,49
85,12
100,00

Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune

Skole
Bagsværd Skole
Buddinge Skole
Egegård Skole
Enghavegård Skole
Gladsaxe Skole
Høje Gladsaxe Skole
Marielyst Skole
Mørkhøj Skole
Stengård Skole
Søborg Skole
Søndergård Skole
Vadgård Skole
Værebro Skole

Faktisk andel Efter 5 år
Efter 25 år
71,39
73,60
96,75
79,83
78,78
100,00
56,0
71,2
94,44
47,2
74,4
97,61
56,7
72,1
95,25
60,9
66,3
89,50
79,31
86,63
100,00
57,5
68,0
91,17
88,05
85,40
100,00
68,31
78,88
100,00
72,78
84,58
100,00
71,3
76,6
99,76
48,7
72,0
95,19

100

Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune
Greve Kommune

Skole
Damagerskolen
Gersagerskolen
Hedelyskolen
Holmeagerskolen
Hundigeskolen
Karlslunde Skole
Krogårdskolen
Mosedeskolen
Strandskolen
Tjørnelyskolen
Tune Skole

Faktisk andel Efter 5 år
Efter 25 år
64,76
78,35
100,00
48,6
54,1
77,30
65,58
78,70
100,00
64,04
77,71
100,00
40,2
52,9
76,11
71,44
81,58
100,00
60,7
71,7
94,88
73,63
78,65
100,00
73,14
82,46
100,00
64,7
71,6
94,77
68,40
77,49
100,00

Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune

Skole
Faktisk andel Efter 5 år
Efter 25 år
Borupgårdskolen
60,5
70,5
93,65
Grydemoseskolen
68,8
76,5
99,65
Hellebækskolen
78,41
83,44
100,00
Helsingør Byskole
58,61
79,45
100,00
Hornbæk Skole
65,72
83,54
100,00
Mørdrupskolen
83,14
88,88
100,00
Nordvestskolen
58,1
73,3
96,49
Skolen ved Gurrevej
68,2
75,4
98,62
Skolen ved Kongevej
64,2
76,6
99,80
Skolen ved Rønnebær Allé
59,0
64,3
87,47
Tibberupskolen
75,62
87,48
100,00

Kommune
Hillerød Kommune
Hillerød Kommune
Hillerød Kommune
Hillerød Kommune
Hillerød Kommune
Hillerød Kommune

Skole
Frederiksborg Byskole
Hillerødsholmskolen
Kulsvierskolen
Skanseskolen
Skævinge Skole
Ålholmskolen

Faktisk andel Efter 5 år
Efter 25 år
73,92
85,11
100,00
66,03
82,53
100,00
77,31
83,78
100,00
65,3
60,8
84,00
66,4
75,6
98,77
76,44
79,03
100,00

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune

Skole
Borgerskolen
Charlotteskole
Fløng Skole
Gadehaveskolen
Grønhøjskolen
Hedehusene Skole
Parkskolen
Rønnevangsskole
Sengeløse Skole

Faktisk andel Efter 5 år
56,6
53,5
66,5
50,1
67,9
63,2
56,8
54,7
64,2

Efter 25 år
73,3
96,46
60,8
84,02
74,2
97,43
61,4
84,63
69,9
93,06
71,4
94,57
68,2
91,40
67,9
91,07
73,4
96,60
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