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1:

Indledning

Med Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats besluttede aftaleparterne at indhente en særskilt
analyse af ungeområdet.
Denne rapport beskriver fund og resultater fra analysen og fremstiller desuden perspektiver og muligheder til brug for en videreudvikling af ungeindsatsen. Analysen bidrager således med viden om
kommunernes oplevelse af regler og krav i beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere
og udgør dermed et delelement i ambitionen om at forenkle beskæftigelsesindsatsen,
mød
Tiden skal ikke bruges på skemaer og registreringer, som ikke giver mening, eller på ulogiske regler,
der begrænser muligheden for at give den enkelte borger den indsats, der skal til for at komme tættere
på selvforsør
. (Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats).
Kontanthjælpsreformen og de centrale lovændringer i 2014 danner afsæt for analysen
Analysens omdrejningspunkt er beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere med afsæt
i de regler, som Reformen af kontanthjælpssystemet1 (herefter Kontanthjælpsreformen) introducerede, da lovændringerne trådte i kraft 1. januar 2014.
Reformen er baseret på følgende centrale principper for ungeindsatsen, som behandles i de kommende afsnit i rapporten2:
Nye visitationskategorier baseret på en uddannelsesrettet indsats
Unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp
svarende til SU-sats
Udsatte unge kan få et tillæg til uddannelseshjælpssatsen (aktivitetstillæg)
Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg
Ret og pligt mentor til de udsatte borgere, som ikke kan deltage i anden indsats
Krav om at arbejde for ydelsen (nytteindsats)
Væsentlige reformer af de uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser for unge
Der er siden 2013 gennemført en lang række andre reformer på uddannelsesområdet, som kan have
snitflader til beskæftigelsesindsatsen for de unge. Selv om reformerne ikke indgår specifikt i analysen,
er der som led i undersøgelsen også set på sammenhænge hertil.
Fælles for de senere års reformer af ungeindsatserne3 er en central målsætning om, at unge som
minimum skal gennemføre en ungdomsuddannelse af høj faglig kvalitet4. Tilsammen har reformerne
Kontanthjælpsreformen baseres på et bredt forlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Dansk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.
2 Rapporten behandler ikke de generelle sanktionsregler, som også var et centralt element i Kontanthjælpsreformen. Fravalget skyldes, at
nkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger"
forventes revideret.
3 Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse (2013), Aftale om reform af kontanthjælpssystemet
flere i uddannelse
og job (2014), Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (2014), Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (2016), Aftale
om Bedre veje til uddannelse og job (2017), Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden (2018)
4
dskole
skulle have gennemført en ungdomsuddannelse. Den politiske målsætning er i dag ændret til et mål om, at 90 % af de 25-årige i 2030 har
gennemført en ungdomsuddannelse. Derudover en målsætning om, at andelen af unge uden uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030 er halveret. Kilde: https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/baggrund-forfgu-aftalen/aftalens-maalsaetninger
1
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opstillet rammer, som intentionelt skal understøtte både unge og professionelle i at fastholde et målrettet uddannelsesfokus. Derudover indebærer reformerne, at der både på erhvervsuddannelser og
gymnasier er indført skærpede adgangskrav med henblik på at sikre et konkurrencedygtigt fagligt niveau. Et tiltag, som samtidig reducerede antallet af ansøgere til disse ungdomsuddannelser5.
Senest er Aftale om Bedre veje til uddannelse og job indgået, hvis overordnede indhold dels indbefatter oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der samler en række forberedende
tilbud i FGU-institutioner, hvor intentionen er, at de unge i et uddannelsesmiljø kan tilegne sig de
nødvendige studie- og erhvervskompetencer, som kan øge deres muligheder for at lykkes på de ordinære ungdomsuddannelser.
Den kommunale ungeindsats

Dels indbefatter aftalen, at kommunerne pr. 1.8.2019 får overdraget det samlede ansvar for at gøre
alle unge op til 25 år parate til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Det betyder,
at kommunerne skal sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og sociale indsatser. Kommunerne skal desuden sikre, at der sker kontinuerlig
opfølgning på, at den unge er på vej mod uddannelse eller eventuelt har opnået fast tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Kommunerne skal konkret forestå målgruppevurderingen ift. FGU og sikre, at de unge, som har behov,
får en gennemgående kontaktperson. Derudover bliver det kommunernes ansvar at udarbejde uddannelsesplaner sammen med den unge og følge op på udmøntning af uddannelsesplanerne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Endelig overtager kommunerne vejledningsforpligtelsen, som
tidligere har ligget under Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kommunerne kan vælge at videreføre
Ungdommens Uddannelsesvejledning, men det skal være inden for rammerne af den samlede kommunale ungeindsats.
Samlet set er intentionen med
, som ikke er
klar til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse, stilles bedre end tidligere både i forhold til at
kunne deltage i undervisning i et studiemiljø og i forhold til at være sikret en koordineret, understøttende indsats fra kommunen.

Dataindsamling ift. kommende lov-ændringer

Dataindsamlingen til nærværende analyse har fundet sted i første og andet kvartal 2019. Det betyder,
at analysen ikke kan medtage kommunernes konkrete erfaringer med henholdsvis ovennævnte reform eller de kommende ændringer i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som træder i kraft
1.1.2020. Analysen fremhæver og behandler dog de udbredte bekymringer, forbehold og problemstillinger, som er tilvejebragt i forbindelse med dataindsamlingen og dialogen med kommunale ledere og
medarbejdere samt repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.

5
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1.1:

Analysedesign og datakilder

Dataindsamling og analyse er gennemført i perioden februar til august 2019. Analysen er bygget op af
tre overordnede analysefaser, som illustreres nedenfor i figur 1.
Figur 1

Figur 1: Analysefaser
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Analyse

Udvælgelse af
kommuner til validering
af fund og resultater
Afvikling af 5
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Afvikling af
tværkommunal
valideringsworkshop

Analysen hviler på data fra fire datakilder:
7 case-kommuner, som har stillet sig til rådighed for en indledende kortlægning bestående af
interviews (både individuelle, gruppe og fokusgruppeinterviews) med ledere og medarbejdere i
jobcentrets ungeindsats samt unge fra alle visitationskategorier. Derudover tværfaglige workshops, hvor deltagere fra bl.a. UU, Familieafdeling, Psykiatri og Handicap, 10. klassecenter, ungdomsskole, SSP, PPR samt repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner har medvirket. I alt har
130 personer deltaget i den indledende kortlægning.
En landsdækkende survey, som har tilvejebragt 562 besvarelser fordelt på henholdsvis ledere,
sagsbehandlere og udførere (virksomhedskonsulenter, mentorer, uddannelsesvejledere, ungekonsulenter m.fl.). 91 ud af 94 jobcentre har deltaget i surveyen.
Valideringsworkshops i 5 kommuner, som har kvalificeret og valideret de præsenterede fund fra
analysen og sikret, at fortolkningen af resultaterne harmonerer med den oplevede virkelighed i
kommunerne. De 5 kommuner repræsenterede i maj 2019 (jf. jobindsats.dk) 21 pct. af samtlige
uddannelseshjælpsmodtagere i landet.
En tværkommunal valideringsworkshop med deltagelse af 6 kommuner (herunder 4 af casekommunerne) samt KL og Børne- og Undervisningsministeriet, hvis primære formål var at få en perspektivering på de tværkommunale forskelle og ligheder samt belysning af de kortlagte problemstillinger i snitfladen til undervisningssektoren.
I alt har 14 kommuner deltaget i interviews og/eller valideringsworkshops.
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Analysen er således gennemført med afsæt i kommunernes og særligt jobcentrenes perspektiv på
beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Det betyder, at det i høj grad er kommunernes vinkel, der er anlagt på oplevelsen af samarbejde med og snitflader til eksempelvis uddannelsesinstitutionerne, som ikke er repræsentativt og systematisk inddraget i analysen.
For yderligere uddybning af metodevalg henvises til bilag 2.
1.2:

Rapportens indhold

Rapportens temaer er fremstillet i kronologisk rækkefølge som i en borgerrejse fra tilmelding i jobcentret til afmelding, når den unge påbegynder ordinær uddannelse eller job. Borgerrejsen er overordnet
og ikke udtømmende illustreret i figur 2. Rapportens afsnit beskrives herefter kortfattet.
Figur 2

Figur 2: Illustration af rapportens indhold
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Afsnit 2 omhandler visitationskategorierne som fundament for beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagerne. Herunder undersøges kommunernes visitationspraksis og de forhold, som lægges til grund for vurderingen af, hvilken visitationskategori den enkelte unge hører til.
Afsnit 3 undersøger ydelsernes betydning for beskæftigelsesindsatsen og de unges progression mod
uddannelse.
Afsnit 4 omhandler kontaktforløbets betydning for resultatskabelsen, den koordinerende sagsbehandler samt kommunernes oplevelse af uddannelsespålæggets effekt i forhold til de unges påbegyndelse
og gennemførelse af en ordinær uddannelse.
Afsnit 5 præsenterer kommunernes anvendelse af og holdninger til de tilbud, som er til rådighed for
uddannelseshjælpsmodtagere, herunder hyppighed og varighed af tilbuddene.
Afsnit 6 omhandler drivere og barrierer i forhold til fastholdelse af de unge i uddannelse samt de kortlagte problemstillinger, som opstår i snitfladerne mellem beskæftigelseslovgivningen og tilstødende
lovområder.
Bilag 1 fremstiller de væsentligste lovbestemmelser, som rapporten og undersøgelsen tager afsæt i.
Bilag 2 præsenterer metode og datagrundlag.
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1.3:

Sammenfatning af analysens centrale fund

Kommunerne
ønsker både
frihed og regulering

Kortlægningen og dialogen med de kommunale aktører har vist, at ledere og medarbejdere på den
ene side har et ønske om større frihed i opgaveløsningen men på den anden side også fastholder
behovet for, at beskæftigelsesindsatsen for de unge hviler på en lovregulering, som sætter en retning
for arbejdet og understøtter borgernes retssikkerhed. Medarbejdere fra case-kommuner tilkendegiver eksempelvis i undersøgelsen, at de på nogle områder oplever, at indsatsen er overreguleret, og
på andre områder savner de pejlemærker eller præciseringer, som kan hjælpe dem i de socialfaglige
skøn, det indebærer.

Egen-praksis
hvor reglerne
ikke giver mening

Flertallet af de interviewede oplever, at de i jobcentrets ungeindsats er blevet fortrolige med den
uddannelsesrettede indsats, som fulgte med Kontanthjælpsreformen. Analysen viser samtidig, at der
er kommunal variation i implementeringen og udmøntningen af bestemmelserne. Et eksempel er uddannelsespålægget, som nogle kommuner har taget til sig og anvender efter lovens intentioner som
et progressionsnærmere arbejder administrativt med trinene i uddannelsespålægget.
Nedenfor præsenteres de centrale fund, som analysen er mundet ud i. Fundene uddybes i de kommende kapitler.
Visitation og visitationskategorier
Kommunerne vurderer overordnet, at de eksisterende visitationskategorier fungerer godt ift. at målrette og differentiere indsatsen.

Mulighed for
at arbejde jobrettet og med
job som kortsigtet mål

Kommunerne oplever dog også ofte unge, som ville have mere gavn af en jobrettet indsats frem for
en uddannelsesrettet indsats. Denne gruppe af unge vurderes samtidig at have et omfang, som får
nogle af casekommunerne til at efterspørge bedre muligheder for at arbejde med job som det kortsigtede mål frem for uddannelse. Eksempelvis er der peget på muligheden for at introducere jobmål
i Min Plan (jobplan) for uddannelseshjælpsmodtagere; alternativt ved at revidere de eksisterende visitationskategorier, så et jobrettet perspektiv også kan inkluderes. Endelig er der en mindre andel af
kommunerne, der efterspørger en fjerde visitationskategori.

Kommunal variation i visitationspraksis og
fordeling af
unge i visitationskategorierne

Analysen viser desuden, at en andel af medarbejderne oplever, at det er svært at kategorisere de
unge, der befinder sig i gråzonen mellem uddannelsesparat og aktivitetsparat, og at kommunerne
anvender forskellige screeningsredskaber, ligesom medarbejderne tilkendegiver, at det kan være forskelligt, hvad der indgår i vurderingsgrundlaget, og hvilken vægt de forskellige elementer får i den
endelige visitering.
I praksis ses der en betydelig variation i fordelingen af henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate kommunerne imellem. Da visitationskategoriseringen samtidig har betydning for hvilken indsats,
økonomisk ydelse og tidsperspektiv, som fastlægges i den enkelte unges sag, kan dette få betydning
for hvilken progression den unge opnår og for varigheden af den enkeltes ydelsesforløb.
Kommunerne støtter på den ene side ikke deres visitation på det eksisterende profilafklaringsredskab
på Jobnet under henvisning til, at dette redskab er målrettet screening af åbenlyst uddannelsesparate.
På den anden side er der et erkendt behov for en systematik i visitationen, hvorfor flertallet har udviklet et lokalt redskab. Dette har henledt Marselisborgs opmærksomhed på muligheden for at styrke
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visitationspraksis eksempelvis ved hjælp af et nyt nationalt screeningsværktøj, som kan supplere den
faglige vurdering af unge i gråzonen mellem uddannelsesparat og aktivitetsparat.
Ydelser til uddannelseshjælpsmodtagere
Økonomiske
barrierer for
progression
mod uddannelse

Den lave uddannelseshjælpssats, som følger SU-niveau, har ifølge de indledende interviews haft en
gavnlig virkning i den forstand, at de unge ikke oplever en økonomisk gevinst ved at være tilknyttet
jobcentret. Kommunerne har i tillæg hertil tilkendegivet, at differentieringen af ydelserne, herunder
særligt aktivitetstillægget, hæmmer de unges progression mod uddannelse, fordi det medfører et økonomisk tab at overgå til SU. Kommunerne fremhæver dette som en omvendt incitamentsstruktur, der
i praksis kommer til at modvirke den progression, som den professionelle samarbejder med den unge
om at opnå. Medarbejderne peger desuden på økonomien som konfliktpotentiale i relationen mellem
sagsbehandler og den enkelte unge, idet den unges ydelse reduceres, hvis den unge visiteres om fra
aktivitetsparat til uddannelsesparat. Som konsekvens heraf forbliver de unge som aktivitetsparate på
, og dermed i sig
selv udgør en barriere for at påbegynde uddannelse.
Undersøgelsen har desuden kortlagt en mindre problemstilling, som optager både de unge og medarbejderne. De unge oplever at blive presset økonomisk af udgifterne ved at deltage i aktive tilbud.
Det gælder ifølge interviews særligt transportomkostninger, som typisk kun godtgøres delvist og som
bagudbetaling. Denne økonomiske problemstilling udgør ifølge medarbejderne et konfliktpotentiale,
idet nogle unge udebliver fra deres aktivitet under henvisning til, at de ikke har råd til transporten,
hvilket resulterer i sanktioner, som yderligere presser økonomien (og samarbejdet).
Undersøgelsen viser også, at kommunerne kun i begrænset omfang gør brug af sanktionsmulighederne, når unge med uddannelsespålæg er faldet fra deres uddannelse og på ny henvender sig i jobcentret med henblik på at modtage uddannelseshjælp.
Endelig har de unge vanskeligt ved at forstå, at de på den ene side skal stå til rådighed for uddannelse
og en uddannelsesrettet indsats og på den anden side mødes med et beskæftigelseskrav om at arbejde 225 timer inden for et kalenderår. Et krav som jf. de gældende regler ikke kan få konsekvenser
for deres ydelse, så længe de er på den lave sats.
Kontaktforløb

Årsnorm frem
for fast kadence

Tidlig, hyppig og personlig kontakt mellem den unge og kommunen opleves af langt størstedelen af
kommunerne som positivt og afgørende for resultatskabelsen, og kommunerne har i den forbindelse
peget på, at en årsnorm for antal samtaler på den ene side vil sikre hyppig kontakt og på den anden
side give kommuner og unge frihed til at planlægge det individuelle kontaktforløb. Dette er i tråd med
de kommende regelændringer, som træder i kraft pr. 1.1.2020

Kontaktpersonordningen kan
supplere de nuværende regler

Værdien af en koordinerende sagsbehandler vægtes højt af kommunerne, som tilkendegiver, at dette
også gælder for uddannelsesparate unge, som til trods for vurderingen af deres uddannelsesparathed
kan have forskellige problemstillinger, som vanskeliggøres af, at de selv står for koordination og inddragelse af fagprofessionelle.
Det må forventes, at den kommunale ungeindsats (KUI), som introducerer kontaktpersonordningen
til unge under 25 år med særlige behov herfor, i nogen grad vil kunne imødekomme det identificerede
behov.
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Min Plan er
uoverskuelig

Undersøgelsen viser, at hverken kommunerne eller de unge er tilfredse med Min Plan, som dels kritiseres for den nuværende form, som vurderes at være uoverskuelig og svært tilgængelig. Dels kritiseres
det forhold, at det kun er de åbenlyst uddannelsesparate, som er forpligtet til at tilgå Min Plan via
Jobnet, imens de øvrige unge, som sjældent er på Jobnet, i praksis
e-Boks
er sværest at få overblik over. Pr. 1.1.2020 stilles der krav om, at alle uddannelseshjælpsmodtagere
skal tilgå Min Plan via Jobnet.
Uddannelsespålægget

Uddannelsespålægget anvendes kun delvist
efter hensigten

Analysen viser, at uddannelsespålægget kun delvist er implementeret efter intentionerne i lovgivningen, og at kommunerne er splittede i forhold til konceptet.
-baserede tilgang, som praktiseres i beskæftigelsesindsatsen. Endvidere konstaterer de interviewede medarbejdere, at den uddannelsesrettede indsats ikke nødvendiggør et pålæg, idet langt størstedelen af de unge har ønske om at
få en uddannelse.
Lidt over halvdelen af kommunerne tilkendegiver, at uddannelsespålægget er et godt redskab til at
understøtte åbenlyst uddannelsesparates progression mod uddannelse. I modsætning hertil opfattes
uddannelsespålægget af langt størstedelen af kommunerne som uhensigtsmæssigt i indsatsen rettet
mod de (aktivitetsparate) unge, der ikke er motiveret for eller klar til en uddannelsesrettet indsats.
I praksis nedtoner flertallet af de interviewede medarbejdere derfor uddannelsespålægget i dialogen
med de unge, og hovedparten af de deltagende unge i undersøgelsen har tilkendegivet, at de ikke
kender til, at de har et uddannelsespålæg. Flere kommuner har i forbindelse med interviews og validering af undersøgelsens resultater fremhævet muligheden for at videreudvikle ordningen med et
skift i fokus fra
(inspireret
af jobpræmieordningen) frem for et uddannelsespålæg.
Tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere
Undersøgelsen har vist, at både de unge og de professionelle tillægger kontinuerlig aktivering stor
betydning for resultatskabelsen. Kommunerne vurderer, at det er centralt, at de unge er i gang med
aktiviteter, som meningsfuldt understøtter den plan, der er lagt, herunder at de unge kan modtage
mentorstøtte.

Bekymring for
begrænsning af
varighed til 4
ugers virksomhedspraktikker

Samtlige kommuner, som har deltaget i interviews og valideringsworkshops udtrykker bekymring for
de kommende regelændringer, der begrænser varigheden af virksomhedspraktikker for uddannelsesparate unge til 4 uger. Kommunerne fremhæver entydigt i interviews og valideringsworkshops, at varigheden af virksomhedspraktikker bør kunne tilrettelægges individuelt og fleksibelt og ikke være begrænset af den unges visitationskategori.
Marselisborg vurderer, at reglen om 4 ugers virksomhedspraktik kan medføre utilsigtede og negative
konsekvenser, som på den ene side kan medføre fragmenterede forløb med korte ophold i praktikker
og dermed begrænset kontinuitet, idet de unge er aktiveret det meste af tiden. På den anden side kan
det resultere i, at kommunerne får vanskeligt ved at indgå aftaler med virksomhederne, hvilket kan
medføre færre praktikker. Endelig har flere kommuner ved valideringsworkshops peget på, at en konsekvens af regelændringen kan blive, at kommunerne begynder at visitere flere unge som aktivitetsparate med henblik på at få adgang til brug af længerevarende praktikker.
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Overgang til og fastholdelse i uddannelse
Kommunerne har i interviews og valideringsworkshops fremhævet, at ifølge deres erfaring indbefatter
fastholdelsen af de unge i uddannelse en socialfaglig opgave, som uddannelsesinstitutionerne ikke kan
påtage sig6. Den del af fastholdelsesopgaven påhviler således primært kommunerne, som oplever, at
fastholdelsesmentor fra jobcentret har en række fordele, herunder at kontinuiteten i den unges forløb
bevares, og at der ikke sker tab af momentum ved overgang til uddannelsesinstitutionernes mentorer.
Dette har henledt Marselisborgs opmærksomhed på, om omlægningen af driftstilskuddet til den aktive beskæftigelsesindsats potentielt kan skabe en opgaveforskydning over mod uddannelsesinstitutionernes mentorer, som primært har en faglig støttefunktion og ikke kan påtage sig den nødvendige
socialfaglige støtte. Eller at der ikke bevilges mentorstøtte i tilstrækkeligt omfang, hvorfor færre unge
vil få den nødvendige støtte. Uanset ovenstående har kommunerne samtidig grundlæggende økonomiske incitamenter til at tilrettelægge den bedst mulige fastholdelsesindsats for de unge, som starter
i uddannelse, herunder ved brug af jobcentrets mentorer.
Kommunerne efterspørger samtidig en styrkelse af dialogen med uddannelsesinstitutionerne og herunder et forpligtende samarbejde om de unge. Repræsentanter fra de fire deltagende uddannelsesinstitutioner efterspørger samtidig mere viden om de unge, når de kommer til uddannelsesinstitutionen med uddannelsespålæg samt et bedre overblik over, hvordan kommunen kan bidrage med ift.
fastholdelse. Det har fået kommuner til at pege på, at der med fordel kan tænkes i retning af et forpligtende samarbejde, hvor den unge, uddannelsesinstitutionerne og kommunen sammen udarbejder
eller lignende, der indeholder elementer i og ansvarsfordeling i fastholdelsesplanen for den unge.
Endelig peger undersøgelsen på, at IT-understøttelsen af kommuners og uddannelsesinstitutionernes
kommunikation om de unge ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang og ikke tilstrækkeligt ensartet.

6

Mentorstøtten fra uddannelsesinstitutionerne har primært faglig karakter og ydes typisk af faglærere eller studievejledere.
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2: Visitationskategorier og visitationspraksis
Dette kapitel omhandler dels visitationskategorierne og dels kommunernes visitationspraksis og de
forhold, som lægges til grund for vurderingen af hvilken kategori, den enkelte unge skal indplaceres i.
Kontanthjælpsreformen introducerede nye visitationskategorier og en visitationsperiode på tre måneder, som har til formål at sikre, at visitationen kan foretages på baggrund af en grundig afdækning
af den enkelte uddannelseshjælpsmodtagers forudsætninger og ressourcer.
Visitationskategorier

Det fremgår af LAB §§2.12-2.13, at unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp som henholdsvis uddannelses- eller aktivitetsparate jf. Lov om Aktiv Socialpolitik7. Disse unge er i målgruppen for uddannelseshjælp, som i udgangspunktet følger SUsatsen8, jf. Lov om Aktiv Socialpolitik § 11. Kommunernes medarbejdere kan derudover støtte sig til
den uddybning af visitationen, som forefindes i Skrivelse nr. 9080 af 3. februar 2014.
Visitationskategorierne skal understøtte kommunerne i at levere en differentieret indsats, som sikrer,
at de unge får den rette støtte og incitamenter til hurtigst mulig progression mod uddannelse. En
korrekt visitation betyder, at der er sammenhæng mellem den enkelte borgers uddannelsesmæssige
ressourcer og udfordringer og den indsats, som borgeren modtager.
De deltagende kommuner har tilkendegivet tilfredshed med den tre måneders visitationsperiode,
hvor kontakten til de unge er hyppig. Kommunerne vurderer i tillæg hertil, at forudsætningerne for at
Kontanthjælpsreformen.
Kortlagte forhold og problemstillinger

Kortlagte
problemstillinger

Der er i forbindelse med analysen også kortlagt en række forhold og problemstillinger, som samlet set
indikerer, at skønt kommunerne er godt tilfredse med visitationskategorierne og den 3 måneders visitationsperiode, udlægges og udmøntes visitationen forskelligt fra kommune til kommune, hvilket
kan få konsekvenser for de unge. Det gælder særligt følgende, som uddybes nedenfor.
Visitationskategorierne dækker ikke unge med behov for en indsats rettet mod job
Visitationen af unge i gråzonen mellem uddannelsesparat og aktivitetsparat fremstår uensartet
Kommunerne har etableret forskellig visitationspraksis herunder har over halvdelen udviklet
lokale screeningsværktøjer
Betydelig variation i andelen af visiterede uddannelsesparate og aktivitetsparate på tværs af
landets kommuner
2.1:

Visitationskategorierne dækker ikke unge med behov for en indsats rettet
mod job

Målgruppen af uddannelseshjælpsmodtagere skal stå til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse, jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §13. Reglerne foreskriver desuden,
at uddannelseshjælpsmodtagere skal mødes med en uddannelsesrettet indsats, der understøtter den
enkelte unge i hurtigst muligt at påbegynde en ordinær uddannelse (LAB §§15 og 22).
7

Visitationskriterierne er beskrevet i BAB §2, Stk. 3-4.

8
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Figur 3: Kommunernes oplevelse af visitationskategorierne i forhold til målretning af indsatsen
Figur 3
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Figur 3 viser, at imens 42 pct. i meget høj eller høj grad vurderer, at de nuværende visitationskategorier fungerer som et godt redskab til at målrette indsatsen, er hver femte i meget lav eller lav grad
enig heri.
dere og ledere fra ungeteamet i de deltagende case-kommuner tilkendegiver, at hovedparten af de
unge kan indpasses i de tre eksisterende visitationskategorier, og at niveaudelingen passer godt til den
differentiering af indsatsen, som lovgivningen lægger op til.
Der er samtidig flere medarbejdere fra de deltagende case-kommuner, som anfører, at det er en udfordring, at visitationskategorierne ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for at målrette indsatsen
mod job frem for mod uddannelse.
Den nationale survey viser, at:
70 pct. af kommunerne ofte eller meget ofte oplever, at der er uddannelseshjælpsmodtagere,
som ville have mere gavn af en jobrettet indsats frem for en uddannelsesrettet indsats.
Både interviews og valideringsworkshops supplerer ovenstående fund med, at der er unge for hvem
vejen til uddannelse vurderes at være langt længere end vejen til det ordinære arbejdsmarked. Det
fremhæves blandt andet, at det kan være unge, som har slået sig på uddannelsessystemet og har tabt
motivationen herfor, eller det kan skyldes, at det er unge, der ikke kan mønstre et højt timeantal i en
ordinær uddannelsessammenhæng men i stedet har ønske om at forsørge sig selv med job på nedsat
tid. Endelig kan det, ifølge medarbejderne, handle om en modningsproces, hvor vejen til uddannelse
går gennem tilknytning til arbejdsmarkedet i en periode, før den unge oplever at være klar og afklaret
til at vende tilbage til uddannelsesmiljøet.
Samtlige interviews i case-kommunerne bekræfter således, at de ofte møder unge, som ville have
mere gavn af en indsats rettet mod job som kortsigtet mål frem for en indsats rettet mod uddannelse,
hvilket disse unge ikke er motiveret af.
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Figur 4: Kommunerne vurdering af mulighederne for at arbejde jobrettet med de unge
Figur 4
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Såvel de gennemførte interviews som den efterfølgende validering af ovenstående resultater har tilvejebragt viden om, at kommunerne har forskellige oplevelser af og tilgange til, hvorvidt og i hvilket
omfang, det er muligt inden for lovgivningens rammer at arbejde jobrettet og med job som kortsigtet
mål for gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere.
Interviewene viser således, at den faglige linje i nogle kommuner omfatter en tilgang, hvor alle uddannelseshjælpsmodtagere i udgangspunktet mødes med en uddannelsesrettet indsats, hvor planen og
målet sigter mod, at den unge kan påbegynde en ordinær uddannelse selv om vejen for nogle vurderes at være lang og selvom den unge har et ønske om job frem for uddannelse.
Samtidig er der andre kommuner, som repræsenterer en faglig tilgang, der i højere grad tillader, at
der arbejdes med job som kortsigtet mål, såfremt den unges eget fokus og kompetencer vurderes at
passe bedre til arbejdsmarkedet end til et uddannelsesmiljø. I interviewene har disse kommuner uafhængigt af hinanden fremhævet, at det afgørende i tilgangen er at lægge en plan, som nedbringer
den unges varighed på uddannelseshjælp, herunder at uddannelseshjælp anses som værende sekundær i forhold til selvforsørgelse, hvorfor hurtig adgang til job i disse kommuner får forrang frem for en
længevarende indsats med henblik på uddannelse og SU. Kommunerne er således splittede i spørgsmålet om, hvorvidt det i tilstrækkelig grad er muligt at arbejde jobrettet (med job som kortsigtet mål).
Min Plan for
uddannelseshjælpsmodtagere indeholder ikke jobmål

Hertil kommer en praktisk problemstilling i forhold til den unges Min Plan, som for uddannelseshjælpsmodtagere er bygget op omkring den unges uddannelsesmål og uddannelsespålæggets trin. Det betyder, at det aktuelt ikke er muligt at oprette en jobplan til de unge, som gerne vil i job og, som jobcentret vurderer, vil have større gavn af en indsats rettet mod job. Deltagere fra interviews og valideringsworkshops har forklaret, at de i denne sammenhæng arbejder med job som vejen til uddannelse
og at jobmålet således indgår i Min Plan under uddannelsespålægget.
Dilemmaet består i, at de unge i praksis skal stå til rådighed for en uddannelsesrettet indsats og derfor
består Min Plan for denne målgruppe per definition af et uddannelsespålæg og ikke en jobplan. Det
er dog svært for både de unge og de professionelle at se meningen med, at den unge på den ene side
får et uddannelsespålæg om at finde frem til en uddannelse at starte på, imens begge parter ved, at
der i praksis arbejdes på at finde job. Der peges derfor på, at en alternativ mulighed for at arbejde
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mere jobrettet inden for rammerne af de eksisterende visitationskategorier kunne være at reintroducere muligheden for at oprette en jobplan og lægge jobmål ind i den unges Min Plan.
Forslag om
jobparat kategori

Lidt under halvdelen af case-kommunerne peger i interviews på, at det vil tilføre både visitationen og
den aktive indsats værdi og bedre resultater i form af en forventning om kortere ydelsesforløb og flere
selvforsørgede unge, hvis
sket om en ny jobparat visitationskategori finder desuden tilslutning i 3 ud af de 6 afholdte valideringsworkshops.
Kommunerne fremhæver dog også det forbehold, at oprettelsen af en ekstra visitationskategori forventeligt vil medføre en række andre snitflader og nye regler ift. visitation og sanktionspraksis mm.
Om- eller opvisitation
Det følger af lovgivningen, at åbenlyst uddannelsesparate visiteres som sådan ved første samtale og
skal i videst muligt omfang forsørge sig selv. Uddannelsesparate unge kan ikke senere i deres forløb
visiteres op som åbenlyst uddannelsesparat.

Ikke muligt at
visitere op til
åbenlyst uddannelsesparat

Ved valideringsworkshops har deltagerne problematiseret det forhold, at imens en åbenlyst uddannelsesparat skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejde for sin ydelse, skal en uddannelsesparat, som har tilegnet sig de nødvendige kompetencer og fået trin tre i uddannelsespålægget, tilbydes en uddannelsesrettet indsats frem mod studiestart. Det centrale ved denne problemstilling er
ifølge kommunerne, at de to unge i eksemplet ovenfor kan ligne hinanden, og at forskellen består i,
at den ene er visiteret åbenlyst uddannelsesparat i dag, imens den anden oprindeligt blev visiteret
uddannelsesparat og efter en periode i jobcentret nu i princippet er lige så (åbenlyst) uddannelsesparat som den anden unge. Det mødes dog forskelligt af jobcentret ift. krav, rettigheder og pligter, og
imens den åbenlyst uddannelsesparate mødes med et beskæftigelseskrav og skal stå til rådighed for
en uddannelsesrettet indsats.
Workshopdeltagerne har derfor påpeget, at det med fordel kan overvejes, om uddannelsesparate
unge, der vurderes at have opnået samme status som åbenlyst uddannelsesparate, bør kunne visiteMarselisborg vurderer, at forslaget indebærer en risiko for
de unge, som har behov for en tæt opfølgning fra jobcentret ift. at bevare motivationen for uddannelse, vil miste fokus på uddannelse, hvis de overgår til krav om jobsøgning og selvforsørgelse. Omvendt er der også en risiko forbundet med den nuværende ordning, idet unge der ret beset kan forsørge sig selv fastholdes i jobcentret og på offentlig ydelse frem til uddannelsesstart.
2.2:

Visitationen af unge i gråzonen mellem uddannelsesparat og aktivitetsparat er uensartet

Med Kontanthjælpsreformen indførtes en visitationsperiode på 3 måneder for at sikre en grundig og
korrekt visitation af de unge.
Visitationsperiode på 3
måneder

Den unge skal modtage første samtale inden for en uge efter sin henvendelse i jobcentret, og derudover skal der afholdes yderligere to samtaler inden for de første tre kalendermåneder efter den unges
henvendelse i jobcentret (jf. LAB §20a, stk.1-2).
I det følgende belyses resultater fra survey og interviews om kommunernes visitationspraksis:
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Den nationale survey viser, at for de deltagende sagsbehandlere gælder, at:
48 pct. i høj eller meget høj grad er enige i, at den 3 måneders visitationsperiode muliggør en
grundig visitation. 15 pct. af sagsbehandlerne er i lav eller meget lav grad enige.
51 pct. i høj eller meget høj grad er enige i, at der er en andel af de unge, som opleves at være
20 pct. af sagsbehandlerne er i lav eller meget lav grad enige.
20 pct. ofte eller meget ofte oplever at være i tvivl om den rette visitationskategori for den unge
efter den 3 måneders visitationsperiode. 47 pct. oplever det nogle gange, imens 29 pct. sjældent
eller aldrig oplever at være i tvivl efter visitationsperioden.
Resultaterne fra surv
eksisterende 3 måneders visitationsperiode giver mulighed for at gennemføre en grundig visitation.
På den anden side er hver femte sagsbehandler ofte eller meget ofte i tvivl om den unges visitationskategori efter de 3 måneders visitationsperiode, og næsten halvdelen tilkendegiver, at de oplever det
nogle gange. Hertil kommer, at der er 28 pct. af sagsbehandlerne, som i høj eller meget høj grad er
enige i, at medarbejderne internt i jobcentret har forskellige vurderinger af, hvorvidt en ung er uddannelses- eller aktivitetsparat.
Resultaterne er valideret og uddybet i forbindelse med valideringsworkshops, hvor medarbejderne
tilkendegiver, at der kan være flere hensyn og overvejelser i den samlede vurdering af, hvorvidt den
unge tilhører én frem for en anden visitationskategori. Medarbejderne fremhæver samtidig, at de
visiterende sagsbehandlere i samme jobcenter kan anlægge forskellige perspektiver på sagen, ligesom
der på tværs af jobcentre kan være anlagt forskellige faglige og politiske linjer.
Citat fra valideringsworkshop

vidt forskellige visitationer. Økonomien udgør et problem, fordi den høje sats i sidste ende kan fastholde dem på uddannelseshjælp. Hvis de fx har fået tildelt en bolig på baggrund af det rådighedsbeløb,
de har som aktivitetsparate. Og så udgør de langsigtede mål også et problem. Fx hvis der er sociale
problemer og hvis man på den baggrund giver dem tillæg, risikerer vi så, at der ikke er noget, der
animerer dem til at bryde deres sociale arv? - Der er mange hensyn og måder at se på de unge på. Jeg
(Citat fra Valideringsworkshop)

12 måneders
perspektiv

I de indledende interviews i case-kommunerne henviser nogle medarbejdere blandt andet til dét forhold, at det er tidsperspektivet på 12 måneder, som kan udfordre det socialfaglige skøn. De henviser
til, at en uddannelsesparat er en person, som inden for et år og med den rette støtte vurderes at
kunne blive i stand til påbegynde (og derefter gennemføre) en ordinær uddannelse.
Udbredelsen af problemstillingen er også undersøgt i den nationale survey:
18 pct. af sagsbehandlerne tilkendegiver, at tidshorisonten på 12 måneder er for lang til at foretage en konkret og holdbar vurdering af den unges uddannelsesparathed. 39 pct. er uenige.
Nedenfor gengives et citat fra en medarbejder ved en valideringsworkshop. Citatet illustrerer den skitserede problemstilling om et meget langt tidsperspektiv, som er blevet fremført af en mindre andel
af sagsbehandlerne både i interviewene med case-kommunerne og i valideringsworkshops.

Citat fra fokusgruppeinterview

i uddannelse efter et år, men jeg vurderer, at nu er han eller hun uddannelsesparat hvad så? Så kan
man jo i princippet være uddannelsesparat på fjer
(Sagsbehandler ved fokusgruppeinterview).
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Det skal bemærkes, at både ledere og medarbejdere i 6 ud af 7 case-kommuner refererer til 12 måneders perspektivet som et centralt element (men ikke nødvendigvis et problem) i vurdering og visitation af borger. Omvendt er det ganske få sagsbehandlere, som i forbindelse med interviews har
fremhævet de kortsigtede pejlemærker, som præciseres i Skrivelse nr. 9080 af 3. februar 20149. Skrivelsen fremhæver blandt andet, at der i visitationen skal lægges vægt på, hvad den unge på kort sigt
vil kunne, herunder eksempelvis at deltage aktivt i tilbud alle ugens hverdage. Det kan rejse et spørgsmål om, hvorvidt alle kommuner er opmærksomme på de præciseringer, som er fastlagt i skrivelsen i
begyndelsen af 2014 med det formål at understøtte visitationen.
2.3:
Nationalt
screeningsværktøj bruges
i lav grad

Kommunale variationer i visitationspraksis, tilgange og metoder

afklaringsværktøjet forefindes på Jobnet, hvor de unge kan tilgå et forberedelsesskema og besvare en
række spørgsmål. Profilafklaringsværktøjet sammenstiller den unges besvarelser med en række objektive forhold, hvilket giver den enkelte sagsbehandler et afsæt for den videre dialog med den unge.
Kommunerne anvender dog ifølge den nationale survey i lav grad (7 pct.) Profilafklaringsværktøjet, og
adspurgt ved valideringsworkshops henviser deltagerne til to primære forklaringer: 1) Profilafklaringsværktøjet er frivilligt at anvende for de unge, hvorfor mange ikke bruger det og 2) Profilafklaringsværktøjet vurderer den unges samlede forudsætninger for at komme hurtigt i uddannelse, og herunder vurderes også om den unge er i risiko for langtidsledighed, og det er ikke den sondring, der udfordrer kommunerne.
Ifølge den nationale survey har 63 pct. af kommunerne således udviklet deres eget screeningsværktøj.
Screeningsværktøjerne, som kan bestå af tjeklister, dialogguides og spørgeskemaer til de unge, står
ikke alene, idet kommunerne også anvender aktive tilbud og samtaler med uddannelsesvejledere og
virksomhedskonsulenter som grundlag for visitationen og afdækningen af den unges kompetencer,
behov og eventuelle udfordringer.

Forhold som
visitationen
hviler på varierer

Visitationen af den unge hviler, jf. interviews med case-kommunerne, også på statusrapporter fra de
tilbud, den unge har deltaget i og medarbejderens vurdering af den unge ift. de opstillede screeningsog visitationsparametre, som kommunen har udvalgt. Hertil kommer den enkelte sagsbehandlers helhedsorienterede vurdering af den unges samlede situation.
På baggrund af de gennemførte interviews med case-kommunerne ses visitationen i kommunerne
således at bero på en eller flere af følgende tre forhold: 1) De aktive tilbud kommunen anvender og
herunder kvaliteten af statusrapporterne om den unge, 2) de opstillede screeningsparametre (herunder kommunens egne) og 3) de hensyn, som den enkelte sagsbehandler tillægger vægt i den helhedsorienterede vurdering.
De gennemførte interviews med medarbejderne fra de deltagende case-kommuner indikerer samlet
set, at der forekommer variation både internt blandt medarbejdere i ungeteams og på tværs af
kommuner med hensyn til hvilket dokumentationsgrundlag der tilvejebringes for at oplyse en sag til
brug for visitationen, og hvilke hensyn som tillægges betydning i det faglige skøn i visiteringen.
Ovenstående indikerer, at der kan være potentiale i at videreudvikle Profilafklaringsværktøjet, som
også vil kunne understøtte en mere ensartet visitation.
9
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2.4:

Betydelig variation i andelen af visiterede uddannelsesparate på tværs af
landets kommuner

Målgruppeinddelingen af unge uddannelseshjælpemodtager i de tre visitationskategorier varierer betydeligt på tværs af landets kommuner, hvor nogle kommuner har en høj andel af aktivitetsparate,
mens andre kommuner i stedet har en høj andel af uddannelsesparate unge, jf. figur 5 neden for.
Variationen ses både på tværs af nabokommuner og kommuner med sammenlignelige rammevilkår10,
hvilket kan indikere, at variationen delvist kan tilskrives forskellig implementering af lovgivningens visitationsregler, jf. i øvrigt afsnit 2.1.-2.3. oven for.
Figur 5: Variation i andelen af visiterede uddannelsesparate på tværs af landet, 2018.
Figur 5

Anm. Opgørelsen viser, hvor stor en andel af uddannelseshjælpsmodtagerne, der i den enkelte kommune er visiteret
som uddannelsesparat. På landsplan var der i 2018 59.722 uddannelseshjælpsmodtagere, 46 pct. af disse (27.515) blev
i gennemsnit visiteret som uddannelsesparate, Landsgennemsnittet er vist med den røde linje i figuren ovenfor.
Kilde: www.jobindsats.dk

De gennemførte interviews med medarbejdere og unge borgere fra de deltagende case-kommuner
peger på, at variationen i visitationspraksis på tværs af kommuner, har betydning for de unge. Eksempelvis fremstiller én af de interviewede unge sin oplevelse af at flytte fra én kommune til en anden
således:
Citat fra
borgerinterview

Fra interview med uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager:
delse for, hvorfor jeg var aktivitetsparat med min angst og det der. Men min nye sagsbehandler holdt
bare fast i, at jeg skal være uddannelsesparat, selv om jeg slet ikke kan deltage ret mange timer om
ugen og min psykolog siger, at jeg skal mærke efter og tage det stille og roligt. Det har jo kostet mig
rigtig mange penge, så nu har jeg ikke råd til psykolog, og jeg har heller ikke en koordinerende sagsbe-

sen. Analyse for offentlige forp
(herunder uddannelseshjælp) er Egedal (28 pct. uddannelsesparate) og Hørsholm (50 pct. uddannelsesparate). Blandt kommuner med
mindst favorable rammevilkår på kontanthjælp er eksempelvis Albertslund (43 pct. uddannelsesparate) og Brøndby (57 pct. uddannelsesparate).
10
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Variationen i visitationsmønstre på tværs af kommuner kan således betyde, at nogle kommuner vil
vurdere en ung borger som uddannelsesparat, mens andre kommuner ville anse den samme unge
som aktivitetsparat. Da visitationskategoriseringen samtidig har betydning for hvilken indsats, økonomisk ydelse og tidsperspektiv, som fastlægges i den enkelte unges sag, kan dette få betydning for
hvilken progression den unge opnår og for varigheden af den enkeltes ydelsesforløb.
2.5:

Sammenfatning og perspektiveringer

Flertallet af kommunerne oplever ofte unge, der ville have mere gavn af en jobrettet end en uddannelsesrettet indsats
ærs af kommunernes ungeteams er
bred tilslutning til udformningen af de eksisterende 3 visitationskategorier. Samtidig peges der på, at
kommunerne ofte oplever, at der er unge, som med fordel kan mødes med en jobrettet indsats, men
som ikke modtager en sådan i dag. Herunder har medarbejdere og ledere ved 3 ud af 6 valideringsworkshops efterlyst
Dette understøttes dog ikke af de indledende
interviews, hvor flertallet af kommunerne til trods for ønsket om at arbejde mere jobrettet udtrykte
bekymring for, at bureaukratiet og den administrative byrde ifm. introduktionen af endnu en visitationskategori ikke vil stå mål med udbyttet.
Der peges i den sammenhæng på, at IT-understøttelsen af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere er (for) ensidigt bygget op omkring uddannelsesrettede tiltag, hvilket betyder, at det ikke er muligt at udarbejde en plan for den unge, som er centreret om et eller flere kortsigtede jobmål, idet Min
Plan for uddannelseshjælpsmodtagere udelukkende udstiller uddannelsesmål.
På baggrund af analysen vurderer Marselisborg, at lovgivningens prioritering af ordinær uddannelse
og indsatser der understøtter den unges adgang til dette, utilsigtet kan medføre tab af progression og
forlænget ydelsesforløb for disse unge, når nogle kommuner nedtoner eller slet ikke sigter mod job
som det kortsigtede mål.
Visitationen af unge i gråzonen mellem uddannelses- og aktivitetsparat er uensartet.
Analysen indikerer, at lovgivningen giver kommunerne frie rammer til at foretage en grundig visitation. Disse rammer forvalter kommunerne og den enkelte sagsbehandler forskelligt, og der er i den
forbindelse en opmærksomhed på, om den inter-kommunale variation i andelen af uddannelses- henholdsvis aktivitetsparate er for høj set i sammenhæng med, at visitationskategorien har konsekvenser
for den enkelte unges forsørgelsesgrundlag og den indsats, de modtager.
Variationen i visitationspraksis vurderes at kunne øge risikoen for, at der er unge, som utilsigtet får
forlænget deres varighed på offentlig forsørgelse. Denne vurdering baseres på det forhold, at visitationskategorierne er bygget op om en differentieret indsats, som giver mindst støtte til åbenlyst uddantegori risikerer at blive enten over- eller underkompenseret frem for at modtage en indsats, som giver
tilpas udfordring og støtte til, at den unge kan opnå optimal progression.
Med afsæt i afdækningen af (utilsigtede og uhensigtsmæssige) variationer i udlægningen af visitationsgrundlaget, kan det overvejes at reintroducere indholdet af Skrivelse 9080 og/eller alternativt udvikle et støtteredskab i form af et nyt nationalt screeningsværktøj, som vil kunne understøtte en mere
ensartet visitation.
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3: Ydelser til uddannelseshjælpsmodtagere
Dette kapitel undersøger kommunernes oplevelse af 'drivere' og barrierer ved sammensætningen af
ydelser til de unge på uddannelseshjælp.
Forskellige
Forskemge
satser
satser

Størrelsen på uddannelseshjælpen fastlægges efter en sats, der korrelerer med den enkelte unges
situation. Således er der satser til henholdsvis ude- og hjemmeboende og til unge, som er henholdsvis
under eller over 25 år. Derudover er der særlige satser til forsørgere og til unge med psykiske lidelser.
I alt er der 15 forskellige satser fordelt på 9 forskellige kategorier, hvoraf de 6 udløser et ekstra tillæg
til de aktivitetsparate jf. lov om aktiv socialpolitik (VEJ nr. 9166 af 01/03/2019):
Tabel 1: Ydelsessatser jf. "Vejledning om satser mv. 2019" (VEJ nr 9166 af 01/03/2019)

Tabel 1
Tabei1
Under 25 år, hjemmeboende
Under 25 år, udeboende
25-29 år, hjemmeboende
25-29 år, udeboende
Forsørger med eget barn i hjemmet, uden ret ti l
børn eti lskud
Enlig forsø rger med ret t il børnetilskud
Kvi nder under 30 år, der er gravide og ha r passe ret
12. svangerskabsuge
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er
forsørge re
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er
udeboende

Uddanne lsesparat
2.697 kr.
6.259 kr.
2.697 kr.
6.259 kr.
8.761 kr.

Aktivitetsparat inkl. ti llæg
3.552 kr.
7.362 kr.
11.423 kr.
11.423 kr.
15 .181 kr.

Aktivitetstillæg

12.519 kr.
11.423 kr.

15.181 kr.
11.423 kr.
(ingen tillæg)
15 .180 kr.
(ingen tillæg)
11.423 kr.
(ingen tillæg)

2.662 kr.
0 kr

15.180 kr.
11.423 kr.

855
1.103
8. 726
5.164
6.420

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

0 kr.
0 kr.

Der er blandt kommunerne (såvel i interviews, workshops og survey) enighed om, at den lave ydelse
på den ene side er positiv og fungerer som en 'driver' i forhold til enten at "vende de unge i døren"
eller få de unge til hurtigt at søge mod uddannelse eller på anden vis forsørge sig selv. På den anden
side er der også enighed om, at de differentierede satser er problematiske set fra et progressionsperspektiv.
Kortlagte
Kortlagte proJProblemstillinger
lblemstillinger

Analysen har kortlagt følgende forhold og problemstillinger i forhold til ydelserne til uddannelseshjælpsmodtagere:
De målgruppeopdelte ydelsessatser kan hæmme de aktivitetsparate unges progression mod uddannelse.
Uddannelseshjælpsmodtagere på den laveste sats har ikke rådighedsbeløb til at lægge ud for
befordring i forbindelse med transport til aktivt tilbud.
Kommunerne har forskellig praksis ift. sanktionering af unge med uddannelsespålæg, som har
frafaldet deres uddannelse.
225-timers reglen opfattes som bureaukratisk og overflødig i forhold til de unge på den laveste
ydelsessats
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3.1:

Differentierede ydelsessatser kan hæmme de unges progression mod uddannelse

Den nationale survey viser, at for de deltagende sagsbehandlere gælder, at:
53 pct. oplever, at over halvdelen af de unge med aktivitetstillæg vægrer sig mod SU, idet forsørgelsesgrundlaget er lavere på SU.
72 pct. oplever, at over halvdelen af de unge der modtager tillæg grundet særlige diagnoser udfordres økonomisk af SU-satsen11.
61 pct. i høj eller meget høj grad oplever, at det hæmmer de unges progression mod uddannelse,
at aktivitetsparate får højere ydelse end uddannelsesparate.
64 pct. i høj eller meget høj grad oplever, at det hæmmer de unges progression mod uddannelse,
at aktivitetstillægget stiger, når de unge fylder 25 år.
Fastholdes som
aktivitetsparate

Såvel ledere som medarbejdere tilkendegiver i interviews, at differentieringen i uddannelseshjælpen
er uhensigtsmæssig set ud fra et progressionsperspektiv, hvor den enkelte aktivitetsparate unge oplever en indtægtsreduktion i forbindelse med sin progression mod uddannelse, idet ydelsen sættes
betragteligt ned, når den unge visiteres om til uddannelsesparat. Såfremt den unge forbliver aktivitetsparat, vil indtægtsreduktionen først træde i kraft ved overgang til SU.
Det udgør jf. de indledende interviews med medarbejderne et tilbagevendende problem særligt af tre
årsager:
1)
.
2) De unge modarbejder uddannelsesperspektivet, fordi de er bekymrede for den økonomiske
konsekvens og tilkendegiver, at de ikke kan se sig selv i en uddannelse, fordi de ikke har råd
til at leve for en SU.
3) Endelig vanskeliggør den høje sats overgangen til SU, ikke mindst fordi de aktivitetsparate
unge som oftest over en længere periode har vænnet sig til en højere indtægt og det er ikke
usædvanligt, at de unge i deres ledighedsperiode har skiftet bolig, og at de samlede udgifter
samt rådighedsbeløb er beregnet ud fra den unges høje sats på uddannelseshjælp.
Interviewpersoner fra samtlige case-kommuner vurderer, at det formodentlig er en udbredt praksis,
at kommunerne lader de unge forblive i visitationskategorien aktivitetsparate til de påbegynder uddannelse frem for at visitere dem om. Det er en formodning, som bygger på medarbejdernes erfaringer med, at opvisiteringen indeholder et konfliktpotentiale, som i sig selv kan hæmme den unges progression og den tillidsfulde relation, som er bygget op mellem den unge og sagsbehandleren.
Begrænset opvisitering kan medføre, at der forekommer aktivitetsparate unge, som ikke oplever betydningen af at blive mødt med flere krav og mere ansvar, inden de påbegynder uddannelse. Ifølge
interviewpersoner kan overgangen til studielivets krav om selvstændighed og proaktiv handling derfor
komme til at virke overvældende for nogle unge, og denne antagelse medfører en bekymring for øget
frafald blandt denne gruppe af unge.

Ændrede regler trådte i kraft 1. januar 2019, som giver mulighed for at unge på erhvervsuddannelser også kan ansøge om at få tillægsstipendium grundet deres varige funktionsnedsættelse. Det fremgår af https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappedemv/handicaptillaeg/, at ansøger skal 1) have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hæmmer muligheden for at have
studiejob, 2) modtage SU eller slutlån, 3) gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Det betyder, at unge på andre
ungdomsuddannelser ikke er berettiget til et lignende tillægsstipendium.
11
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Unge med funktionsnedsættelser stilles forskelligt
Variation i mulighed for tillæg
ved funktionsnedsættelser

Unge med særlige diagnoser kan få et tillæg, når de er på uddannelseshjælp. Som studerende på en
videregående uddannelse kan studerende desuden ansøge om tillægsstipendium, som tildeles når en
funktionsnedsættelse resulterer i, at den unge er stillet væsentligt ringere end sine medstuderende
ift. at gennemføre sit studium. Denne ordning fandtes ikke tidligere for unge på ungdomsuddannelser,
men 1. januar 2019 trådte ændrede regler i kraft, som giver mulighed for at unge på erhvervsuddannelser også kan ansøge om at få tillægsstipendium grundet deres varige funktionsnedsættelse12. Det
betyder omvendt også, at unge på andre ungdomsuddannelser stadig ikke er berettiget til et lignende
tillægsstipendium.
3.2:

De unges økonomi presses af befordringsomkostninger til aktive tilbud

Befordringsgodtgørelse

Uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, og retur er
mere end 24 km. Befordringsgodtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud
over de første 24 km (jf. LAB §82).

Godtgørelse jf.
§83

Derudover kan den unge efter jobcentrets vurdering få op til et beløb på 1.000 kroner i hel eller delvis
godtgørelse for de af jobcentret anslåede udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11 (jf. LAB
§83).
Case-kommunerne oplyser samstemmende, at befordringsgodtgørelse udgør en tilbagevendende
problemstilling for arbejdet med uddannelseshjælpsmodtagere på den laveste sats, idet de unge dels
har svært ved at lægge ud (befordringsgodtgørelsen er bagudbetalt), og dels oplever, at deres i forvejen begrænsede rådighedsbeløb svinder, når deres faktiske transportudgifter kun dækkes delvist eller
slet ikke. Denne problemstilling udmønter sig i praksis, når de unge udebliver fra tilbud eller har et
fragmenteret fremmøde under henvisning til, at de ikke har råd til at komme frem.

Borger-interview

teket, men problemet er at satserne på offentlig transport er sat op. Det gør, at jeg skal bruge halvdelen
af min ydelse og ikke kan søge bredt [efter praktikpladse
nelseshjælpsmodtager)
Omfanget af problemstillingen er undersøgt i den nationale survey, som viser, at:
83 pct. af kommunerne vurderer, at over halvdelen af de unge på den lave uddannelseshjælpssats har svært ved at lægge ud for befordring, når de skal deltage i aktive tilbud.
Befordringsgodtgørelsen er ifølge medarbejderne årsag til konflikter mellem jobcenter og uddannellever, at de reelt ikke har råd til transporten.
I undersøgelsen har både sagsbehandlere og de unge henvist til befordringsgodtgørelsen (jf. LAB §82),
som de unge får med tilbagevirkende kraft til at dække transportomkostningerne. Det kan dog i praksis
Det fremgår af https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/, at ansøger skal 1) have en varig
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hæmmer muligheden for at have studiejob, 2) modtage SU eller slutlån, 3) gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse.
12
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både være udbetalinger under §82 og §83, idet §83 kan anvendes bredt til at dække omkostninger
forbundet med deltagelse i tilbuddet. Alt i alt fremgår det af interviewene, at de unge langt fra oplever
at blive kompenseret for deres udlæg i forbindelse med deltagelse i de aktive tilbud. I den forbindelse
ses det i lovforslaget til Kontanthjælpsreformen (fra 2013), at beløbet også på daværende tidspunkt
også udgjorde 1000 kroner, hvilket således ikke er blevet prisreguleret i en årrække.
3.3:

Forskellig sanktionspraksis ved frafald fra uddannelse

Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) § 39 anfører, at hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en person uden
rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, jf.
§ 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a.
Uddannelseshjælpen nedsættes i udgangspunktet med tre gange dagssatsen (LAS §40). Dog kan en
uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager jf. LAS §40a miste retten til uddannelseshjælp i en periode på op til tre måneder, hvis personen gentagne gange har undladt at opfylde sin pligt til at stå til
rådighed, og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til
at stå til rådighed for uddannelse.
Analysen har vist, at kommunerne forvalter førnævnte lovbestemmelserne forskelligt, og at de generelt har en uensartet praksis for så vidt angår sanktionering ved frafald fra uddannelse.
Figur 6: Anvendelse af sanktioner til de unge, som falder fra uddannelse uden rimelig grund
Figur 6

"I hvilket omfang anvender I i din kommune sanktioner til de unge med uddannelsespålæg, som
er frafaldet uddannelse uden rimelig grund, og henvender sig på ny for at søge
uddannelseshjælp?"
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Meget ofte
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N = 91 kommuner

Figur 6 viser, at imens 20 pct. af kommunerne tilkendegiver, at de ofte eller meget ofte sanktionerer
unge med uddannelsespålæg, som er frafaldet en uddannelse, så er der tilsvarende 29 pct. af kommunerne, der sjældent eller aldrig gør det. Endelig er der 18 pct., som tilkendegiver, at de nogle gange
sanktionerer.
Hertil kommer, at 1/3 har tilkendegivet, at de ikke ved det13.

Forklaringen på den tredjedel af respondenterne som ikke ved, om kommunen sanktionerer, skal formodentlig findes i organiseringen
af beskæftigelsesindsatsen. Mange kommuner har et visiterende team, der varetager første samtale med de unge, når de tilmelder sig
jobcentret, og såfremt den unge sanktioneres allerede ved modtagelsen i jobcentret, er det kun de visiterende sagsbehandlere og ydel13
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Af de 14 kommuner, som har deltaget i den indledende kortlægning og/eller valideringsworkshops
fremgår det, at der kun er én, der har sanktion ved frafald som et fokusområde, imens resten af kommunerne i mindre grad eller slet ikke har fokus på dette forhold.
Rimelig grund

Flertallet af kommunerne forklarer i valideringsworkshops, at med undtagelse af helt særlige tilfælde,
hvor det drejer sig om unge, der ikke medvirker i eget forløb, kan det være vanskeligt at vurdere,
figur 7, som giver
en oversigt over frafaldsårsager, som jobcentrets medarbejdere møder i dialogen med de unge, når
de henvender sig i jobcentret efter at være faldet fra deres uddannelse.
Figur 7: Typiske årsager til frafald

Figur 7

"Hvilke årsager til deres frafald henviser de unge typisk til, når de henvender sig i jobcentret igen?"
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Anm: Spørgsmålet er stillet med lukkede svarkategorier.

Figur 7 viser, at de frafaldsårsager, som kommunerne hyppigst bliver mødt med i dialogen med de
unge handler om helbred, personlige eller sociale forhold. Denne type opståede problemstillinger kan
rettiger den unge til offentlig forsørgelse, såfremt det er nye problemstillinger, der er opstået eller forværret, efter den unge er påbegyndt sin uddannelse.
I interviews med case-kommunerne fremgår det desuden, at medarbejderne dels i reglen oplever, at
de unges frafald skyldes rimelige årsager, og dels at medarbejderne samtidig ikke har erfaring for, at
sanktion virker motiverende eller regulerende på denne gruppe af unge, som ifølge medarbejderne
netop har oplevet et nederlag som følge af deres frafald fra uddannelsen.
I den nationale survey understøttes ovenstående ved, at 45 pct. af sagsbehandlerne mener, at det har
meget lille eller lille betydning for om den unge falder fra sin uddannelse, at han/hun er vejledt om
risikoen for sanktion. 17 pct. mener omvendt, at det har stor eller meget stor betydning.

Analyse af beskæftigelsesindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet

24

3.4:

225-timers reglen for unge på laveste sats er svær af forstå

Den nationale survey viser, at
59 pct. af kommunerne i høj eller meget høj grad oplever, at det er svært for de unge at forstå,
at de er omfattet af 225-timers reglen. 14 pct. oplever det i lav eller meget lav grad.
225-timers reglen er et begrænset beskæftigelseskrav. Som udgangspunkt er alle kontanthjælps- og
uddannelseshjælps- samt integrationsydelsesmodtagere omfattet af reglen med mindre de er individuelt undtaget ud fra en konkret vurdering.
I tilknytning til 225-timers reglen følger risikoen for nedsættelse af hjælpen, hvis borgeren ikke har
opfyldt sin pligt til at arbejde 22514 timer inden for et år.
Uddannelseshjælpsmodtagere, som er forsørgere med hjemmeboende børn eller modtager den laveste ydelse (både som ude- og hjemmeboende) er omfattet af 225-timers reglen, men kan ikke få nedsat hjælpen, med mindre de senere overgår til en højere ydelsessats, fx når de fylder 30 år15, og ikke
har opfyldt beskæftigelseskravet.
225er på den lave ydelsessats. De unge er alligevel omfattet af reglen, hvilket betyder, at der stilles samme
krav til sagsbehandlingen, herunder at sagsbehandler ved hver samtale skal vejlede de unge om reglen, løbende følge op og vurdere om den unge er omfattet eller skal undtages for reglen.
Samtidig peges der i interviewene på, at det kan virke paradoksalt, at indsatsen på den ene side er
rettet mod uddannelse, som de unge skal stå til rådighed for, og på den anden side mødes de med et
beskæftigelseskrav, når de omfattes af 225-timers reglen.
3.5:

Sammenfatning og perspektiveringer

Drivere og barrierer ved ydelsessatser og tillæg
som ydre motivation til at opnå hurtig progression mod uddannelse. Omvendt oplever flertallet af
kommunerne, at de høje ydelsessatser/tillæg kan hæmme de unges progression mod uddannelse,
idet overgang til SU vil resultere i en indtægtsnedgang. Dette gælder særligt aktivitetstillægget til de
unge over 25 år. Endvidere ses der et potentiale for at ensarte reglerne om tillægsstipendier for unge
med særlige diagnoser/handicap, når de påbegynder uddannelse.
Kommunerne oplever i den forbindelse, at ydelsessystemet repræsenterer en omvendt incitamentsstruktur for de aktivitetsparate unge, som oplever en indtægtsreduktion, når de opvisiteres til uddannelsesparat eller alternativt overgår direkte til SU.
Den laveste ydelsessats udfordrer til gengæld unge, der skal deltage i aktive tilbud og har udgifter i
forbindelse med transporten. Både unge og medarbejdere oplever, at de eksisterende muligheder for
Nedsættelsen af hjælpen kan også ramme ægtefælleforsørgede.
Uddannelseshjælpsmodtagere kan få nedsat deres hjælp i henhold til LAS § 13g, nr. 2:
Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af mindre end 15.180 kr. pr. måned (2019-niveau) eller mindre end 11.423 kr. pr. måned
(2019-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, får hjælpen nedsat med 520 kr. pr. måned
(2019-niveau), dog således, at personer, der modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9,
ikke får nedsat hjælpen. Bemærk at reglerne, som fremhæves her er for ugifte uddannelseshjælpsmodtagere, og det er dem, problemstillingen henholder sig til.
14
15
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godtgørelse ikke i tilstrækkeligt omfang kompenserer de unge, hvoraf en andel udebliver fra deres
aktivitet under henvisning til, at de ikke har råd til transporten, hvilket resulterer i sanktioner, som
yderligere presser økonomien (og samarbejdet).
Analysen viser desuden, at kommunerne kun i begrænset omfang gør brug af sanktionsmulighederne,
når unge med uddannelsespålæg er faldet fra deres uddannelse og på ny henvender sig i jobcentret
med henblik på at modtage uddannelseshjælp.
225-timers reglen
Kommunerne har peget på en oplevet inkonsistens i regler og krav til uddannelseshjælpsmodtagerne,
idet der på den ene side vægtes en uddannelsesrettet indsats til unge, som kun skal stå til rådighed
for en uddannelsesrettet indsats og på den anden side mødes de til trods herfor med et beskæftigelseskrav jf. 225-timers reglen.

4: Kontaktforløb og uddannelsespålæg
Kapitlets første del undersøger kommunernes oplevelse af kontaktforløbet og samtalernes betydning
for resultatskabelsen. I anden del af kapitlet undersøges det, hvordan uddannelsespålægget anvendes
i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagerne.
Kontakt
forløbet

Kontaktforløbet tilrettelægges og gennemføres som et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under
hensyn til personens ønsker og forudsætninger med det formål, at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.
Hvis dette ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen
bliver parat til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.

Visitationsperiode og første samtale inden for en uge

Første samtale i kontaktforløbet afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp,
imens der for personer, der ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparate, herefter skal afholdes samtaler
mindst to gange yderligere inden for de første 3 måneder16 (LAB §§ 16, Stk. 6 og 20a., Stk. 1 og 2). I
kontaktforløbet skal der afholdes individuelle samtaler med henblik på at sikre uddannelsesfokus og
fremdrift i forhold til arbejdet med uddannelsespålægget.
Kommunerne tilkendegiver en generel tilfredshed med kontaktforløbet for de unge og fremhæver i
den forbindelse nødvendigheden af at holde mange personlige samtaler, som kan fastlægges fleksibelt.

Kortlagte
problemstillinger

Der er i forbindelse med analysen kortlagt følgende øvrige forhold og problemstillinger:
Kontaktforløbet bidrager positivt til resultatskabelsen.
Uddannelsesparate unge vurderes også at kunne profitere af en koordinerende sagsbehandler.
Væsentlige potentialer for udvikling af Min Plan.
Kommunernes vurdering af uddannelsespålæggets betydning for resultatskabelsen er delt.
Uddannelsespålægget modtages ikke positivt af de unge, og kan stå i vejen for en god relation.
Uddannelsespålægget sikrer ikke et særligt fokus på fastholdelse.

Visitationsperioden fastholdes i den nye Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som træder i kraft 1.1.2020, hvor der for uddannelseshjælpsmodtagerne skal afholdes mindst fire individuelle samtaler indenfor de første 6 måneder, og første samtale skal afholdes senest 1
uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
16
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4.1:

Kontaktforløbet bidrager positivt til resultatskabelsen
Figur 8: Betydningsfulde elementer i kontaktforløbet

Figur 8

"I hvilken grad oplever du, at følgende elementer i kontaktforløbet har betydning for,
om din kommune skaber resultater sammen med den unge ift. at komme hurtigt og
(Andel som har svaret "I meget høj/høj grad")
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Anm.: Respondenterne har svaret på et spørgsmålsbatteri om ovenstående elementer i kontaktforløbet og i samtalerne
med de unge. Ovenfor er udelukkende medtaget de besvarelser, hvor respondenterne har svaret i meget høj/høj grad.

Figur 8 viser, at langt størstedelen af respondenterne har en fælles oplevelse af betydningen af de
forhold ved kontaktforløbet, som omhandler tidlig og hyppig kontakt, samt at samtalerne tager afsæt
i en langsigtet plan, som den unge understøttes i at omsætte til handling via forpligtende samtaler.
Pejlemærker
for det gode
kontaktforløb

Ovenstående forhold bekræftes i samtlige valideringsworkshops som værende pejlemærker for det
gode kontaktforløb . Den kombinerede indsigt fra surveyen og interviews tydeliggør, at samtalerne og
den hyppige kontakt anses som nogle af de væsentligste faktorer for at skabe resultater i ungeindsatsen.
Kommunerne er derimod splittede i forhold til vurderingen af om afsæt i uddannelsespålægget i samtalerne har betydning for resultatskabelsen.

Splittelse blandt
kommunerne

Figur 9 nedenfor viser, at 28 pct. af sagsbehandlerne mener, at det i lav grad eller meget lav grad har
betydning for resultatskabelsen, at samtalernes indhold tager afsæt i uddannelsespålægget. Omvendt
er der tilsvarende 28 pct., som mener, at dette i meget høj grad eller høj grad er tilfældet.
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Figur 9: Sagsbehandlernes oplevelse af om samtalerne bør tage afsæt i uddannelsespålæggets
indhold
Figur 9

"I hvilken grad oplever du, at det har betydning for resultatskabelsen, at
samtalernes indhold tager afsæt i uddannelsespålæggets indhold?"
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Interviews indikerer derudover, at ovenstående svarfordeling kan forklares med, at det lovpligtige indhold optager tid og plads i samtalen, som ellers kunne være brugt til andre, mere væsentlige, emner.
Kommunerne henviser til, at det vil øge værdien af samtalerne, hvis de professionelle i højere grad frit
kan disponere over indholdet af samtalerne, så de gennemføres med udgangspunkt i den enkelte unges behov og plan.
Hyppige samtaler men råderum ift. planlægning og indhold

Ved valideringsworkshops har flertallet af kommunerne fremhævet nødvendigheden af en høj samtalekadence, men de mener ikke, at en lovmæssig fastsættelse af hverken indhold eller frekvens vil være
fordelagtig, idet dette vil kunne øge antallet af unødvendige samtaler. I stedet peger de på, at samtalekadencen i højere grad kan fritstilles (særligt for aktivitetsparate unge, hvor der er krav om samtaler
hver 2. måned), så medarbejderne sammen med de unge kan sammensætte et fleksibelt og behovsstyret kontaktforløb. Af hensyn til de unges retssikkerhed foreslår flere kommuner dog årsnormer for
antallet af samtaler, hvilket vil bidrage til et fokusskifte fra rettidighed til den unges behov for samtaler.
4.2:

Uddannelsesparate unge vurderes også at kunne profitere af en koordinerende sagsbehandler

Koordinerende
sagsbehandler

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal
sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de
kommunale forvaltninger og andre myndigheder (jf. LAB §18a). Kommunen skal jf. §18a, stk. 2 tilbyde
den unge en koordinerende sagsbehandler umiddelbart, når den unge vurderes at være aktivitetsparat.

Resultater fra
survey

Den nationale survey viser, at:
79 pct. af kommunerne oplever, at en koordinerende sagsbehandler vil understøtte uddannelsesparates progression mod uddannelse
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Resultatet underbygges af interviews, hvor det fremhæves, at gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere er heterogen men fælles for flertallet er, at de har én eller flere tyngende problemstillinger, som
hæmmer dem i at påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår. Af samme grund vurderer medarbejderne, at en forholdsvis stor andel af de uddannelsesparate vil kunne profitere af en koordinerende
sagsbehandler, endvidere at det vil øge muligheden for progression, hvis de unge ikke skal bruge for
meget af deres energi på at koordinere mellem professionelle.
Dette fund harmonerer med Aftale om bedre veje til uddannelse og job, som foreskriver, at den Kommunale Ungeindsats (KUI) skal tilbyde unge op til 25 år med behov herfor en gennemgående kontaktperson.
Der er ikke noget, der lovgivningsmæssigt eller teoretisk hindrer kommunerne i at tilbyde uddannelsesparate en koordinerende sagsbehandler, såfremt sagsbehandler oplever, at behovet er tilstede.
Problemstillingen er dog uddybet i interviews, hvor sagsbehandlere peger på en barriere i det forhold,
for det vil være vanskeligt for dem at påtage sig det koordinerende arbejde.
4.3:

Udviklingspotentialer for Min Plan

Samtalerne med den unge dokumenteres i jobcentrets fagsystem og fremstilles for den unge i Min
Plan, som for de åbenlyst uddannelsesparate skal tilgås via Jobnet, imens de øvrige får Min Plan sendt
via e-Boks. (Fra 1.1.2020 skal alle unge tilgå deres Min Plan via Jobnet.)
Beskæftigelsesministeriet har iværksat flere initiativer med henblik på at evaluere og kvalificere ITunderstøttelsen af beskæftigelsesindsatsen. Som led heri blev der i juli 2017 offentliggjort en evaluering af Min Plan med uddannelsespålæg17. I det følgende fremgår det, at den netop gennemførte nationale survey underbygger fundene i den gennemførte evaluering.
Det fremgår af figur 10 nedenfor, at under hver femte sagsbehandler er enige i, at Min Plan på Jobnet
er overskuelig for den unge. Derudover, at 42 pct. af sagsbehandlerne i lav eller meget lav grad er
enige i, at Min Plan understøtter dialogen om uddannelsespålæggets trin. Hertil kommer, at 38 pct. af
sagsbehandlerne i meget lav/lav grad er enige i, at Min Plan er opbygget, så den understøtter samtalerne, og 56 pct. i meget lav/lav grad er enige i, at Min Plan understøtter den unge i at tage ejerskab.

17
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Figur 10: Sagsbehandlernes oplevelse af Min Plan
Figur 10

"I hvilken grad er du enig i følgende udsagn om Min Plan?"
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Medarbejdernes generelle kritik af Min Plan handler om uoverskueligheden. Der er meget tekst, og
det er vanskeligt af få overblik over, hvor de seneste aftaler og den vigtigste information skal findes.
Udfordringen er, forklarer medarbejderne ved valideringsworkshops, at Min Plan tager sig forskelligt
ud afhængigt af, om det er e-Boks-versionen eller Jobnet-versionen. Den lettest tilgængelige udgave
er Jobnet-versionen, der skal tilgås af de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere,
imens de øvrige unge, der formodes at have sværest ved IT og skriftlige fremstillinger fra det offentlige, får den komplekse udgave via e-Boks.
Analysen indikerer endvidere, at de unge kun i lav grad involveres i udarbejdelsen af deres Min Plan,
og at Min Plan mest er et administrativt redskab, som sagsbehandlerne anvender til at dokumentere
indholdet af samtalerne og oprette placeringer, når den unge skal i aktivt tilbud. Der vurderes derfor
at være potentiale for at udnytte Jobnets muligheder for dialog mellem sagsbehandler og ung i langt
større udstrækning.
Adspurgt, er det kun få af de unge, der er klar over, hvad Min Plan er, og at de har én.
Endelig er der medarbejdere, der som tidligere nævnt, oplever begrænsninger ift. manglende mulighed for at arbejde med jobmål og jobplan.
4.4:
Uddannelsespålæggets tre trin

Kommunerne vurderer uddannelsespålæggets betydning for resultatskabelsen forskelligt

Jævnfør LAB §21b, stk. 3-5 indbefatter uddannelsespålægget 3 trin:
1) Jobcenteret skal ved første jobsamtale pålægge den unge, inden for en nærmere fastsat frist, at
komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vilkår.
2) Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger herefter pålægge personen
indenfor en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser.
3) Personen som optages på en uddannelse, er forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
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Splittelse i vurderingen af uddannelsespålæggets betydning for resultatskabelsen
I interviews og valideringsworkshops fremgår det, at uddannelsespålægget har været medvirkende til
at gennemføre det uddannelsesrettede paradigmeskifte, som blev introduceret med Kontanthjælpsreformen. I tillæg hertil deler samtlige interviewede sagsbehandlere den oplevelse, at flertallet af de
unge meget gerne vil have en uddannelse, og at det er blevet en helt naturlig del af beskæftigelsesindsatsen for de unge.
Resultater fra
survey

Den nationale survey viser, at:
36 pct. af kommunerne er meget enige eller enige i, at uddannelsespålægget er nødvendigt for
at sikre en prioritering af målet om uddannelse. 32 pct. af kommunerne er meget uenige eller
uenige i dette udsagn.

Uddannelsespålægget opleves
af nogle som
overflødigt

Splittelsen vurderes således ikke at handle om, hvorvidt uddannelse til de unge er positivt eller negativt, men om hvorvidt det vurderes, at det netop er uddannelsespålægget, der sikrer, at uddannelse
prioriteres.
De indledende interviews uddyber desuden, at kommunernes ambivalens kan hænge sammen med,
at nogle medarbejdere tillægger det værdi, at de har lovgivningen at støtte den uddannelsesrettede
indsats på, hvilket særligt gælder for unge, der er mindre motiverede for uddannelse. Andre mener
på den anden side ikke, at et pålæg er nødvendigt i flertallet af sagerne, og set fra den vinkel oplever
nogle medarbejdere, at uddannelsespålægget er blevet overflødigt. Dels fordi uddannelsesindsatsen
er blevet en integreret del af ungeindsatsen i jobcentrene, og dels fordi flertallet af de unge er indforståede med og selv har ønsker om at få en uddannelse.
Ifølge den nationale survey er:
42 pct. af kommunerne meget enige eller enige i, at uddannelsespålægget hjælper de professionelle med at styre og tilrettelægge den unges forløb, imens 28 pct. af kommunerne tilsvarende
er meget uenige eller uenige i dette udsagn.
Polariseringen i forhold til uddannelsespålægget som styrings- og planlægningsredskab stammer
ifølge de indledende interviews samt valideringsworkshops fra en grundlæggende holdningsforskel
medarbejdere imellem. Holdningsforskellene kan til dels føres tilbage til den faglige linje og den lokale
implementering af uddannelsespålægget, som kendetegner kommunen, som medarbejderne repræsenterer.
Interviewene peger på, at imens en gruppering oplever uddannelsespålægget som et godt planlægningsredskab, der kan understøtte både professionelle og (uddannelsesparate) unge i at tilrettelægge
en god plan med klare delmål (trin), oplever den anden gruppering uddannelsespålægget som et
uhensigtsmæssigt imperativ, der i værste fald hæmmer motivation og empowerment og modvirker
en positiv relation mellem den professionelle og den unge. For denne gruppering bliver uddannelsespålægget dermed mest opfattet som en administrativ byrde.
Polariseringen stammer således fra kommunale variationer i det grundlæggende perspektiv, som anlægges på arbejdet med de unge, som set fra den ene vinkel bør tage afsæt i struktur og plan for
derigennem at skabe relation og fremdrift, imens det fra det andet perspektiv er via relation og empowerment, at plan og mål vokser frem.
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I figur 11 nedenfor fremgår det endvidere, at der kan være en tendens til at anskue uddannelsespålæggets primære funktion
tionerne kan identificere de unge, som de har til fælles og bør være særligt opmærksomme på.
Figur 11:
Figur 11

"Uddannelsespålægget fungerer primært som et administrativt
redskab, som vi professionelle bruger til at identificere de unge,
vi er fælles om (UU, jobcenter, uddannelsesinstitutioner)"
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N = 344 sagsbehandlere

Uddannelsespålægget skaber progression for de åbenlyst uddannelsesparate
mindre grad for uddannelsesparate og aktivitetsparate

men i

Kommunernes splittelse i forhold til uddannelsespålæggets betydning for resultatskabelsen ses også,
når det kommer til vurderingen af, hvorvidt pålægget skaber progression for de forskellige kategorier
af uddannelseshjælpsmodtagere.
Figur 12: Respondenternes oplevelser af uddannelsespålægget som et godt redskab til at
understøtte progression
Figur 12

"Uddannelsespålægget er et godt redskab til at understøtte de unges
progression mod uddannelse" (Fordelt på visitationskategorier)
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N = 562 respondenter
Anm:

Figur 12 viser, at 53 pct. af respondenterne er meget enige eller enige i, at uddannelsespålægget er et
godt redskab til at understøtte progression mod uddannelse for åbenlyst uddannelsesparate unge. For
de uddannelsesparate unge gælder dette 40 pct. af respondenter, imens det for de aktivitetsparate kun
er 13 pct. af respondenterne, som er er enige eller meget enige i.
Åbenlyst uddannelses
parate progression via pålægget

I interviews og valideringsworkshops underbygges ovenstående resultater ift. de åbenlyst uddannelsesparate, hvor flertallet af deltagerne tilslutter sig uddannelsespålægget som retningsgivende, og
som en hånd
netop de åbenlyst uddannelsesparate i mindre omfang har brug for uddannelsespålægget, fordi de
allerede er godt på vej.

som negativt

Imens kommunerne både internt og på tværs udviser en splittelse i forhold til værdien af uddannelsespålægget for de uddannelsesparate unge, er der en mere ensartet skepsis over for værdien af redskabet, når det anvendes til aktivitetsparate unge. Det tilkendegives ved interviews og ved valideringsforklarer de unge, at der skal lægges en uddannelsesplan eller en plan, som sigter mod uddannelse.
Årsagen er, forklarer medarbejderne, at uddannelsespålægget kan være svært at forklare til og forstå
for de aktivitetsparate. Det kan, ifølge interviewpersonerne, medføre en situation, hvor de unge i mindre grad har og tager ejerskab over planen. Derudover fremhæver deltagerne ved valideringsworkhops, at der er en gruppe af de aktivitetsparate, som er så dårligt stillede, at uddannelsespålæggets trin kan fremstå meningsløse, idet basale rammevilkår for deres hverdag opleves som langt mere
nærliggende at arbejde med.
Figur 13 viser, at de adspurgte sagsbehandlere har forskellige vurderinger af, hvorvidt trinene i uddannelsespålægget anvendes målrettet til at fremskynde de unges afklaring og uddannelsesvalg.
Figur 13: Sagsbehandlernes opfattelse af anvendelsen af trinene i uddannelsespålægget

Figur 13

"Det er mit indtryk, at vi professionelle anvender trinene i
uddannelsespålægget målrettet til at fremskynde de unges afklaring og
uddannelsesvalg"
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Trinene i uddannelsespålægget

Trinene i uddannelsespålægget anvendes forskelligt af sagsbehandlerne. I interviews og ved valideringsworkshops uddybes surveyresultaterne med, at der på den ene side er en praksis, der sikrer en
målrettet opfølgning ved at sætte fristen for trinet, så den er sammenfaldende med næste samtale.
For flertallet har det rent administrativ karakter, imens andre fremhæver, at trinet og fristen indgår i
dialogen med den unge. På den anden side, forekommer der en praksis, som primært fremhæves i
tilknytning til aktivitetsparate, som vurderes at være langt fra uddannelse. For denne målgruppe er
der en tilgang fra sagsbehandlerne, hvor trinets frist sættes langt ude i fremtiden, så der ikke lægges
unødvendigt pres på den unge. Sagsbehandlerne har uafhængigt af hinanden forklaret, at fristen ofte
sættes et år ude i fremtiden.
Kommunernes ambivalens i forhold til uddannelsespålæggets effekt på de unge ses også i nedenstående figur, som viser sagsbehandlernes vurdering af, hvorvidt uddannelsespålægget understøtter de
unges fokus på uddannelsesvalg og uddannelsesopstart.
Figur 14: Sagsbehandlernes oplevelse af om uddannelsespålægget understøtter den unges
uddannelsesfokus og uddannelsesvalg

Figur 14

"Uddannelsespålægget understøtter den unges fokus på
uddannelsesvalg og uddannelsesopstart"
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Imens 35 pct. er meget enige/enige i at uddannelsespålægget understøtter den unges fokus, er 33
pct. meget uenige/uenige i samme vurdering.
I tilknytning hertil oplever 35 pct. af sagsbehandlerne meget ofte/ofte, at uddannelsespålægget kan
resultere i, at de unge træffer for hurtige uddannelsesvalg, imens 15. pct. sjældent eller aldrig oplever
det.
Ovenstående understøttes af valideringsworkshops, hvor deltagerne fremhæver, at uddannelsesfokus
og uddannelsesplan i det hele taget understøtter de unges uddannelsesvalg, imens det pres, der også
kan være fra jobcentrets side, i nogle tilfælde kan medvirke til, at de unge træffer for hurtige uddannelsesvalg, som resulterer i, at de henvender sig i jobcentret igen, når de er faldet fra.
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4.5:

Uddannelsespålægget modtages ikke positivt af de unge
Figur 15: Oplevelsen af, hvordan de unge modtager uddannelsespålægget

Figur 15

Figuren til venstre viser, at
35 pct. af kommunerne er
meget uenige eller uenige i,
at uddannelsespålægget bliver godt modtaget af de
unge.

"Uddannelsespålægget bliver godt modtaget af de unge"
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8 pct. af kommunerne er
enige i, at uddannelsespålægget bliver godt modtaget
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kommunerne er meget
enige i dette.

N = 91 kommuner
Uddannelsespålæg er en negativ italesættelse af målet
om uddannelse

Kommunerne, som har deltaget i enten indledende interviews og/eller afsluttende valideringsworkdet ikke er befordrende for etableringen af en god relation mellem den unge og den professionelle,
at den unge mødes med et pålæg allerede ved første samtale. Flertallet af de unge, som har deltaget
i interviews, var ikke bekendte med, at de havde et uddannelsespålæg, hvilket hænger sammen med
medarbejdernes forklaring om, at der er en udbredt praksis, hvor uddannelsespålægget præsenteres
som en uddannelsesplan
Samtlige 14 kommuner, som har deltaget i interviews og/eller valideringsworkshops, udtrykker skepsis
over for at skulle give de unge et decideret
. De tilslutter sig derimod det skarpe uddannelsesfokus og forpligtelsen af de unge, og flere har under henvisning til empowerment efterlyst en revision
kolliderer med øvrige uddannelsesplaner) frem for et uddannelsespålæg. Formålet med en kontrakt
fremhæves derfor som tydeliggørelsen af den gensidige forpligtelse og højtideligheden ved den unges
underskrift. Endvidere
astholdelNogle af kommunerne har endog fremhævet potentialet for et økonomisk incitament for unge, der påbegynder og fastholder uddannelse.
4.6:

Uddannelsespålægget sikrer ikke et særligt fokus på fastholdelse i uddannelse

Når en ung med uddannelsespålæg skal begynde på sin uddannelse, skal jobcenteret underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen har et uddannelsespålæg, herunder de aktiviteter og indsatser, personen har fået af jobcenteret, og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende
kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen (Jf. LAB §31, stk. 7).
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Uddannelsesinstitutionen skal på den anden side underrette jobcenteret, når den unge optages på
uddannelsen, og hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er risiko for frafald (jf. LAB §21b, Stk.
7)18.
Figur 16: Respondenternes oplevelse af, om uddannelsespålægget sikrer fokus på fastholdelse
Figur 16

"Uddannelsespålægget sikrer, at uddannelsesinstitutionerne har særligt fokus på
at fastholde den unge"
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Figur 16 viser, at 19 pct. af respondenterne er meget enige eller enige i, at uddannelsespålægget sikrer, at uddannelsesinstitutionerne har særlig fokus på at fastholde den unge i uddannelse.
36 pct. af respondenterne er uenige eller meget uenige i dette, imens 27 pct. placerer sig i midterkategorien og 18 pct.
Fastholdelsesindsatsen er
ikke bundet op
på uddannel-sespålægget

Interviews og valideringsworkshops bekræfter i vid udstrækning dette fund. Flertallet af interviewpersonerne tilkendegiver, at uddannelsesinstitutionerne ikke anvender uddannelsespålægget aktivt i en
fastholdelsesindsats, og at dette leder til, at jobcentrene ikke systematisk får besked fra uddannelsesinstitutionerne, når der er risiko for frafald for en ung med uddannelsespålæg. Case-kommuner og de
deltagende kommuner ved valideringsworkshops understreger alle, at det gode samarbejde om fastholdelsesindsatser ofte er båret frem af relationer mellem kommunen og uddannelsesinstitutionens
nøglemedarbejdere, mere end det er funderet i ovenstående lovgivningsmæssige bestemmelser.

4.7:

Sammenfatning og perspektiveringer

Tidlig og hyppig kontakt vurderes at have stor betydning for de unges progression
Kommunerne fremhæver betydningen af en tidlig og hyppig kontakt til de unge som positivt for resultatskabelsen. I den forbindelse fremhæves det af sagsbehandlerne, at det er helt centralt for samtalernes kvalitet, at de kan tilpasses den enkelte unges situation og ikke er bundet af lovmæssige krav
til indhold. Endvidere er der stor tilslutning til, at uddannelsesparate unge også kan profitere af en
koordinerende sagsbehandler, idet en andel af denne gruppe kan have komplekse problemstillinger
og sager i andre fagområder i kommunen.

Fra 1.8.2020 med etableringen af den kommunale ungeindsats vil det forventeligt både kunne være dialog mellem jobcenter og uddannelsesinstitution og dialog mellem KUI og uddannelsesinstitutionen ift. indhold i uddannelsesplan og herunder behov for socialpædagogisk støtte (SPS)
18
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Uddannelsespålægget nedtones og opleves som uhensigtsmæssigt for aktivitetsparate
Analysen indikerer, at uddannelsespålægget ikke systematisk er implementeret jf. intentionerne i lovgivningen. Det gælder dels kommunikationen til de unge om pålægget, herunder også at et pålæg kan
medføre sanktioner, hvis pålægget ikke overholdes. Dels gælder det anvendelsen af trinene og tidsfristerne, som for størstedelen af de interviewede sagsbehandlere har karakter af en administrativ procedure frem for et progressionsværktøj. Endelig er oplevelsen for mange af respondenterne, at uddannelsespålægget dels er administrativt tungt, dels i meget lav grad gavner unge, som enten er meget langt fra eller ikke har et ønske om uddannelse.
Motivation og empowerment har fyldt og fylder fortsat meget i de kommunale ungeindsatser, hvilket
også er den primære begrundelse for kritikken af og skepsissen overfor uddannelsespålægget blandt
de ledere og medarbejdere, som har deltaget i interviews og valideringsworkshops. Der ses i den forbindelse et potentiale for at reformere uddannelsespålægget, og her peges der under henvisning til
surveyresultaterne dels på de kategorier af unge, der understøttes bedst af uddannelsespålægget og
dels på, om selve pålægget med fordel kan omformes eventuelt til en
eller lignende, som således udarbejdes for dem, der vurderes at have gavn heraf.

5: Tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere
Dette afsnit behandler de tilbud, som primært anvendes til gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere,
og herunder særligt de kommende regelændringer om varighed af virksomhedspraktikker.
Beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere er kendetegnet ved et højt aktiveringskrav, som træder i kraft allerede fire uger efter den unges henvendelse i jobcentret.
Kommunerne har i forbindelse med nærværende undersøgelse udtrykt tilfredshed med tilbudsviften
til de unge og fremhævet, at den kontinuerlige aktivering, som de unge mødes med, har stor betydning for resultatskabelsen.
Kortlagte
problemstillinger

Der er i forbindelse med analysen kortlagt følgende forhold og problemstillinger:
Kommunerne er bekymrede for ændringer i virksomhedspraktikkernes varighed
Kontinuerlig aktivering understøtter de unges progression.
Diskrepans mellem anbefalede og anvendte tilbud
5.1:

Kommunerne er bekymrede for ændringer i virksomhedspraktikkernes
varighed

Nye regler bekymrer kommunerne

Den 1.1.2020 træder en revideret LAB i kraft, og nedenfor fremhæves specifikt de nye regler i forhold
til varighed af virksomhedspraktikker, idet kommunerne i undersøgelsen har problematiseret netop
denne ændring.

Formål med
virksomhedspraktik

Jævnfør ny §58, stk. 2 gives virksomhedspraktik til uddannelseshjælpsmodtagere med henblik på at
afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, at afklare uddannelsesmål
samt bringe personen tættere på sit uddannelsesmål, ved at personen deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.
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Varighed af
virksomhedspraktik

Ifølge ny § 61 kan et tilbud om virksomhedspraktik have en varighed på op til
4 uger for uddannelsesparate unge
13 uger for aktivitetsparate unge
Det er muligt efter en konkret vurdering at forlænge virksomhedspraktikken for de aktivitetsparate
unge med 26 uger, og når særlige forhold taler herfor yderligere med 13 uger. (Ny LAB §61, stk.2). Det
er ikke muligt at forlænge de korte praktikker.
Den nationale survey viser, at:
81 pct. af kommunerne oplever, at virksomhedspraktik på 13 uger kan understøtte uddannelsesparates progression mod uddannelse.
62 pct. at kommunerne oplever, at virksomhedspraktik på 4 uger kan understøtte uddannelsesparates progression mod uddannelse.
Ovenstående besvarelser skal ses i sammenhæng med, at kommunerne har besvaret spørgsmål om
de gældende regler, som jf. LAB §44, stk. 1. giver mulighed for at målrette varigheden af virksomhedspraktikkerne alt efter den unges behov. Således fremgår det af LAB §44, stk. 1 nr. 2-3, at virksomhedspraktikker kan have en varighed, der udgør:
nr. 2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12,
nr. 3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 12, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.
Kommunerne uddyber desuden besvarelserne i interviews og valideringsworkshops, hvor både sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter samt ledere udtrykker bekymring for de forestående regelændringer, som afgrænser de længerevarende praktikker til kun at omfatte de aktivitetsparate unge.

Begrænset
fleksibilitet og
mulighed for at
differentiere

Årsagen til bekymringen er, at jobcentrene har erfaring for, at en fleksibel anvendelse af 4 henholdsvis
13 ugers praktik med mulighed for forlængelse, muliggør en målretning og differentiering af praktikkerne, som tilgodeser de forskellige behov og forudsætninger blandt den brede målgruppe, som uddannelsesparate består af. Hertil fremhæves, at jobcentrene oplever, at også en andel af de uddannelsesparate unge har brug for en længere periode end 4 uger til at finde sig til rette på arbejdspladsen
herunder at forstå kulturen og arbejdsopgaverne og opnå udbytte af praktikken.

Sværere at
etablere og
med ringere udbytte

Kommunerne anfører endvidere ved valideringsworkshops, at de unge ofte har behov for stabilitet og
kontinuitet, og at en regelændring kan medføre en mere fragmenteret indsats med mange opstarter,
afslutninger og overgange, som kan være svære og usikkerhedsskabende for en gruppe af unge. Kommunerne udtrykker desuden en bekymring for, om virksomhederne vil være interesserede i at indgå i
aftaler om denne målgruppe, når tidsperspektivet er så kort. De begrunder bekymringen med, at virksomhederne oplever at lægge et stort arbejde i at de unge godt på plads, og at det i sig selv kan tage
en måneds tid.
Endelig har nogle kommuner rejst spørgsmål om, hvorvidt regelændringerne kan medføre en risiko
for, at nogle unge visiteres aktivitetsparate alene for at kunne profitere af en længevarende praktik.
Dette er både økonomisk og i forhold til den unges progression et bekymrende scenarie.
somhedspraktik kan understøtte uddannels
nerne i den nationale survey, skal ses i lyset af, 1) at spørgsmålet er stillet til den eksisterende ordning,
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hvor det er muligt at differentiere praktikkernes varighed til de uddannelsesparate og 2) at praktikker
i det hele taget vurderes højt som effektivt redskab blandt kommunerne19.
5.2:
Kontinuerlig aktivering

Kontinuerlig aktivering understøtter de unges progression

Uddannelseshjælpsmodtagere har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 9 b - 12 igennem hele forsørgelsesperioden til de påbegynder ordinær uddannelse, jf. LAB § 96 a.
De unge har, hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første
henvendelse til kommunen for hjælp, ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kap. 10 - 12 og fortsætte
kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem
tilbud, jf. LAB, § 96b.
Unge, som på grund af personlige forhold ikke kan deltage i tilbud efter § 96 b, har ret og pligt til tilbud
om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter § 96 b.

Resultater fra
survey

Den nationale survey viser, at:
61 pct. af kommunerne oplever, at kontinuerlig aktivering med 4 ugers mellemrum understøtter
de åbenlyst uddannelsesparates progression mod uddannelse.
53 pct. af kommunerne oplever, at det gælder de uddannelsesparate, imens kun 35 pct. af kommunerne oplever, at den kontinuerlige aktivering understøtter de aktivitetsparate unges progression mod uddannelse.
Ovenstående resultater uddybes ved valideringsworkshops, hvor deltagerne ved samtlige 5 workshops udtrykker en undren over den forholdsvis lave tilslutning i surveyen. Deltagerne vurderer, at
årsagen til, at tilslutningen ikke er højere, sandsynligvis skal findes i kravet om rettidighed, som kan
stresse kommunerne unødigt og resultere i, at der etableres tilbud, som i mindre grad understøtter
den unges plan.
Workshopdeltagerne anfører desuden, at det også kan handle om, at der er en andel af de aktivitetsparate unge som eksempelvis er i behandling og derfor ikke kan deltage i kontinuerlig aktivering på
samme vilkår som andre uddannelseshjælpsmodtagere.
Flertallet af de unge, som er interviewet i forbindelse med undersøgelsen tilkendegiver, at de tilslutter
aktiveringskrav tilslutning blandt både unge og professionelle, dog med det forbehold, at der ifølge
kommunerne med fordel kan slækkes på rettidigheden.
5.3:

Diskrepans mellem anbefalede og anvendte tilbud

Kommunerne er mest tilbøjelige til at anvende vejledning og opkvalificering til gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere til trods for viden om, at indsatser som nytteindsats, virksomhedspraktik og brobygningsforløb i højere grad har en positiv effekt på de unges progression mod uddannelse og selvforsørgelse20. Ifølge tal fra Jobindsats.dk modtog 60 pct. af de aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere i 2018 vejledning og opkvalificering. Fordelingen på visitationskategorier ses nedenfor i figur 17.
Effekter af virksomhedsrettet aktivering

19

for udsatte ledige. En litteraturoversigt
Effekten af nytteindsatsen fremgår e
med brobygningsforløb fremgår blandt andet i:

20

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet , STAR 2015. Erfaringer
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Samtidig ses det, at der er en højere andel af de aktiverede aktivitetsparate end de uddannelsesparate, som har været i virksomhedspraktik. Antallet af aktiverede uddannelsesparate og aktiverede aktivitetsparate er næsten identisk (ca. 7000 personer).
Figur 17: Andel anvendte tilbud i hele landet i 2018, fordelt på visitationskategorier
Figur 17

Fordeling af anvendte tilbud på visitationskategorier, hele landet 2018.
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Kilde: www.jobindsats.dk
Marselisborgs egne beregninger: Opgørelsen viser, hvordan tilbudstyperne anvendes forskelligt inden for hver visitationskategori. Beregningen er foretaget ud fra Jobinds
per og visitationskategorier.

Det ses i den nationale survey jf. figur 18, at kommunerne oplever, at virksomhedspraktikker generelt
understøtter de unges progression mod uddannelse, herunder særligt at nytteindsats understøtter de
åbenlyst uddannelsesparates progression mod uddannelse. Endvidere fremgår det, at over halvdelen
af kommunerne oplever, at brobygningsforløb er godt for de uddannelsesparate. Alt i alt ses der en
forskel på de tilbud kommunerne faktisk anvender og de tilbud, som de i den nationale survey
tilkendegiver, at de oplever understøtter de forskellige visitationskategorier.

, af Anne Görlich, Noemi Katznelson, Niels-Henrik M. Hansen, Michael Rosholm og Michael Svarer, 2016. Viden om unges
Hvordan skaber man motivation for uddannelse blandt udsatte unge Noemi Katznelson og Anne Görlich
Center for Ungdomsforskning, 2017
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Figur 18: Kommunernes oplevelse af i hvilken grad redskaberne understøtter de unges progression
mod uddannelse
Figur 18

I hvilken grad oplever du, at følgende redskaber understøtter de de unges progression mod
uddannelse? (Fordelt på visitationskategorier)
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Kommunerne tilkendegiver, at årsagen til overvægten af vejlednings- og opkvalificeringsforløb kan
tilskrives, at etablering af en virksomhedspraktik er langt mere ressourcekrævende end placering i et
(hold)forløb. Dels er etableringen af en praktik ofte en 1:1 opgave, hvor en virksomhedskonsulent
opsøger flere arbejdsgivere, inden det rigtige match til en enkelt uddannelseshjælpsmodtager kan
etableres. Dels har sagsbehandler og/eller virksomhedskonsulent en til flere forberedende samtaler
med den unge, inden første møde med arbejdsgiver og opstart i praktikken. Hertil kommer at der skal
følges tæt op, mens den unge er i virksomhedspraktikken, og endelig skal der udarbejdes en
afsluttende status. I modsætning til dette ressourcetræk kræver en placering i kommunernes egne
vejlednings- og opkvalificeringsforløb og alternativt hos eksterne leverandører markant mindre af
jobcentrets medarbejdere.
Kommunerne henviser til, at kravet om at der ikke må være mere end 4 uger mellem tilbud i praksis
kan være en barriere for anvendelsen af virksomhedspraktikker, fordi aktiveringstempoet er så højt
og etableringen af et godt match kan trække ud. Som ovenfor anført er dette også én af flere årsager
til den udbredte bekymring for de korte praktikker for uddannelsesparate unge.

Servicerammen
sætter begrænsninger

Ledere af ungeindsatserne har ved interviews og valideringsworkshops fremhævet det forhold, at begrænsningerne på antallet af medarbejdere under konto 6 (servicerammen), hvor flertallet af virksomhedskonsulenterne er aflønnet, kan sætte en naturlig begrænsning for, hvor meget kommunerne
kan øge virksomhedsindsatsen.
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Brobygningsforløb svært i
praksis

Brobygningsforløb vurderes forholdsvis højt men anvendes i lavere grad i praksis. Det skyldes jf. valideringsworkshops to forhold 1) kommunerne oplever kapacitetsudfordringer, idet de har svært ved
at finde unge nok til løbende at fylde holdene op hos uddannelsesinstitutionerne, og 2) at det samtidig
er en dyr aktiveringsform sammenlignet med andre tilbud. Dette skal ses i forhold til, at ikke alle unge
er motiveret eller klar til brobygningsforløb, ligesom der internt i de enkelte kommuner kan være andre tilbud, som prioriteres lokalt, og dette udhuler antallet af unge, som potentielt er i målgruppen
for brobygning. I den sammenhæng peger kommunerne på, at de betaler for brobygningspladserne,
som de har aftalt og reserveret med uddannelsesinstitutionen, uanset om de er besat eller ej. Det
betyder, at det primært er de større kommuner med en høj volumen af potentielle kandidater og
uddannelsesinstitutioner med et stort opland, som har brobygning som tilbud.
Mentorstøtte anvendes forskelligt

Mentorstøtte

Aktivitetsparate unge, som i perioder ikke kan deltage i tilbud efter § 96 b, har ifølge §96c21 ret og
pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter § 96 b. Tilbud
om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være kontakt en
gang hver anden uge mellem mentor og personen.
Mentorstøtte anvendes forskelligt på tværs af kommunerne. På landsplan havde 13.983 personer på
uddannelseshjælp en individuel mentor i 2018 (jf. jobindsats.dk) . I nogle kommuner var det næsten
halvdelen af de unge, der havde en individuel mentor, imens det i andre kommuner var så lavt som 23 pct. Set i lyset af, at 86 pct. af kommunerne oplever, at mentor i høj eller meget høj grad understøtter
de aktivitetsparate unges progression mod uddannelse, kan det undre, at der i praksis ses stor en
variation i anvendelsen.
Figur 19 viser andelen af uddannelseshjælpsmodtagere (uddannelsesparate og aktivitetsparate), som
på et tidspunkt i 2018 havde individuel mentor som det eneste tilbud. Det gælder samlet set 5.195
unge. Som det fremgår af figuren er det i flertallet af kommunerne primært aktivitetsparate, som har
haft mentor som eneste tilbud.
Der er i forbindelse med de indledende interviews udtrykt bekymring for afskaffelsen af mentor som
selvstændigt tilbud, idet nogle unge vurderes at have perioder, hvor de ikke er i stand til at deltage i
andre tilbud. Afskaffelsen af mentor som tilbud og som ret og pligt tilbud, kan ifølge nogle af de
interviewede ledere få konsekvens for udbredelsen af ordningen, idet driftstilskuddet er sænket.

Figur 19

Figur 19: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere med individuel mentor som eneste tilbud, hele
landet, 2018.
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N= 5.195 uddannelseshjælpsmodtagere
Anm.: Figuren viser andelen af henholdsvis aktivitetsparate og uddannelsesparate i 2018, som på et tidspunkt i løbet
af året havde mentor som det eneste tilbud.
Kilde: www.jobindsats.dk

5.4:

Sammenfatning og perspektiveringer

Positivt udbytte af kontinuerlig aktivering
Undersøgelsen viser, at både unge og professionelle fremhæver nødvendigheden af et højt aktivitetsniveau. Interviewpersonerne er enige om, at passivitet kan virke kontraproduktivt, og at de unge ikke
bør være overladt til selv at tilrettelægge og koordinere deres forløb, ligesom det ikke kan forventes,
at de fastholder motivation og fokus over en længere periode, hvis de ikke understøttes i det. Den
gentagne aktivering, som er ret og pligt for uddannelseshjælpsmodtagere, møder således bred tilslutning i praksis.
Bekymring for varighedsbegrænsning på 4 uger for virksomhedspraktikker
Der bør være en opmærksomhed på, at kombinationen mellem de korte virksomhedspraktikker og
den kontinuerlige aktivering risikerer at skabe fragmenterede forløb med mange opstarter og afslutninger. Endvidere vurderer Marselisborg, at det vil lægge pres på både Virksomhedsservice og de virksomheder, som skal tage fra, idet vi formoder, at der alt andet lige skal etableres flere praktikker.
Kommunerne deler denne antagelse, som følgelig øger bekymring for, at virksomhederne ikke vil deltage.
Analysen har henledt Marselisborgs opmærksomhed på, hvorvidt der en risiko for, at aktivitetsparate
unge, som i perioder ikke kan deltage i tilbud, i praksis vil blive overladt mere til sig selv med de nye
regler, idet mentor ikke længere er et særskilt tilbud (eller et ret og pligt tilbud). Det kan i praksis
betyde, at de unge som ikke kan deltage i tilbud i stedet fritages (jf. LAS) uden andet end samtalerne
som forbindelsesled til kommunen. Den unge kan i princippet godt få bevilget en mentor men uden
det driftstilskud, som følger med aktive tilbud, hvilket ifølge nogle ledere kan få konsekvenser for anvendelsen af ordningen.

6: Uddannelse

fastholdelse og frafald

kortlagte problemstillinger, som opstår i overgangen fra jobcentret/kommunen til uddannelse
visse tilfælde retur.

og i

Der er et stort frafald fra erhvervsuddannelserne generelt, og frafaldet blandt unge med uddannelsespålæg er endnu højere. Analyser foretaget af Finansministeriet viser, at 51 pct. af de unge med
uddannelsespålæg, som påbegynder en erhvervsfagliguddannelse, falder fra inden for det første år22
De deltagende kommuner og fire deltagende uddannelsesinstitutioner i undersøgelsen er enige om,
at deres samarbejde fungerer godt, men de henviser samtidig til, at der er forbedringspotentialer, for
så vidt angår det generelle samarbejde om de frafaldstruede unge. Uddannelsesinstitutionerne har
ikke været systematisk inddraget i undersøgelsen og deres udsagn er dermed ikke repræsentative.
Analysens fund og resultater er således primært set fra jobcentrenes vinkel.
22
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Kortlagte
problemstillinger

Der er i forbindelse med analysen endvidere kortlagt følgende forhold og problemstillinger:
Potentiale for styrkelse af samarbejdet om frafaldstruede unge.
Den socialfaglige fastholdelsesopgave påhviler primært jobcentrets mentorer.
Særlige problemstillinger for unge uden uddannelsesaftale
Uhensigtsmæssig tilmelding i jobcentret for at få et uddannelsespålæg og dermed ret til SU.
6.1:

Potentiale for styrkelse af samarbejdet om frafaldstruede unge

Figur 20 viser, at respondenter i den nationale survey er overvejende enige om, hvilke forhold der er
betydningsfulde for fastholdelsen af de unge. Endvidere tilkendegiver flertallet af case-kommunerne
i interviews, at lovgivningen i princippet er klar og retningsgivende, men at det ikke i tilstrækkelig grad
er lykkedes systematisk og ensartet at etablere gode samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner og kommuner/jobcentre.
Figur 20: Betydningsfulde forhold for at lykkes med at fastholde de unge i uddannelse
Figur 20

"Hvilke af følgende forhold er betydningsfulde for, om I i din
kommune lykkes med at fastholde unge i uddannelse?"
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Anm.: Prædefinerede svarkategorier

Kommunerne har både ved indledende interviews og ved valideringsworkshops samstemmende oplyst, at samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne er meget forskelligt, ligesom både uddannelsesvejledere, mentorer og sagsbehandlere tilkendegiver, at imens der er et velfungerende og proaktivt
samarbejde med én uddannelsesinstitution, er der nærmest intet samarbejde med en anden.
Fælles for tilkendegivelserne ved valideringsworkshopser, at der blandt ledere og medarbejdere generelt er en oplevelse af, at uddannelsesinstitutionerne:
har for lidt fokus på forebyggelse af frafald
ikke er særligt opmærksomme på de unge med uddannelsespålæg
giver besked om bekymrende fravær alt for sent
i nogle tilfælde først giver besked til kommunen, når den unge er udskrevet
I den forbindelse udtrykker kommunerne ønske om:
mere viden om, hvad uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde de unge i forhold til at forebygge
frafald
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invitation til tværgående samarbejde om fastholdelse
bedre IT-understøttelse af samarbejdet, herunder særligt en direkte kommunikationslinje mellem uddannelsesinstitution og kommune om unge i risiko for at falde fra
De deltagende repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne efterspørger til gengæld:
mere viden om den enkelte unge, og hvad der skal være opmærksomhed på. Ifølge uddannelsesinstitutionerne i case-kommunerne er oplysningerne, som følger med unge med uddannelsespålæg mangelfulde set i forhold til §21b, stk. 7.
én indgang til kommunen23. Uddannelsesinstitutionerne samarbejder med flere kommuner ad
gangen og tilkendegiver forvirring over kommunernes forskellige organiseringer, som er svære
at orientere sig i, ligesom det kan være vanskeligt at finde den rette kontaktperson.
klarhed over hvilke initiativer, kommunerne kan understøtte fastholdelsen af de unge med.
forståelse for, at uddannelsesinstitutioner har fokus på og kompetencer til undervisning og læring og kun i minimal grad kan påtage sig socialfaglige støtteopgaver.
Fastholdelseskontrakt

Kommunerne har næsten samstemmende tilkendegivet, at en øget og mere forpligtende inddragelse
af de unge i fastholdelsesindsatsen vurderes at have betydning for fastholdelsen. Nogle deltagere har
i den forbindelse foreslået, at der etableres forpligtende samarbejde mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner om fastholdelsen af de unge med uddannelsespålæg/uddannelseskonktrakter.
Forslaget indebærer, at parterne mødes med den unge og i fællesskab udarbejder en fastholdelseskontrakt, som beskriver den unges bekymringer for studiestart og de støttemuligheder, som uddannelsesinstitutionen og kommunen kan stille til rådighed for den unge samt hvordan og hvor ofte, der
skal følges op på indholdet.
Potentiale for bedre IT-understøttelse af samarbejdet
Case-kommunerne har fremhævet IT-understøttelsen af samarbejdet mellem jobcentre/kommuner
og uddannelsesinstitutioner som et udviklingsområde. Dette er bekræftet i de tværfaglige workshops,
hvor uddannelsesinstitutioner og uddannelsesvejledere deltog. Parterne oplever ikke, at kommunikationen og korrespondancen fungerer optimalt, og samtlige deltagere har erfaringer med, at henvendelser ikke bliver besvaret (hverken i jobcentret eller på uddannelsesinstitutionen). Af samme grund
henvises der i interviews til, at mange vælger almindelig mailkorrespondance som den primære kontaktform.
Figuren nedenfor viser, at selv om 29 pct. i meget høj/høj grad oplever, at integrationen mellem Ungedatabasen (Børne- og undervisningsministeriet fælles datagrundlag) og DFDG (Jobcentrenes fælles
datagrundlag) understøtter dem i indsatsen, er der modsat 38 pct. som enten ikke bruger eller ikke
kender til muligheden for at kommunikere via den fælles IT-løsning.
fra 201724, at en væsentlig årsag til
kommunikationsmodulet anvendes optimalt.

Med etableringen af KUI (Kommunale ungeindsats) fra 1.8.2020 skal alle kommuner tilbyde én indgang for de unge under 25 år, hvilket
må formodes også at lette uddannelsesinstitutionernes adgang til den rette medarbejder.
23
24
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Figur 21: Sagsbehandlernes oplevelse af IT-understøttelsen af samarbejdet
Figur 21

"I hvilken grad oplever du, at Integrationen mellem Ungedatabasen og
fagsystem (Uno Ung/Uno IT/UV vej) understøtter de professionelle i
udmøntningen af beskæftigelsesindsatsen i din
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Styrelsen for IT og Læring og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop udsendt vejledningen
i september 2019, som indeholder konkrete anvisninger til samarbejdet og informationsdelingen.
6.2:

Den socialfaglige fastholdelsesopgave påhviler primært jobcentrets mentorer

Mentorstøtte kan gives med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter,
tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse (LAB § 31 b).
Tilbud om mentorstøtte skal følges af en skriftlig aftale mellem jobcenteret og den person, der får
støtten. Aftalen kan indgås for op til 6 måneder med mulighed for forlængelse (LAB § 31 c).
Kommunerne oplyser i både survey og interviews, at fastholdelsesmentor fra jobcentret anvendes
rundhåndet, såfremt en ung vurderes at være frafaldstruet.
Den optimale mentorordning er ifølge kommunerne en fortsættelse af et eksisterende mentor-mentee-forhold, hvor relation og tillid allerede er etableret. Varigheden af mentorforløbet er forskelligt
fra kommune til kommune, men i udgangspunktet indledes det med en 3 måneders bevilling med
mulighed for forlængelse. Flere kommuner har tilkendegivet, at det ikke er usædvanligt, at mentorstøtten fortsætter i 6 måneder og i visse tilfælde under hele uddannelsen.
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Figur 22: Betydningen af mentor i fastholdelsesindsatsen
Figur 22

"Hvilke af følgende forhold er betydningsfulde for, om I i din kommune
lykkes med at fastholde unge i uddannelse?"
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Ifølge figur 22 tillægger 77 pct. af respondenterne (80 pct. af kommunerne) fastholdelsesmentor fra
jobcentret stor eller meget stor betydning for, om det lykkes at fastholde de unge i uddannelse. Tilsvarende er der 71 pct. af respondenterne (62 pct. af kommunerne / 80 pct. af lederne), som tillægger
mentor fra uddannelsesinstitutionerne samme betydning.
Besvarelserne i figur 22 fremhæver mentor som et betydningsfuldt redskab i fastholdelsesindsatsen
generelt. Ses der på de små forskelle i vurderingen af henholdsvis jobcentrets og uddannelsesinstitutionens fastholdelsesmentor, fremgår det, at lederne vurderer betydningen af mentorordningerne
lige højt, imens både sagsbehandlere og udførere (mentorer, virksomhedskonsulenter og uddannelsesvejledere m.fl.) vurderer betydningen af jobcentrets fastholdelsesmentor en del højere.
Kommunerne fremhæver i forbindelse med validering af undersøgelsens resultater følgende fordele
ved at etablere en mentorordning fra jobcentret frem for på uddannelsesinstitutionen:
Mentorindsatsen kan sættes i værk allerede ved overgangen til uddannelsen. Dette kan have betydning for, om den unge møder op den første dag på uddannelsen, og én af opgaverne for mentoren er at besøge uddannelsesinstitutionen sammen med den unge inden studiestart.
Unødigt skift undgås og dermed fastholdes relationen mellem den unge og mentor. De unge med
behov for fastholdelsesmentor beskrives som personer med behov for stabilitet og kontinuitet
for så vidt angår relationer til andre. Mentoren kan i disse tilfælde være en signifikant voksen,
Det
(Citat fra valideringsworkshop)
Jobcentrets fastholdelsesmentor kan hjælpe den unge med andre forhold end det uddannelsesrettede.
(Citat fra Valideringsworkshop)
De uddannelsesinstitutioner, som har deltaget i undersøgelsen tilkendegiver, at fastholdelsesopgaven
er en prioritering, men at det samtidig også er vigtigt at understrege, at uddannelsesinstitutionerne
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ikke påtager sig sociale opgaver. Jobcentrets oplevelse af, at der er begrænsninger ift. uddannelsesmentorens opgaver, vurderes således at være reel.
Citat fra valideringsworkshop

at få elever igennem uddannelsessystemet. Vi har en anden kerneopgave: at gøre dem klar til uddan(Citat fra fastholdelsesmentor ved valideringsworkshop).
6.3:

Særlige problemstillinger for unge uden uddannelsesaftale

Kommunerne oplever jævnfør interviews, at der er en andel af uddannelseshjælpsmodtagerne, hvis
uddannelsesforløb er blevet afbrudt, fordi de ikke har fået etableret en uddannelsesaftale. Årsagen
hertil skal findes i det forhold, at elever på erhvervsuddannelser, som har opbrugt 3 uddannelsesoptag, ikke kan få lov at påbegynde en ny erhvervsuddannelse (eller fortsætte på den de er i gang med)
uden at have en uddannelsesaftale ved optagelse. Selv om de unge har krav på hjælp og vejledning
fra skolerne til at få en praktikplads og de fleste uddannelser desuden tilbyder skolepraktikker, oplever
kommunerne, at en andel at de unge ikke lykkes inden for disse rammer og ser sig nødsaget til at
ansøge om uddannelseshjælp.
Reglen om maksimalt 3 uddannelsesoptag sikrer på den ene side, at de unge ikke endeløst kan skifte
mellem grundforløb, som det var tilfældet tidligere. På den anden side stiller det krav til både den
unge og uddannelsesinstitutionernes arbejde med at få etableret en uddannelsesaftale. En opgave,
som jobcentrene overtager, hvis de unge melder sig ledige efter at være blevet afmeldt fra uddannelsen.
Figur 23: Andel, der oplever unge, som har opbrugt 3 deres uddannelsesoptag
Figur 23

"Hvor ofte oplever du følgende problemstillinger? De unge har brugt 3
uddannelsesoptag på grundforløbets 2. del og skal derfor bruge en
uddannelsesaftale for at blive optaget på ny"
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Figur 23 viser, at 24 pct. af kommunerne meget ofte eller ofte oplever unge, som ikke kan forsætte
uddannelsen uden en uddannelsesaftale og en tredjedel møder den nogle gange, imens 17 pct.
sjældent eller aldrig støder på den og 21 pct. ikke kender til den.
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Deltagere ved valideringsworkshops peger på, at set fra kommunens perspektiv kan de unge hurtigt
komme op på de tre uddannelsesoptag, hvorefter de er omfattet af reglen om, at de skal have en
uddannelsesaftale, inden de kan optages. Det er jf. deltagerne fx uhensigtsmæssigt, at det tæller som
et nyt uddannelsesoptag, hvis en elev på erhvervsuddannelserne foretager et positivt omvalg og gerne
vil starte på en anden uddannelse på 2. del af grundforløbet, hvilket kun kan ske, hvis de udmeldes af
den ene uddannelse og derefter indmeldes på den nye.
Unge, som udmeldes af erhvervsuddannelsen, fordi de ikke har en uddannelsesaftale, møder til tider
nogle uhensigtsmæssige snitflader mellem lovgivninger, hvilket skildres nedenfor.
Unge uden uddannelsesaftale efter afsluttet grundforløb er ikke berettiget til uddannelseshjælp
Jf. LAS § 12 kan der ikke ydes hjælp til personer under uddannelse, jf. dog stk. 2-4 og §§ 37 og 38 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6.
Ankestyrelsens principafgørelse 38-13 fastslår desuden, at en uddannelse ikke anses for værende afbrudt, selv om personen ikke har indgået aftale om praktik-/elevplads. Konsekvensen heraf er, at unge
der henvender sig med henblik på at få uddannelseshjælp, fordi de ikke længere er tilknyttet uddannelsen og derfor ikke modtager SU, bliver afvist under henvisning til, at de er i et ubrudt uddannelsesforløb.

Principafgørelse

Afgørelsen henviser blandt andet til, at det er normalt at afholde 2 måneders ferie mellem overgangen
fra én uddannelse til en anden, fx efter HF og inden sygeplejeuddannelsen. I praksis betyder det, at
de unge mødes med en to måneders karensperiode ift. uddannelseshjælp.
Én af de kommuner, som anvender principafgørelsen systematisk og afviser de unges ansøgning om
uddannelseshjælp oplever reglen som problematisk:
Citat fra valideringsworkshop

sætte en tidlig indsats i jobcenterregi, fordi de risikerer at stå uden forsørgelsesgrundlag i op mod 2
måneder. Det kan bl.a. betyde, at de mister deres bolig, og at unge med ønske om uddannelse skubbes
(Citat fra valideringsworkshop)
Ovenstående problemstillinger ift. unge uden uddannelsesaftale gælder udelukkende for de unge,
som ikke er omfattet af muligheden for skolepraktik, som på flertallet af uddannelserne stilles til rådighed efter en karensperiode på en måned.

6.4:

Uhensigtsmæssig tilmelding i jobcentret for at få et uddannelsespålæg

SUuddannelse, når den uddannelsessøgende har påbegyndt fem ungdomsuddannelser med uddannelUddannelsespålæg fra jobcentret kan undtage den unge fra ovenstående regel, idet et uddannelsespålæg giver adgang til at påbegynde en ny ungdomsuddannelse25.

25

http://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/su-til-maksimalt-5-ungdomsuddannelser/
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I forbindelse med gennemførelsen af den nationale survey, er omfanget af undtagelserne undersøgt,
og besvarelserne fremgår nedenfor:
Figur 24: Andel, der oplever unge, der henvender sig med henblik på at få uddannelsespålæg
Figur 24

"Hvor ofte har du oplevet, at der er unge, der henvender sig i jobcentret med det primære
formål at få et uddannelsespålæg, så de kan få adgang til at påbegynde endnu en
ungdomsuddannelse?"
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Figur 24 viser, at der er 64 pct., som det seneste år en til flere gange har oplevet en ung, som har
henvendt til sig til jobcentret med det primære formål at få et uddannelsespålæg og dermed adgang
til at påbegynde en ungdomsuddannelse.
6.5:

Sammenfatning og perspektiveringer

Mentor som det primære fastholdelsesredskab
Der er et stort frafald fra erhvervsuddannelserne generelt, og frafaldet blandt unge med uddannelsespålæg er endnu højere. Analyser foretaget af Finansministeriet viser, at 51 pct. af de unge med
uddannelsespålæg, som påbegynder en erhvervsfagliguddannelse, falder fra inden for det første år26.
Kommunerne oplever gennemgående overgangen til uddannelse som en sårbar periode for de unge,
hvor risikoen for frafald er maksimal. Såvel survey som interviews indikerer, at det ud over mentorstøtte fra jobcentret er begrænset hvilke øvrige initiativer, der sættes i værk med henblik på at forebygge frafald.
Det er i den forbindelse et opmærksomhedspunkt, at jobcentrene har en omfattende fastholdelsesopgave, når de unge er overgået til uddannelse, og samtidig har omlægningen af driftstilskuddet rejst
en bekymring for, hvordan og i hvilket omfang jobcentrene fremover vil prioritere egen fastholdelsesindsats. Det retter opmærksomhed på, om der vil ske en opgaveforskydning over mod uddannelsesinstitutionernes mentorordninger, som måske vil opleve en øget efterspørgsel på mentor.
Set i lyset af, at mentorindsatser, ifølge denne undersøgelse, uden sammenligning er dét redskab, der
opleves at fungere bedst til fastholdelse af unge i uddannelse, rejser ovenstående en bekymring for,
om flere unge med uddannelsespålæg vil falde fra uddannelsen frem over.

26
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Denne bekymring skal dog også ses i lyset af, at kommunerne har et højt incitament til at lykkes med
fastholdelsesindsatsen, og således taler de forventede effekter alt andet lige for, at kommunerne vil
prioritere at fortsætte med mentorindsatsen.
Der er, i et forsøg på at styrke samarbejdet om og med den enkelte unge, rejst forslag fra nogle deltagere om at indgå et forpligtende fastholdelsessamarbejde eksempelvis ved at den unge, jobcentret
parterne vil understøtte fastholdelsen.
Potentiale for styrket samarbejde
Kommuner og uddannelsesinstitutioner er enige om, at der er potentiale for et bedre samarbejde.
Samtidig er det et opmærksomhedspunkt, at det ikke er tydeligt for hverken ledere eller medarbejdere, hvordan fastholdelsesopgaven skal fordeles mellem parterne. Samarbejdet besværliggøres af,
at der ikke er faste kommunikationslinjer og tilstrækkelig IT-understøttelse. Parterne tilkendegiver behov for kommunikationsunderstøttelse. De eksisterende kommunikationslinjer er mest mailbaserede
og i nogen udstrækning fagsystemer, men kendskabet til funktionaliteten er begrænset og manglende
anvendelse virker selvforstærkende.
Det er et opmærksomhedspunkt, at snitfladen mellem de to ressortområder utilsigtet kan resultere i,
at en mindre andel af de unge, som ellers ikke ville opsøge jobcentret og offentlig forsørgelse ledes i
den retning med de gældende regler. Det kan samtidig vække bekymring for, om nogle af de samme
unge ender med at blive en del af kontanthjælpssystemet.
med den
kommunale ungeindsats kan imødegå nogle af de skitserede problemstillinger, idet én indgang til
kommunen samt kontaktpersonordningen kan understøtte både samarbejde og fastholdelsesindsats.
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7: Bilag 1: Lovgivning
I dette bilag fremhæver vi de overordnede regler, som er blevet berørt i rapporten.
7.1.1:

Målgrupper og visitation

Målgruppeinddelingen har til hensigt at understøtte kommunerne i at levere en differentieret indsats,
som sikrer, at de unge får den rette støtte og incitamenter til hurtigst mulig progression mod uddannelse. En korrekt målgruppevisitation betyder, at der er sammenhæng mellem den enkelte borgers
uddannelsesmæssige ressourcer og udfordringer og den indsats, som borgeren modtager.
Uddannelseseller aktivitetsparat

Målgrupperne er beskrevet i LAB §§ 2.12-13, hvor det fremgår at modtagere af uddannelseshjælp
efter LAS § 11 under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse enten er uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Differentieringen af visitationskategorier beskrives som følger i bekendtgørelsen:

Visitations-kategorier jf. BAB
§2, stk. 3-4

BAB §2, Stk. 3. En person er uddannelsesparat efter § 1, nr. 12, hvis personen vurderes - med den
rette støtte og aktive indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre
denne uddannelse på ordinære vilkår. Vurderes personen ikke at have nogen barrierer, og dermed
ikke at have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan
gennemføre på almindelige vilkår, er personen åbenlyst uddannelsesparat.
BAB §2, Stk. 4. En person er aktivitetsparat efter § 1, nr. 13, hvis personen vurderes at have problemer
af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i
længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på
almindelige vilkår.

Vurderings-kriterier for uddannelses-parathed skærpes

Visitationskriterierne er uddybet i skrivelse nr. 9080 af 3. februar 2014. Skrivelsen fremstiller visitationskriterier, der skal understøtte kommunernes vurdering af uddannelsesparathed. De supplerende
visitationskriterier præciserer og afgrænser kategorie
teres ud fra, hvad den unge vurderes at kunne inden for et år, men også hvad den unge aktuelt kan
deltage i:
Skrivelse nr. 9080 af 3. februar 2014

es uddannelsesparathed bør der således lægges vægt på, om den unge på kort sigt vil kunne:
deltage i sociale sammenhænge og indgå i fællesskaber, fx i forbindelse med uddannelse/job
transportere sig til og fra uddannelsesrettede aktiviteter, deltage i læse-, skrive- eller regnekurser
deltage i virksomheds- og snusepraktikker, tage småjobs/fritidsjobs, i princippet kunne deltage i tilbud
ugens 5 dage
Unge, der på baggrund af fx deres helbredssituation på kort sigt ikke vil kunne deltage i en uddannelsesrette
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7.1.2:

Kontaktforløb

LAB §15, Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, tilrettelægges og gennemføres et
individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger, med henblik på at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Såfremt opnåelse af dette ikke umiddelbart er realistisk,
tilrettelægges kontaktforløbet, med henblik på at personen bliver parat til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.
LAB §16, Stk. 6. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, skal der under kontaktforløbet
afholdes individuelle samtaler med henblik på at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til arbejdet med uddannelsespålægget, jf. § 21 b. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 13, skal samtalen
afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 527.
LAB § 20 a. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal første samtale efter § 16 afholdes
senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparat,
skal der herefter afholdes samtaler efter § 16 mindst to gange inden for de første 3 kalendermåneder
fra første henvendelse til kommunen om hjælp.
7.1.3:

Ydelser samt tillægsydelser i LAB

LAB § 39. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om
vejledning og opkvalificering ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering ydes godtgørelse efter § 83.
LAB § 46. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om
virksomhedspraktik ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, kan der ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik ydes godtgørelse efter § 83.
LAB § 66. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, kan der ved ansættelse med løntilskud
ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.
Befordringsgodtgørelse ud
over 24 km pr.
dag

LAB § 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, og som deltager i tilbud efter kapitel 1012, personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter
kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet,
hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan
alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2,
nr. 1-3, 12 og 13, og som ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog
ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Dækning af den
faktiske udgift

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, har ret til den faktiske udgift til befordring,
hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik

LAB §18, stk. 5 henviser til det forhold, at samtalerne kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i
tilbud efter kapitel 10-12.
27
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Godtgørelse jf.
§83

Ifølge LAB §83 kan den unge efter jobcentrets vurdering få op til et beløb på 1.000 kroner i hel eller
delvis godtgørelse for de af jobcentret anslåede udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11.
Sanktioner ved frafald

Sanktion ved
frafald

jf. LAS

Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) § 39. Hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en person
uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a
Uddannelseshjælpen nedsættes i udgangspunktet jf. LAS §40 med tre gange dagssatsen. Dog kan en
uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager jf. LAS §40a miste retten til uddannelseshjælp i en periode på op til tre måneder, hvis personen gentagne gange har undladt at opfylde sin pligt til at stå til
rådighed, og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til
at stå til rådighed for uddannelse.
7.1.4: Uddannelsespålæg

Uddannelsespålæg: §21b.
Stk. 3-5

Jf. LAB §21, Stk. 3-5. Uddannelsespålægget er i lovgivningen er beskrevet ved 3 trin:
Jobcenteret skal ved første jobsamtale pålægge den unge, inden for en nærmere fastsat frist, at
komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vilkår.
Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger herefter pålægge personen indenfor en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser.
Personen som optages på en uddannelse, er forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
7.1.5:

Tilbud ifølge
LAB §96a-c

Tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere

LAB § 96 a. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel
9 b-12 i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse.
§ 96 b. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12 og fortsætte kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær
uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.
Stk. 2. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, har behov for et læse-,
skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus senest efter en
sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen. De nævnte
kurser kan træde i stedet for tilbud efter stk. 1.
Stk. 3. Jobcenteret kan fravige stk. 1, hvis en person deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering
efter repatrieringslovens § 6 a.
§ 96 c. En person, der er omfattet af § 2, nr. 13, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke
kan deltage i tilbud efter § 96 b, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil
personen kan deltage i tilbud efter § 96 b. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6
måneder, og der skal som minimum være kontakt en gang hver anden uge mellem mentor og personen. Tilbuddet kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter § 96 b. Kan
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personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter § 96 b, skal der gives et nyt tilbud om
mentorstøtte.
Nye regler om varighedsbegrænsning af virksomhedspraktikker
I det det følgende præsenteres overordnet de nye regler vedrørende varighedsbegrænsninger på virksomhedspraktik. Reglerne træder i kraft 1.1.2020, og kommunerne har i forbindelse med undersøgelsen har udtrykt bekymring for betydningen af netop disse nye regler, som derfor er behandlet i rapporten.
Nye regler om
varighedsbegrænsning af
virksomhedspraktik

LAB § 61. Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed på op til
1) 4 uger for personer omfattet af § 6, nr. 1, 2 og 4, og personer omfattet af § 6, nr. 12, som er jobparate og
2) 13 uger for personer omfattet af § 6, nr. 3 og 5-11, personer omfattet af § 6, nr. 12, som er aktivitetsparate, og personer omfattet af § 6, nr. 13.
Stk. 2. For personer omfattet af stk. 1, nr. 2, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til
26 uger. Har personen hen mod udgangen af perioden på 26 uger ud fra en konkret vurdering et helt
særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere med op til 13 uger ad
gangen.
7.1.6: Overgang til og fastholdelse i uddannelse

Gensidig orientering om unge
med uddannelses-pålæg

LAB §21b, Stk. 7. Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen efter stk. 5
er pålagt at begynde og gennemføre uddannelsen, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende
har fået af jobcenteret, eventuelle test- og prøveresultater, og om jobcenteret vurderer, at der er
risiko for, at pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen.
Uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, når personen optages på uddannelsen, og hvis
uddannelsesinstitutionen vurderer, der er risiko for frafald. Underretning efter 1. og 2. pkt. kan ske
uden samtykke fra personen.

Mentorstøtte
mhp. fastholdelse

LAB § 31 b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær
uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.
LAB § 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte
mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.
Nye regler om anvendelse af mentorstøtte
I det det følgende præsenteres kommende ændringer i anvendelsen af mentorstøtte, som har været
særskilt behandlet i rapporten. Reglerne træder i kraft 1.1.2020.

Mentor som
understøttelse
af indsatsen
ikke som tilbud

LAB § 167. Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives mentorstøtte i en periode på højst 6 måneder. Personerne kan efter en konkret vurdering gives mentorstøtte i en ny periode
på op til 6 måneder ved udløb af en periode.
§ 168. Mentorfunktionen kan varetages af medarbejdere ansat i en virksomhed, en uddannelsesinstitution eller i kommunen. Mentorfunktionen kan også varetages af eksterne konsulenter, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller jobcenteret indgår aftale med.
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§ 169. Får en virksomhed eller en uddannelsesinstitution støtte til at varetage en mentorfunktion, skal
indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at
varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.

8: Bilag 2: Metode og datagrundlag
Metode og datagrundlag

Marselisborg har gennemført Analyse af unge i kontanthjælpssystemet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I dette afsnit redegøres for, hvilke metoder og datagrundlag Marselisborg har
anvendt i forbindelse med analysen.

Analytiske nedslag

Analysen er designet således, at den systematisk belyser de overordnede temaer i lovgivningen og
udmøntningen af denne, hvorfor vi fokuserer på følgende analytiske nedslag:
Tilmelding til ydelsen, visitationsperioden og kontaktforløbet
Uddannelsespålæg og Min Plan
Tilbudsviften
Overgang til uddannelse
Fastholdelse i uddannelse
IT-understøttelse af udmøntningen af lovgivningen
Sammenhæng i reglerne på tværs af ressortområder

Fire datakilder

Analysens resultater baserer sig på fire datakilder, der bliver gennemgået separat herunder. Der er
anvendt følgende kvalitative og kvantitative datakilder:
Case-besøg I 7 kommuner, hvor der er gennemført fokusgruppeinterviews, individuelle interviews og en tværfaglig workshop. Workshoppen er gennemført i 5 af kommunerne.
En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse
Valideringsworkshops i 5 kommuner
En tværkommunal valideringsworkshop med deltagelse af 6 kommuner samt KL og Undervisningsministeriet
8.1:

Casebesøg i 7 udvalgte kommuner

Indsamlingsperiode

I perioden fra den 19. februar til 1. marts 2019 er der gennemført 7 casebesøg i udvalgte kommuner.

Strategisk udvælgelse af
casekommuner

Kommunerne er udvalgt strategisk. Ud fra et indeks på resultatskabelsen baseret på resultater ift.
fastholdelse i uddannelse og varighed af afsluttede forløb ligger 4 af de 7 kommuner i top-10 på landsplan, imens de øvrige 3 kommuner fordeler sig indenfor den bedst præsterende halvdel. Derudover
er kommunerne udvalgt med et ønske om at maksimere variation i forhold til geografi, kommunestørrelse og organisering af indsatsen.

Planlagte
interviews

Følgende
Fokusgruppeinterview med ledergruppen, herunder jobcenter- eller arbejdsmarkedschef,
teamledere for ungeområdet og mentorer samt faglige koordinatorer for ungeområdet og
mentorer
Fokusgruppeinterview med ungeteamet herunder sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter
fra ungeindsatsen, mentorer, UU-vejledere og evt. en ungekonsulent
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Fokusgruppeinterviews eller individuelle interviews med åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
Tværfaglige workshops med repræsentanter fra udskolingen, SSP, Familieafdelingen, Misbrugsafdelingen, PPR, UU og uddannelsesinstitutioner.
Fordeling af respondenter

Igennem disse aktiviteter er der samlet set interviewet 130 personer. Disse fordeler sig på funktioner,
som angivet i nedenstående tabel.

Ballerup
Esbjerg
Nordfyn
Næstved
Ringsted
Skive
Aalborg
I alt
Interviewenes
formål

Antal interviewede
fra ledergruppen

Antal interviewede
fra ungeteamet

Antal interviewede unge

Antal interviewede
fra øvrige
forvaltninger

2
3
3
4
3
3
6
24

9
8
6
9
7
8
47

9

7

5
3
3
8
28

6
7
7
4
3128

Alle interviews er gennemført som semistrukturerede interviews med en interviewguide, der følger
ovenstående analytiske nedslag. Interviewene havde til formål at belyse de analytiske nedslag fra forskellige vinkler, hvilket er angivet i nedenstående tabel.

Interviewgruppe

Formålet med interviewene:

Ledergruppen

Ud fra et strategisk, operationelt og fagligt synspunkt at afdække respondenternes perspektiv,
dels på uhensigtsmæssigheder og potentialer for regelforenklinger i den eksisterende ungeindsats målrettet uddannelseshjælpsmodtagere ift. følgende temaer:
Strategi og organisatorisk set up
Ressourceudnyttelse
Effekten af indsatsen
Tilbudsviften og råderum ift. indsatsen
Forebyggelse og samarbejde ift. de 15-17-årige
Fastholdelse og samarbejde med uddannelsesinstitutioner
Ud fra et praksisnært synspunkt at afdække frontpersonalets perspektiv dels på uhensigtsmæssigheder og potentialer for regelforenklinger i den eksisterende ungeindsats målrettet uddannelseshjælpsmodtagere ift. følgende temaer:
Visitationspraksis
Kontaktforløbet
Uddannelsespålæg som ramme for indsatsen
Effekten af indsatsen
Tilbudsviften og råderum ift. indsatsen
Forebyggelse og samarbejde ift. de 15-17-årige
Fastholdelse og samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Ungeteamet

Herunder 1 repræsentant fra Rybners i Esbjerg, 1 fra et 10. klasses-center i Skive, 1 fra VUC Storstrøm i Næstved og 1 fra VUC Vestsjælland og Syd i Ringsted.
28

Analyse af beskæftigelsesindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet

57

Unge

Øvrige fagområder
og uddannelsesinstitutioner

At få et billede af, hvorvidt regler og krav til de unge fungerer hensigtsmæssigt ved at tegne et
billede af de unges forløb i jobcentret indtil nu ift. følgende temaer:
Hvordan de oplevede deres første møde med jobcentret
Hvilken plan der er for den unges forløb
Hvilke tilbud den unge har været i og hvordan de oplever disse
Hvordan de unge oplever eksisterende regler og love
Hvad de ville ændre ved kommunens ungeindsats, hvis de fik muligheden
At lade samarbejdspartnere fra andre forvaltningsområder samt uddannelsesinstitutioner supplere de allerede identificerede udfordringer og muligheder ift. regler og regelforenkling særligt med hensyn til snitflader og overgange.

Samlet har case-besøgene givet praksisnær viden om problemstillinger i udmøntningen af det
nuværende lovgivningskompleks, der danner udgangspunkt for etablering af spørgerammen til
det landsdækkende survey.

Udbytte

8.2:

National survey

Indsamlingsperiode

Den landsdækkende survey er blevet gennemført i perioden fra den 30. april til den 27. maj
2019.

Svarprocent på
96,8 %

På tværs af funktioner har 562 respondenter afgivet fuldt gennemførte besvarelser. Disse fordeler sig på 91 af landets 94 jobcentre, hvilket betyder, at 96,8 % af jobcentrene er repræsenteret i undersøgelsen.

Spørgeskemaets indhold

Spørgeskemaets indhold afhænger af, hvilken funktion respondenten angiver. Overordnet har
spørgeskemaet afdækket følgende tematikker:
Visitationsperioden, herunder anvendelse af støtteredskaber, tilbud, identificerede problematikker vedrørende unge i gråzonen mellem aktivitetsparat og uddannelsesparat, visitationskategorierne, jobrettet praksis mv.
Kontaktforløbet, herunder betydningen af lovgivningsmæssige krav for resultatskabelse
Uddannelsespålægget, herunder hvad det betyder for resultatskabelsen
Redskaber og tilbud, herunder hvad de betyder for målgruppernes progression mod uddannelse
Fastholdelse, herunder hvad der indvirker positivt på dette
Ydelse og sanktioner, herunder deres betydning for progression, afdækning af sanktionspraksis mv.
It-understøttelse, herunder hvordan arbejdet med Min Plan fungerer, hvordan IT-løsninger understøtter udmøntningen af indsatsen mv.

Indsamlingsmetode

Spørgeskemaet er udsendt som et websurvey til jobcenter- eller arbejdsmarkedscheferne i de
94 jobcentre. Ud over selv at besvare spørgeskemaet blev jobcenter- eller arbejdsmarkedschefen bedt om at videresende et surveylink til relevante medarbejdere og ledere. Der har ikke
været nogen begrænsning på, hvor mange fra hver kommune, der kunne besvare spørgeskemaet. Det er således chefer og ledere, der har distribueret spørgeskemaet videre i organisationen.

Rykkerprocedure

I løbet af indsamlingsperioden blev der udsendt 3 rykkermails til arbejdsmarkeds- eller jobcentercheferne. Løbende blev der ringet ud til de kommuner, der ikke havde startet spørgeskemaet eller som havde få besvarelser.
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Fordeling af svar

Nedenstående tabel giver et overblik over de inkluderede, fuldt gennemførte besvarelser.

Leder
Myndighed
Udfører

Antal besvarelser
102
344
116

Antal jobcentre
70
79
44

Svarprocent (jobcentre)
74%
84%
47%

Note:

konstrueret af følgende selvangivne funktioner: Arbejdsmarkedschef, Leder
af kommunal ungeindsats, Leder af myndighed (fx Jobcenterchef), Leder af udførerenhed, Teamleder eller afdelingsleder for ungeteamet
selvangivne funktioner: Faglig koordinator,
myndighedssagsbehandler, socialfaglig konsulent.
mentor, Jobkonsulent, Uddannelseskonsulent, Udfører, Vejleder, Coach, UU-vejleder.
Rapportens resultater består udelukkende af fuldt gennemførte besvarelser. 246 respondenter er
sorteret fra, idet de kun har besvaret nogle af spørgsmålene.

8.2.1: Fremstilling af resultater fra survey
Repræsentativitet

ungeindsatsen i Danmark.
som tillægges vægt ift. at belyse de undersøgte problemstillinger i ungeindsatsen.
Det fremgår af tabellen oven for:
At 102 ledere, som repræsenterer 74 pct. af jobcentrene, har besvaret spørgeskemaet
At 344 myndighedssagsbehandlere, som repræsenterer 84 pct. af jobcentrene, har besvaret spørgeskemaet
At 116 udførere i ungeindsatsen, som repræsenterer 47 pct. af jobcentrene, har besvaret spørgeskemaet.
Idet analysens datagrundlag baserer sig på besvarelser fra ledere og myndighedssagsbehandlere, som repræsenterer henholdsvis 74 og 84 pct. af alle jobcentre, og at i alt 91 ud af landets
94 jobcentre er repræsenteret, vurderes analysens fund samlet set at vise et tilfredsstillende
repræsentativt billede af de fagprofessionelles vurderinger af problemstillinger i den kommunale ungeindsats.
Der er samtidig en variation i antallet af respondenter fra den enkelte jobcenter/kommune,
hvilket er en naturlig følge af variation i kommunestørrelse, og dermed i antallet af ledere og
medarbejdere, som indgår i den lokale ungeindsats.
Krydsanalyser af surspørgsmål

Besvarelserne i den nationale survey er blevet analyseret med henblik på at identificere mønstre i besvarelser på tværs af respondentgrupper og kommuner. Der er indledningsvist gennemført en analyse af frekvensfordelinger for hvert spørgsmål i surveyen. I analysen er herefter
- for hvert af de 187 spørgsmål foretaget krydsanalyser, hvor det enkelte spørgsmål fordeles
på kommunestørrelse, kommuner vægtet efter antal uddannelsesparate unge, kommunens
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type af organisering, kommunens forsørgelsestryk, respondentkategori (jobfunktion) og andel
aktivitetsparate unge.
Krydsanalyserne viser, at der generelt ikke er stor variation i besvarelsen af spørgsmålene på
tværs af de ovennævnte kategorier. I det omfang krydsanalyserne har vist stor variation er
dette blevet fremhævet i nærværende afrapportering. Dette omfatter fortrinsvis spørgsmål i
Fremstilling på respodentniveau og kommuneniveau

I rapp

- og kom-niveau vil de
store kommuner vægte tungt i frekvensfordelingen i og med disse kommuner har en højere
andel af respondenter end mindre kommuner. Der er derfor valgt at supplere den respondentbaserede resultatfremstilling ved også at vise resultater på kommune-niveau, hvor hver kommune vægter lige meget i besvarelsen.
Det fremgår af noterne til hver figur i rapporten, hvorvidt frekvensfordelingen vises på kommuneniveau eller respondentniveau. I valget af datasæt (respondent/kommune) er lagt vægt på
forskellige hensyn:
På respondentniveauet kan resultaterne for det første fremstå som frekvensfordelinger på
tværs af de deltagende sagsbehandleres, faglige koordinatorers og socialfaglige konsulenters
besvarelser, hvor hver enkelt respondent vægter 1:1. Dette er valgt, når vi har behov for, at
svarene afspejler den daglige forvaltning blandt dem, der er tættest på lovgivningen. Resultaterne kan for det andet fremstå som frekvensfordelinger for alle jobfunktioner på tværs, når
det vurderes at alle respondenter har indsigt i spørgsmålet. Også her vægter hver enkelt respondent 1:1.

Opgørelser på kommuneniveau

Opgørelsen på kommuneniveau er udarbejdet så hver af de deltagende kommuner vægter 1:1

Ikke-vægtet opgørelse på kommuneniveau

Kernen i opgørelsen på kommuneniveau er, at samtlige kommuners besvarelser vægter 1:1, så
store kommuner med mange besvarelser, ikke vægtes højere end mindre kommuner med
færre besvarelser. Dette er særligt relevant, når vi interesserer os for kommunale forhold fx
om kommunen har udviklet sit eget screeningsredskab. I dette konkrete tilfælde ville en respondentopgørelse kunne skævvride billedet.
Konkret betyder det, at N falder fra 562 respondenter til 91 respondenter (antallet af kommuner, som har besvaret spørgeskemaet). Metoden kan illustreres som følger.

Eks. på opgørelse på
kommuneniveau

den eksisterende visitationspraksis: - Den tre måneders visitationsperiode giver mulighed for
at foretage en grundi
I meget høj grad (1 respondent)
I høj grad (2 respondenter)
Hverken i høj eller lav grad (1 respondent)
I lav grad (2 respondenter)
I meget lav grad (0 respondenter)
Ved ikke (0 respondenter)
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Ved at dividere antallet af respondenter i de seks svarkategorier med det samlede antal respondenter, reduceres kommunens seks besvarelser til en samlet besvarelse, som viser fordelingen
af kommunens besvarelser på de seks svarkategorier.
I meget høj grad (17 pct.)
I høj grad (33 pct.)
Hverken i høj eller lav grad (17 pct.)
I lav grad (33 pct.)
I meget lav grad (0 pct.)
Ved ikke (0 pct.)
Hverken i høj eller lav grad

I lav grad

Denne beregning udføres for samtlige kommuner så N = 91.
ét samlet resultat, hvor samtlige kommuner er vægtet 1:1.
relser hvor: ((17+33+10+0+0+0+7)/8)=8 pct.
Kommune

I meget høj grad

I høj grad

Hverken i høj eller lav grad

Kommune 1

17%

33%

17%

33%

0%

0%

100%

Kommune 2

33%

33%

33%

0%

0%

0%

100%

Kommune 3

10%

40%

40%

10%

0%

0%

100%

Kommune 4

0%

40%

20%

0%

20%

20%

100%

Kommune 5

0%

17%

17%

33%

17%

17%

100%

Kommune 6

0%

43%

43%

0%

0%

14%

100%

Kommune 7

0%

38%

13%

0%

13%

38%

100%

Kommune 8

7%

29%

36%

0%

29%

0%

100%

I alt

8%

34%

27%

10%

10%

11%

100%

8.3:

I lav grad I meget lav grad

Ved ikke

Sum

Valideringsworkshops i 5 kommuner

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juni til den 20. juni er der gennemført valideringsworkshops i 5 kommuner.

Strategisk udvælgelse

København, Aarhus og Odense er valgt på baggrund af deres størrelse, idet problemstillingerne
fra surveyundersøgelsen derfor kunne testes i kommuner med en stor volumen. Dette har samtidigt tilgodeset et ønske om, at de 5 største kommuner har haft mulighed for at bidrage kvalitativt i analysen, idet Aalborg og Esbjerg indgik som casekommuner. Derudover er Frederikshavn og Gribskov valgt ud fra den betragtning, at de har særlige indsigter i ungeindsatsen qua
deres organisering, idet Frederikshavn har været frikommune og Gribskov har særlig erfaring
med det tværfaglige samarbejde om unge.

Informanter med stor
viden

Kommunerne blev instrueret i at invitere informanter med stor viden om ungeområdet, herunder faglig koordinator, sagsbehandlere, mentorer og uddannelsesvejledere. I alt har 47 personer deltaget i de 5 valideringsworkshops.
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Udbytte

De 5 workshops har suppleret de indhentede data fra case-besøg og survey og givet kontekstuel
viden, der nuancerer og eksemplificerer de fund og problemstillinger, som indsamlingsaktiviteterne hidtil havde peget på.

Fremstilling

Resultaterne fra analysens kvalitative dele (casebesøg, valideringsworkshops og tværfaglig
workshop) inddrages i analysen, der hvor resultaterne nuancerer og supplerer resultaterne
fra surveyundersøgelsen.
8.4:

Tværkommunal workshop

Formål

Den tværkommunale workshop, der blev afholdt den 22. august 2019, havde til formål at afdække deltagernes tilslutning til problemstillinger og fund fra analysen, og at få nuanceret
disse ved at afdække kommunale forskelle og fællestræk i oplevelsen af problemstillingerne.
Formålet var derudover at afdække deltagernes holdninger til de forslag til eventuelle reguleringer af de lovgivningsmæssige bestemmelser og støtteredskaber, der var fremkommet ved
tidligere valideringsworkshops.

Udvælgelse og deltagere

Nedenstående tabel giver et overblik over de deltagende kommuner og deltagernes jobfunktioner. Kommunerne er dels gengangere fra casebesøgene og dels udvalgt af KL, imens deltagerne er udvalgt, således at problemstillingerne kan afdækkes fra både et ledelsesmæssigt og
et mere praksisnært synspunkt.
Næstved
Aalborg
Esbjerg
Gladsaxe
Holstebro
Ringsted
I alt

Antal ledere29
1
1
1
1
1
1
6

Antal faglige koordinatorer

Antal sagsbehandlere
1

1
1
1
1
3

1
3

Udover disse deltog repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Kommunernes Landsforening.

29

der

nktioner: Teamleder, Daglig leder, Leder for Ungeenheden, Funktionsleder og Afsnitsle-
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