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En række politiske aftaler rammesætter
indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere
De seneste år, har en række aftaler ændret
måden, der arbejdes med unge:

Københavns Kommune klarer sig overordnet godt på
ungeområdet, men effekterne kan til dels forklares af
ressourcestærke tilflyttere.

Kontanthjælpsreform, 2013 (lovændring):
Uddannelsespålæg for unge uden
erhvervskompetencegivende uddannelse.

For de helt unge (18-19 år), som kommunen ofte har
kendt længe, klarer kommunen sig relativt dårligere
end sammenlignelige kommuner.
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Ungeaftale, 2015 (politisk aftale i Københavns
Kommune):
Unge skal afklares hurtigere og hurtigere i
uddannelse uden efterfølgende frafald.

Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af ungebefolkningen (18-19 år)
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Behov for viden om målgruppen
For de helt unge (18-19 år), udgør borgere født i
København en større andel af gruppen
sammenlignet med de ældre aldersgrupper.
Andel uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på fødested, 2015*
100%
90%

Hvert år stifter unge
københavnere mellem 18
og 29 år bekendtskab
med et jobcenter.

80%

70%
60%

I 2015 var dette ca. 4.800
unge, hvoraf ca. 1.700
ikke tidligere havde haft et
forløb.

50%
40%
30%

Det er et dyrt både for
kommunen og for
borgeren.
BIF har i 2017
budgetteret med en
bruttoudgift på 600 mio.
kr. til uddannelseshjælpsmodtagere.
(Ekskl. dagpengemodtagere)

20%
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0%
18-19 år

20-24 år
Øvrige

25-29 år

En del af disse unge har
gennem deres barndom
og ungdom modtaget
ydelser eller tilbud fra
kommunen.
For de 18-19-årige
gælder dette for ca. 40
pct. af de, der mødte op i
jobcenteret i 2015. For
de resterende 18-19-årige
i Københavns Kommune
gælder dette for ca. 12
pct.

Københavns Kommune

Note: Opgørelsen indeholder begge målgrupper (1 og 2) som defineres nedenfor
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Analysen er udarbejdet gennem tre spor
Analysedel

Formål
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Kvantitative analyser:
Deskriptiv analyse af
målgruppen

Afklaring af målgruppens kontakt
med forskellige forvaltninger
gennem ungdomsårene

Resultater udbygges i et ungeanalysespor

Indledende faglige
forbedringsforslag

Udpege uudnyttet potentiale i
indsatsen omkring de unge

Anbefalinger konkretiseres evt. ifm.
unge-analysesporet

Udvikling af et
profileringsværktøj

Afklaring af jura og data for på sigt
at udvikle et profileringsværktøj

Velfærdsanalyseenheden og BIF
arbejder i fællesskab videre med setup
for et pilotprojekt
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Analyse af 1819-årige
uddannelseshjælpsmodtagere
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Analysen har undersøgt, hvad der karakteriserer
de yngste uddannelseshjælpsmodtagere
Under 30 år

Analysen tager
udgangspunkt i
uddannelseshjælpsmodtagere:

Dernæst
fokuseres på
de yngste i
målgruppen:

1

2

Med
kompetencegivende
uddannelse

Uden
kompetencegivende
uddannelse

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

18-19-årige uddannelseshjælpsmodtagere
med opstart 2015 og uden tidligere forløb i
BIF.
18-19-årige uddannelseshjælpsmodtagere
med opstart 2015 og med tidligere forløb i
BIF.
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I begge grupper er mænd og personer
med anden etnisk baggrund end dansk
overrepræsenteret ift. de øvrige unge i
København
Op mod 40 pct. af personerne i
målgruppe 1 og 2 modtager en række
ydelser fra andre forvaltningen
foruden deres forsørgelsesgrundlag.

Øvrige 18-19-årige
unge i KK uden
kontakt til jobcenteret
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Unge i kontakt med jobcenteret er på en
række områder udsatte
Målgrupperne adskiller sig fra den øvrige
befolkning på en række områder…

… men de adskiller sig også fra hinanden*

Andelen af enlige forsørgere er næsten 18
gange højere for målgrupperne (samlet) ift.
den øvrige unge befolkning i KK

Blandt uddannelseshjælpsmodtagere, der tidligere
har modtaget BIF-ydelse er 47 pct. efterkommere
eller indvandrere, mens det i gruppen, der møder op
i jobcenteret for første gang er 33 pct.

Andelen af unge i almennyttig bolig er gens.
knap 50 pct., hvorimod den kun er knap 30
pct. for den øvrige unge befolkning i KK

Dobbelt så stor en andel af de unge, der møder op
i jobcenteret igen, har været anbragt på sikret plads
tidligere i livet ift. unge uden tidligere BIF forløb.

For unge med kontakt til jobcenteret
(målgruppe 1 og 2) har dobbelt så mange
afbrudt en ungdomsuddannelse sammenlignet
med den øvrige unge befolkning i KK

For unge, der har tidligere forløb i BIF, er andelen,
der tidligere har været anbragt 50 pct. højere, end
for unge, der ikke har tidligere BIF forløb.

Note: For de, der møder op igen, er antallet i analysen relativt lavt, men dog tilstrækkeligt højt til at undersøge målgruppen.
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Videre proces - Profilafklaringsværktøj
•

BIF nedsætter arbejdsgruppe til det videre arbejde

•

Velfærdsanalyseenheden og BIF inddrager KIT i gennemførelse
af pilotprojekt i Jobcenter København, Unge (JKU)
o Testfase evt. forankret i ’ungehus-projekt’
o Samarbejde med Innovationshuset om brugerinddragelse

•

Evaluering af pilotprojekt med stillingtagen til evt. udbredelse til
flere jobcentre og/eller forvaltninger

•

Afklaring af business case
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