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Notat 
 
 
Til Medlem af byrådet Jette Skive (DF) 
Til Orientering 

 
 
Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF til Sociale Forhold 
og Beskæftigelse om beskæftigelsesindsatsen for unge ledige 
under 30 år 
 
 
Indledning og resumé 
Unge ledige under 30 år kan modtage tre typer af offentlig ydelse: Kontant-
hjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (samlet betegnet kontant-
hjælpsydelse). 
 
Modtagere af uddannelseshjælp inddeles i tre undergrupper: Åbenlyst ud-
dannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate. 
 
Den gruppe som i Greve Kommune er omfattet af straksaktivering er grup-
pen af unge, som kommunen vurderer jobparate eller åbenlyst uddannel-
sesparate. 
 
Om en ung kategoriseres som åbenlyst uddannelsesparat eller som uddan-
nelsesparat beror på en faglig vurdering i jobcentret. Her kan det konstate-
res, at Greve vurderer relativt få unge som åbenlyst uddannelsesparate.  
 
Samtidig kan det konstateres, at andelen af unge der modtager en kontant-
hjælpsydelse samlet set er højere i Greve end i Aarhus – hhv. 3,5 % og 
3,2%. 
 
Spørgsmål 1: Hvor stort et fald i antal unge ledige har Aarhus Kommune 
oplevet i perioden? 
 
Svar 1:  
 
I tabel 1 opgøres udviklingen i antal og procent i de tre grupper af unge på 
ydelse i perioden august 2014 til februar 2018. 
 
Det fremgår, at der i perioden august 2014 til februar 2018 er sket et fald i 
gruppen i Aarhus fra 3.276 til 3.156, svarende til 120 personer eller 3,7 pro-
cent. 
 
I samme periode er der sket et fald i Greve fra 346 personer til 240 perso-
ner, svarende til et fald på 106 personer eller 30,6 procent. 
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I forhold til de åbenlyst uddannelsesparate, som er den gruppe, som straks-
aktivering omfatter, har der været et fald i Greve på 28 personer, svarende til 
77,8 procent, mens der i Aarhus har været et fald på 117 personer eller 40,2 
procent. Altså også et markant fald i Aarhus. 
 
TABEL 1 - Udvikling i antal unge på kontanthjælpsydelser i Greve og Aarhus fra august 
2014 til februar 2018 (fuldtidspersoner) (Kilde: Jobindsats.dk) 

   Greve Aarhus Udvikling i antal Udvikling i pct. 

  
Aug 

2014 
Feb 

2018 
Aug 

2014 
Feb 

2018 Greve Aarhus Greve Aarhus 
Kontanthjælp i alt 52 17 350 244 -35 -106 -67,3% -30,3% 
Uddannelseshjælp i alt, 
herunder: 294 181 2.926 2.602 -113 -324 -38,4% -11,1% 
Åbenlyst uddannelsespa-
rat 36 8 291 174 -28 -117 -77,8% -40,2% 
Uddannelsesparat 135 87 637 709 -48 72 -35,6% 11,3% 
Aktivitetsparat 123 86 1.998 1.719 -37 -279 -30,1% -14,0% 
Integrationsydelse i alt*   42   310 42 310 - - 
Unge på kontant-
hjælpsydelser i alt 346 240 3.276 3.156 -106 -120 

-
30,6% -3,7% 

Note: Integrationsydelse indført i september 2015 
 
 
Det fremgår af tabel 2 herunder, at 3,5 % af unge under 30 år i Greve Kom-
mune modtager kontanthjælpsydelse.  
 
I Aarhus kommune er den samlede andel lavere, svarende til 3,2 % af unge-
gruppen i kommunen. 
 
Af tabellen ses også, at andelen af unge uddannelsesparate samlet set er 
højere i Greve end i Aarhus – og at der er tydelig forskel på andelen der er 
kategoriseret som hhv. åbenlyst uddannelsesparat og uddannelsesparat. 
Denne forskal må i høj grad tilskrives forskel i hvordan den unge kategorise-
res i de to kommuner. 
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TABEL 2 - Andel af 16-29-årige i Greve og Aarhus på kontanthjælpsydelser i august 
2014 og februar 2018 (Kilde: Jobindsats.dk) 

  Greve Aarhus 

  
Aug 

2014 
Feb 

2018 
Aug 

2014 
Feb 

2018 

Kontanthjælp i alt 0,8% 0,2% 0,4% 0,2% 

Uddannelseshjælp i alt, herunder: 4,5% 2,6% 3,3% 2,7% 
Åbenlys uddannelsesparat 0,5% 0,1% 0,3% 0,2% 

Uddannelsesparat 2,0% 1,3% 0,7% 0,7% 

Aktivitetsparat 1,9% 1,3% 2,2% 1,8% 
Integrationsydelse i alt*   0,6%   0,3% 
Unge kontanthjælpsydelser i alt 5,2% 3,5% 3,7% 3,2% 
Note: Integrationsydelse indført i sept. 2015 

  
 
Spørgsmål 2: Hvor mange ledige under 30 år på kontanthjælp er bosat i 
Aarhus Kommune? 
 
Svar 2: 
 
Pr. februar 2018 bor der i Aarhus 3.156 unge under 30 år, som er på kon-
tanthjælpsydelse (enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrations-
ydelse).  
 
Heraf er 244 på kontanthjælp (138 jobparate, 106 aktivitetsparate) 2.602 på 
uddannelseshjælp (174 åbenlyst uddannelsesparate, 709 uddannelsespara-
te, 1.719 aktivitetsparate) og 310 på integrationsydelse. 
 
Pr. februar 2018 bor der i Greve er 240 unge under 30 år, som er på kon-
tanthjælpsydelse (enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrations-
ydelse).  
  
Heraf 17 som er på kontanthjælp (7 jobparate, 10 aktivitetsparate), 181 på 
uddannelseshjælp (8 åbenlyst uddannelsesparate, 87 uddannelsesparate, 
86 aktivitetsparate) og 42 på integrationsydelse. 
 
Samlet set altså en højere andel af ungegruppen på ydelse i Greve end i 
Aarhus. 
 
Spørgsmål 3: Hvor mange af de ledige unge under 30 år på kontanthjælp 
bor i særligt udsatte boligområder? 
 
Svar 3: 
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Ifølge tal trukket fra Aarhus Kommunes egne systemer (BoSoc data) d. 15. 
august 2018 bor 354 ud af 3.276 unge på kontanthjælpsydelser i udsatte 
boligområder, svarende til 10,8 procent. 
 
I alt bor der 16.798 personer i de udsatte boligområder i Aarhus svarende til 
ca. 4,9 procent af den samlede befolkning i Aarhus. 
 
 
Spørgsmål 4: Hvilke indsatser har Aarhus Kommune for at få unge under 30 
år på kontanthjælp i straks beskæftigelse? 
 
Svar 4:  
 
Den straksindsats, som Greve Kommune tilbyder unge ledige, er en indsats 
for ressourcestærke unge, som er åbenlyst uddannelsesparate eller jobpara-
te unge svarende til 63 personer i august 2014 og 15 personer i februar 
2018 (Hhv. unge som er i stand til at starte på en uddannelse med det sam-
me og unge som er i stand til at starte i et job med det samme). 
 
I forhold til åbenlyst uddannelsesparate unge fra Aarhus, så blev indsatsen i 
Aarhus ændret ultimo 2017.  
 
Alle åbenlyst uddannelsesparate unge henvises således til start i Straksakti-
vering dagen efter første henvendelse om hjælp og starter i en nytteindsats 
inden for 48 timer.  
 
Nyttejobs etableres primært i Sundhed og Omsorg (MSO), inden for pleje og 
omsorg, rengøring, vedligehold og køkken/café. Indsatsen koordineres gen-
nem faste samarbejdsmøder med MSO.  
 
Udover nyttejobs anvendes også deltagelse i nytteindsats ved private virk-
somheder. 
 
 
Spørgsmål 5: Giver Greve Kommunes fald i unge ledige under 30 år inspira-
tion til at gentænke indsatsen for at få unge ledige under 30 år i beskæftigel-
se? 
 
Svar 5: 
 
Indsatsen over for unge åbenlyst uddannelsesparate under 30 år er, som 
beskrevet ovenfor, ændret i efteråret 2017. Indsatsen over for åbenlyst ud-
dannelsesparate i Aarhus og Greve er derfor i dag i store træk ens.  
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Til Byrådsservice 
 
 
 
 
 
Svar på 10-dages forespørgsel fra DF til MSB om beskæftigelsesind-
sats for unge ledige under 30 år 
 
 
Hermed fremsendes besvarelse af forespørgsel efter 10-dagesreglen.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
Kristian Würtz 
Rådmand 
   

  / 
Erik Kaastrup-Hansen  

             Direktør  
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