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Tak for din henvendelse af 29. maj 2018, hvor du har stillet spørgsmål
til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om aktivering af unge
ledige.
Spørgsmål 1
I Greve Kommune har man med stor succes nedbragt ungdomsarbejdsløsheden, bl.a. gennem indførelse af tvungen aktivering af unge
kontanthjælpsmodtagere fra første ledighedsdag. Her er aktiveringen
en forudsætning for, at den unge kan modtage kontanthjælp.
Hvilke regler gælder i dag for håndteringen af unge, nye kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Unge under 30 år modtager kun kontanthjælp, hvis de allerede har en
erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere er
kun en lille del af de unge ledige. Unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.
I svarene er derfor inkluderet følgende målgrupper fra Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, som er relevante ift. ungeindsatsen:
• Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
• Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
• Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
• Jobparate kontanthjælpsmodtagere
• Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
Alle data i svarene inkluderer data for 16-24-årige, da det er de tilgængelige data, der kommer tættest på spørgsmålet.
Tabel 1 viser antallet af ydelsesmodtagere mellem 16 og 30 år i henholdsvis København, Greve og hele landet, og hvor stor en andel af
befolkningen de udgør.
Tabel 1: Antal ydelsesmodtagere og andel af 16-66-årige, 2017
Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

I alt
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Antal

Greve

32

199

231

København

696

3100

3796

Hele landet
Pct. af befolknin- Greve
gen 16-66 år
København

4.268

37.091

41.359

0,1 %

0,6 %

0,7 %

0,2 %

0,7 %

0,9 %

Hele landet
0,1 %
1,0 %
1,1 %
Note: Kontanthjælp inkluderer også modtagere af integrationsydelse, der ikke er
omfattet af integrationsprogrammet.
Kilde: Jobindsats og egne beregninger

De unge håndteres forskelligt, alt efter hvilken målgruppe, de tilhører.
Lovkrav til, hvor ofte borgeren skal aktiveres og deltage i samtaler, og
hvilke typer af aktivering, borgeren kan deltage i, er vidt forskellige.
Alle modtager samtaler, hvor det afklares, hvilken målgruppe, de tilhører. Eksempelvis har åbenlyst uddannelsesparate ingen barrierer for
at starte uddannelse og skal derfor arbejde (i nytteindsats) for deres
ydelse (se mere om åbenlyst uddannelsesparate i svar til spørgsmål 2).
Aktivitetsparate forventes ikke at kunne starte i job eller uddannelse
med det samme og har derimod brug for en mere helhedsorienteret
indsats. Alle uddannelseshjælpsmodtagere får desuden et uddannelsespålæg, som betyder at de unge pålægges at 1) finde forslag til uddannelser, som de kunne søge om optag på, 2) søge optag og 3) hvis de
optages, påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Tabellen viser, hvornår de forskellige målgrupper skal i aktivering, og
hvilke tilbud, de typisk aktiveres i.
Tabel 2: Regler for aktivering af ydelsesmodtagere
Ydelse
Aktiveringstidspunkt
Åbenlyst
Senest efter 1 måned, heruddannelsesparate
efter hele ledighedsperiouddannelseshjælp
den
Uddannelsesparate
Senest efter 1 måned, heruddannelseshjælp
efter hele ledighedsperioden
Aktivitetsparate
Senest efter 1 måned, heruddannelseshjælp
efter hele ledighedsperioden
Jobparate
Virksomhedsrettet tilbud
kontanthjælp
senest efter 3 måneder

Type af aktivering
Uddannelsesvejledning
Nytteindsats

Uddannelsesvejledning
Brobygning
Virksomhedspraktik
Uddannelsesvejledning
Virksomhedspraktik
Mentor
Virksomhedspraktik
Løntilskud
Nytteindsats
Vejledning
Uddannelse
Aktivitetsparate
Senest efter 6 måneder
Vejledning
kontanthjælp
Virksomhedspraktik
Mentor
Note: Type af aktivering er ikke udtømmende, men indikere hvilken type aktivering,
de enkelte målgrupper ofte deltager i
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For de åbenlyst uddannelsesparate (som artiklen om indsatsen i Greve
handler om) fastlægger Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats klare
rammer for aktiveringen. Først og fremmest skal der tilrettelægges et
individuelt kontaktforløb, der sikrer, at den unge fastholder fokus på at
starte på uddannelse. Det kan eksempelvis være vejledning til at afklare, hvilken uddannelse, de skal starte på, eller hjælp til at finde en
lære-/elevplads. Hvis ikke de er startet på en uddannelse, skal de åbenlyst uddannelsesparate, ifølge loven, i nytteindsats senest efter en måned.
Det er altid en forudsætning for at modtage en forsørgelsesydelse, at
borgeren deltager i aktivering og indsatser, som jobcentret har pålagt
vedkommende.
Se i øvrigt uddybende under svar på spørgsmål 5.
Spørgsmål 2
I hvilke henseender afviger praksis i Københavns Kommune fra den
såkaldte Grevemodel (jf. http://nyheder.tv2.dk/2014-11-13-lyn-aktivering-kommune-skraemmer-unge-vaek-fra-kontanthjaelp)?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Indsatsen i Greve, som beskrevet i artiklen, omfatter kun de åbenlyst
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Dette er en meget
lille målgruppe (se svar til spørgsmål 3).
Ifølge artiklen i linket er praksis i Greve altid at aktivere de unge i nytteindsats umiddelbart efter, de har henvendt sig for at søge kontanthjælp. Artiklen beskriver ikke noget om, hvordan de unges kontaktforløb og indsats herudover håndteres i Greve.
Praksis omkring nytteindsats i København afviger ved, at de åbenlyst
uddannelsesparate ikke automatisk aktiveres i nytteindsats umiddelbart efter, de har henvendt sig til jobcentret. Det skyldes dels, at den
unges individuelle kontaktforløb skal fastlægges, dels at nytteindsats i
København kun påbegyndes én gang ugentligt. Dog aktiveres åbenlyst
uddannelsesparate i København ofte i nytteindsats inden senest en måned. I 2017 skete det i omkring 125 tilfælde, svarende til 43 pct. af
alle åbenlyst uddannelsesparate.
Spørgsmål 3
Hvor mange unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 25 findes
der aktuelt i Københavns Kommune?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Tabellen viser antal 16-24-årige på uddannelseshjælp og kontanthjælp
i København. Tallet er for januar-april 2018 og er opgjort i fuldtidspersoner.
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Tabel 3: Fuldtidspersoner fordelt på ydelse, jan.-apr. 2018
Uddannelseshjælp

Åbenlyst uddannelsesparat
Uddannelsesparat

Kontanthjælp

27
354

Aktivitetsparat

1.064

I alt

1.445

Jobparat

20

Aktivitetsparat

18

I alt
I alt
Kilde: Jobindsats og egne beregninger

38
1.483

Spørgsmål 4
Hvor mange af dem er i aktivering?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Tabel 4 viser, hvor stor en procentdel af de 16-24-årige uddannelsesog kontanthjælpsmodtagere der er blevet aktiveret på et eller andet
tidspunkt i løbet af 2017. En årsag til ikke at blive aktiveret kan være,
at den unge kun modtager ydelse i en kort periode og derfor ikke når i
gang med aktivering. Eksempelvis kan den unge ved udsigten til aktivering i stedet ønske at påbegynde job eller uddannelse.
Tabel 4: Aktiveringsberørte, 2017
Uddannelseshjælp

Kontanthjælp

Åbenlyst uddannelsesparat

81,7 %

Uddannelsesparat

82,3 %

Aktivitetsparat

82,0 %

Jobparat

68,4 %

Aktivitetsparat
Kilde: Jobindsats og egne beregninger

69,0 %

Tabel 5 viser et øjebliksbillede af, hvor stor en andel af de 16-24-årige
ydelsesmodtagere der var i aktivering i uge 20 2018. Tallene stammer
fra en anden database end tallene i tabel 4, og de kan derfor ikke
umiddelbart sammenlignes.
Tabel 5: Andel af ydelsesmodtagere, der er i aktivering i uge 20 2018
Uddannelseshjælp
Åbenlyst uddannelsesparate

Kontanthjælp

61,0 %

Uddannelsesparate

53,3 %

Aktivitetsparate

85,5 %

Jobparate

40,6 %

Aktivitetsparate

80,0 %

I alt
Kilde: BIFLIS og egne beregninger

74,2 %
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Spørgsmål 5
Hvilke typer aktivering er de unge sendt ud i?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
De unge aktiveres i mange forskellige tilbud, alt efter målgruppe og
individuelt behov.
For de åbenlyst uddannelsesparate er indsatsen, som beskrevet i svaret
til spørgsmål 2, nytteaktivering.
Uddannelsesparate deltager i forskellige former for vejledning, workshops eller virksomhedsrettet indsats for at afklare deres uddannelsesmuligheder og -ønsker. Som beskrevet ovenfor, starter aktiveringen
som udgangspunkt senest efter en måned. Ofte udmunder det i brobygningsforløb på erhvervsskoler, som har til formål at gøre dem klar
til en ordinær uddannelse. Dertil kan den unge få forskellige indsatser,
der støtter op om at påbegynde og gennemføre en uddannelse, eksempelvis en mentor.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i virksomhedspraktik, løntilskud eller nytteindsats senest efter tre måneders ledighed. Derudover
kan de deltage i forskellige former for vejledning.
Aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp deltager blandt andet i samtale- og vejledningsforløb, i ”snusepraktikker”
på uddannelsesinstitutioner, mentorforløb og kompetenceafklaring. De
kan også have behov for eksempelvis en socialfaglig indsats eller misbrugsbehandling. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal
senest aktiveres efter 1 måneds ledighed. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal senest aktiveres efter 6 måneders ledighed.
Spørgsmål 6
Hvor længe modtager kommunens ledige i aldersgruppen 16-25 år
gennemsnitligt kontanthjælp (en grafisk oversigt, som tydeliggør fordelingen af unge, som befinder sig kort/lang tid på ydelsen, ønskes
medsendt svaret)?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Når 16-24-årige holder op med at modtage uddannelseshjælp, har de i
gennemsnit modtaget uddannelseshjælp i 37 uger. Figur 1 nedenfor viser, hvor længe de afsluttede forløb varede, fordelt på åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.
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Figur 1: Antal afsluttede forløb fordelt på varighed, uddannelseshjælp for 16-24-årige, 2017
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Kilde: Jobindsats og egne beregninger

Når 16-24-årige holder op med at modtage kontanthjælp, har de i gennemsnit modtaget kontanthjælp i 22 uger. Der er for få unge kontanthjælpsmodtagere til at kunne lave en figur, der svarer til figur 1.
Spørgsmål 7
Hvor lang tid går der gennemsnitligt før den unge aktiveres?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Spørgsmålet kan ikke besvares med tilgængelige data. Det vil tage ca.
2 fulde arbejdsdage at besvare spørgsmålet. Såfremt spørgeren ønsker
spørgsmålet besvaret, vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
vende tilbage med svar, så snart det er muligt.

Med venlig hilsen
Michael Baunsgaard Schreiber
Kst. adm. direktør
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