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Baggrund

• To overordnede tendenser fylder 
meget, når det kommer til unges 
valg af uddannelse.

• Den ene er, at mange unge stadig 
ender helt uden uddannelse.

• Central udfordring ifølge 
Reformkommisionen mv.

Andel af 25-årige uden ungdomsuddannelse
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Store konsekvenser ved ikke at blive en del af fællesskabet

• Ca. 8 pct. af de seneste ungdomsårgange, svarende til ca. 5.000 
unge per årgang, er endt uden tilknytning til 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet som 25-29 årige.
• Den svage tilknytning til arbejdsmarkedet stopper ikke, når de 

unge fylder 30 år. Beskæftigelse blandt udsatte unge i år 2000 er 
fx aldrig kommet højere op end 45 pct. i årene efter. Øvrige unge 
fra samme årgang havde til sammenligning en 
beskæftigelsesandel på ca. 90 pct.



Og det er dyrt for samfundet

• Betydeligt samfundsøkonomisk potentiale ved at 
løfte flere unge over i uddannelse og beskæftigelse. 

• Hvis de udsatte unge fik en tilknytning til 
arbejdsmarkedet i samme grad som øvrige 
kortuddannede, vil det give en årlig gevinst på ca. 12 
mia. kr. (jf. RFF, 2016).

• Potentialet ved at løfte en ung langtidsledig i ordinær 
beskæftigelse i bare tre måneder er på ca. 320.000 
kr. over seks år for det offentlige (jf. Socialetal, 
2017).

• Hovedparten af gevinsten skyldes 
udgiftsbesparelser til passiv forsørgelse og øgede 
skattebetalinger. Langt det meste tilfalder 
kommunerne.

Kilde: RFF, 2018



Den anden tendens er fravalget af erhvervsuddannelserne

• Første ungdomsuddannelse senest to år efter endt grundskole:
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Fører til mangel på faglært arbejdskraft?

• Erhvervsuddannelserne består dog langt fra kun af 
”unge” elever.

• 11-13 pct. af en gymnasieårgang starter på en 
erhvervsuddannelse som deres første efterfølgende 
uddannelse (DEA, 2021).

• Og for dem gælder det, at de halter efter 
indkomstmæssigt sammenlignet med unge, der har 
taget den direkte vej. Dog undtaget inden for handel 
og kontor (DEA, 2020).

• Men nogle kommuner har faktisk et optag og frafald 
på erhvervsuddannelserne, der er inden for 
målsætningerne. Dog ingen i hovedstadsområdet 
og kun én kommune på Sjælland (Kalundborg) 
(DEA, 2020).



To tendenser med megen fokus. Men få (eller for mange) 
løsninger?

• Begge tendenser har haft stor politisk bevågenhed de sidste 10-
15 år. Stort samfundsøkonomisk potentiale.
• Og mange tiltag og reformer fra central hold. Fx 

folkeskolereform, eud-reform m. adgangskrav, FGU mv.
• Kompleks problemstilling ift. unge uden uddannelse. 

Uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik i spil.
• Men potentiale for eud ift. fx unge drenge af udenlandsk 

herkomst. Og kan vi lære af kommuner?



Tak


