
Analyse  

 

Aktivering af unge forsikrede ledige

I denne analyse undersøges varigheden af de ledighedsforløb, som går forud for aktivering 

af unge forsikrede ledige under 30 år, og sandsynligheden for at disse unge er selvforsø r-

gende et halvt år efter endt aktivering. Formålet med analysen er at belyse en del af den 

aktive beskæftigelsesindsats.  

 

Analysens hovedkonklusioner  

 

 Efter kommunerne fik overdraget ansvaret for forsikrede ledige, er 

det antal uger, som går, inden en ung forsikret ledig under 30 år 

kommer i aktivering, forkortet med knap halvanden uge.  

 

 Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring 45.000 færre 

passive uger om året. 

 

 For disse unge er sandsynligheden for at være selvforsørgende et 

halvt år efter aktiveringsforløbets afslutning steget med 7 pct.-point 

i samme periode. 51 pct. er nu selvforsørgende et halvt år efter.  

 

 Denne ændring svarer til, at der årligt er over 2.000 flere unge, der 

er selvforsørgende et halvt år efter endt aktivering.  

 

 Denne ændring er sket på trods af et stramt jobmarked. Således var 

jobomsætningen næsten 30 pct. lavere i de to år efter kommunerne 

fik overdraget ansvaret end i de to år før. 
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Baggrund 
 

I det seneste årti har en række videnskabelige undersøgelser vist, at en tidlig 

indsats i sig selv medvirker til at få flere ledige i arbejde.1 Dels fordi den 

medfører motivationseffekter og dels fordi de ledige, der har behov for 

hjælp, hurtigt kan få den.  

 

Ledighed blandt unge mennesker udgør et særligt problem al den stund, at 

generationerne i et skattebaseret velfærdssystem betaler for hinanden.  

 

Vurderet på A-kasse tilhørsforhold har mange forsikrede ledige under 30 år 

en uddannelse. Udfordringen for denne gruppe er nok ikke manglende 

kompetencer så meget som risikoen for ikke at komme i gang med at bruge 

deres kompetencer, som derfor langsomt mister værdi. 

 

En tidlig indsats for unge ledige forekommer derfor særlig vigtig. Dette 

understøttes af erfaringerne med de tabte generationer fra 1980’erne og 

1990’erne. Fælles for dem var, at de blev fastlåst udenfor arbejdsmarkedet.  

 

Kommunerne overtog ansvaret for forsikrede ledige fra staten den 1. august 

2009. Spørgsmålet er, om kommunerne har haft succes med at skabe en 

tidligere og bedre indsats overfor unge forsikrede ledige?  

 

Analyse 
 

I denne analyse undersøges varigheden af de ledighedsforløb, som går forud 

for aktivering af unge forsikrede ledige under 30 år, og sandsynligheden for 

at være selvforsørgende 6 måneder efter endt aktivering.  

 

Det er nye ledighedsforløb, der undersøges.2 Dermed bliver det den aktive 

indsats’ evne til at bringe ledige tilbage til – eller for nyuddannede ind i – 

selvforsørgelse, der undersøges.  

 

For at vurdere kommunernes aktive indsats sammenlignes de ovennævnte 

varigheder og sandsynligheder med en periode, hvor staten havde ansvaret 

for forsikrede ledige.  

                                                 
1 Se f.eks. Arbejdsmarkedsstyrelsens analyse af den aktive beskæftigelsesindsats fra den 18. 

februar 2011 for en gennemgang.  

2 En person kategoriseres som nyledig, hvis den var selvforsørgende i ugen inden, den 

begyndte at modtage dagpenge. Modtog personen SU i ugen inden, er den også inkluderet. 

Det samme gælder for personer på børnepasningsorlov og barselsorlov, såfremt pe rsonen 

var selvforsørgende forud for barselsorlovens start.  



 

  3 

 

En uforbeholden sammenligning forudsætter, at det eneste, som adskiller de 

to perioder, er den offentlige instans, der har haft ansvaret. Er der andre 

relevante forhold, som adskiller de to perioder, er det ikke sikkert, at en 

eventuel forskel i for eksempel sandsynligheden for at være selvforsørgende 

6 måneder efter endt aktivering kan henføres til den ændrede fordeling af 

ansvaret for den aktive indsats.  

 

Der kan tænkes at være forskel på de ledige, som aktiveres, ligesom der kan 

tænkes at være forskel på reglerne for aktivering. For eksempel må ledige, 

der har en stærk forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, forventes at 

have bedre chancer for at blive selvforsørgende igen. Hvis de to grupper er 

systematisk forskellige fra hinanden, skal forskellen mellem dem derfor 

vurderes under hensyntagen hertil.  

 

Der kan også tænkes at være forskel på om et aktiveringsforløb afsluttes på 

et tidspunkt, hvor jobomsætningen er høj, eller på et tidspunkt, hvor den er 

lav. Jobomsætningen er en god indikator for det jobmarked, den ledige skal 

søge arbejde i – dermed også for sandsynligheden for med tiden at blive 

selvforsørgende, og når den er høj, er det alt andet lige nemmere at komme 

i arbejde, end når den er lav. Forskellen mellem de to grupper skal derfor 

også vurderes under hensyntagen hertil.  

 

Data 
 

I denne analyse benyttes Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase 

DREAM til at udvælge alle nye ledighedsforløb, som opfylder kriterierne i 

fodnote 2. Det er forløb, som starter i uge 5 til 8 i 2008 (stat) og uge 5 til 8 i 

2010 (kommune), som udvælges. Dette er de to udvælgelsesperioder. Det er 

et kriterium i udvælgelsen, at den ledige går direkte fra dette ledighedsforløb 

til aktivering, og at dette aktiveringsforløb er tilendebragt senest et år efter 

udvælgelsesperiodens start.   

 

Den sidste del af det sidste kriterium er det en nødvendig betingelse for at 

have minimum 6 måneder efter aktiveringens afslutning, eftersom DREAM 

(version 27) har data til og med uge 39 i 2011. Det kan medføre et bias i 

resultaterne, at lange ledighedsforløb kombineret med lange aktiveringsfor-

løb af den grund er udeladt. Kun 2 pct. af forløbene er dog så lange.  

 

Resultater 
 

For unge forsikrede ledige under 30 år er det gennemsnitlige antal af ledige 

uger forud for den første aktivering faldet fra 10,7 i det statslige system til 
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9,3 i det kommunale system, jf. tabel 1. Kommunerne har skærpet den tidlige 

indsats og reduceret den første passive ledighedsperiode for de unge med 

knap halvanden uge.  

 

Opregnes antallet af ledige i den anden udvælgelsesperiode til et helt år, 

svarer denne tidligere indsats samlet set til omkring 45.000 færre passive 

uger om året. Det er et forsigtigt skøn, eftersom dataudvælgelsen gør, at 

ikke alle ledighedsforløb er inkluderet. Desuden er opregningen baseret på 

antallet af nye ledighedsforløb i uge 5 til 8 i 2010. I forhold til årets andre 

måneder (og det generelle mønster over år) er der relativt få påbegyndte 

forløb i den periode. 

 

Tabel 1. Antal ugers ledighed inden aktivering og sandsynligheden 

for at være selvforsørgende 6 måneder efter endt aktivering, forsikrede 

ledige under 30 år.  

 Stat Kommune Forskel 

Uger 10,67 9,28 -1,39 

Sandsynlighed 0,44 0,51 0,07 

    

Jobomsætning (1.000 personer) 614,91 522,87 -92,04 

Kilde: KL på baggrund af DREAM og Beskæftigelsesministeriet. 

Anm.: Stat omfatter alle nye ledighedsforløb i uge 5 til 8 i 2008, mens kommune omfatter 

alle nye ledighedsforløb i uge 5 til 8 i 2010. Jobomsætning opgøres kvartalsvis og er her 

den gennemsnitlige omsætning for perioden 2008-2009 (stat) og 2010-2011 (kommune). 

 

Givet dette resultat er det nærliggende at undersøge om sandsynligheden 

for at blive selvforsørgende efter endt aktivering også har ændret sig. Det er 

imidlertid ikke oplagt hvilket tidspunkt efter endt aktivering, der i så fald 

skal undersøges.  

 

På den ene side må der påregnes nogen tid, før effekten af aktivering bliver 

tydelig. De tilegnede kvalifikationer skal omsættes så at sige. På den anden 

side vil der over tid tilstøde stadig flere irrelevante forhold. I denne analyse 

er det sandsynligheden for at være selvforsørgende 6 måneder efter endt 

aktivering, som undersøges. 

 

Fra perioden i det statslige system til perioden i det kommunale system er 

det blevet mere sandsynligt, at en ung forsikret ledig under 30 år med tiden 

bliver selvforsørgende. Sandsynligheden er steget med 7 pct.-point fra 44 

pct. til 51 pct., jf. tabel 1.  

 

Med andre ord klarer flere unge sig selv end tidligere. En stigning på 7 pct. -

point svarer til, at der årligt er over 2.000 flere unge, der er selvforsørgende 

et halvt år efter aktivering.  
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Disse resultater bør vurderes med behørig hensyntagen til konjunkturerne. 

Kommunerne overtog ansvaret for forsikrede ledige på et meget ugunstigt 

tidspunkt. Det ses for eksempel af jobomsætningen, som var næsten 30 pct. 

lavere i de to år efter kommunerne fik overdraget ansvaret end i de to år 

før.  

 

De kommunale jobcentre har tilsyneladende haft succes med at få unge 

forsikrede ledige under 30 år ud af ledighed på trods af stramt jobmarked. 

En mulig forklaring er den tidlige indsats.  

 

Kommunernes aktive beskæftigelsesindsats blev fra starten understøttet af 

økonomiske incitamenter. Et af principperne var, at staten refunderede 

mindre i passive perioder end i aktive. I 2011 blev disse satser sat ned fra 75 

og 50 pct. til 50 og 30 pct. Dermed blev de økonomiske incitament til at 

hjælpe ledige hurtigt i arbejde forstærket.  

 

I analysens datagrundlag er der dog kun 2 aktiveringsforløb, som er igangsat 

efter den 1. januar 2011, hvor disse nye satser trådte i kraft. Hverken den 

tidligere indsats eller den højere sandsynlighed for at blive selvforsørgende 

kan således henføres til den ændrede refusion. 

 

Kommunernes tilsyneladende succes med at få unge forsikrede ledige ud af 

ledighed kan være et resultat af en anden fortolkning af konjunkturerne: At 

”svage” ledige i højere grad bliver fastlåst udenfor arbejdsmarkedet i en 

højkonjunktur (2008), end ”stærke” ledige bliver i en lavkonjunktur (2010). 

I en lavkonjunktur vil flere ledige så være tættere på arbejdsmarkedet og 

derfor have en højere sandsynlighed for at blive selvforsørgende.  

 

Denne fortolkning kan adresseres ved at opdele de ledige på forudgående 

offentlig forsørgelse. Er den forudgående forsørgelse lav, peger det i retning 

af en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, end hvis den er høj. Lad nu lav 

forudgående forsørgelse være defineret som forsørgelse i maksimalt 10 pct. 

af det år, som går forud for ledighed. Høj forudgående forsørgelse er den 

resterende gruppe.  

 

For begge disse grupper gælder det, at sandsynligheden for med tiden at 

blive selvforsørgende er højere under det kommunale system end under det 

statslige, jf. tabel 2. Det resultat er en indikation af, at forskellen på 7 pct.-

point ikke udelukkende kan forklares med forskelle mellem de to grupper af 

ledige.  
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Tabel 2. Sandsynligheden for at være selvforsørgende 6 måneder efter 

endt aktivering, forsikrede ledige under 30 år opdelt på forudgående 

offentlig forsørgelse. 

 Forudgående  

offentlig forsørgelse 

Andel af  

population 

Sandsynlighed for 

selvforsørgelse 

Stat Lav 0,45 0,48 

 Høj 0,55 0,41 

Kommune Lav 0,66 0,54 

 Høj 0,34 0,44 

Kilde: KL på baggrund af DREAM. 

Anm.: Stat omfatter alle nye ledighedsforløb i uge 5 til 8 i 2008, mens kommune omfatter 

alle nye ledighedsforløb i uge 5 til 8 i 2010. Lav forudgående offentlig forsørgelse betyder 

offentlig forsørgelse i 10 pct. eller mindre af det år, som gør forud for ledighedsforløbet. 

Høj er den resterende gruppe. SU og andre ”frivillige” overførsler (som for eksempel 

børnepasningsorlov og barselsorlov) er ikke medregnet som offentlig forsørgelse.  

 


