
Kort fortalt

Indsatsen for at fastholde udsatte 
unge i uddannelse

Konklusion

Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for 
at sikre, at flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har været utilfredsstillende.

Konsekvensen er en øget risiko for, at de unge ikke får en 
erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke får or- 
dentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Rigsrevisionens un- 
dersøgelse viser, at kun 15 % ud af 8.000 udsatte unge, der 
er påbegyndt en erhvervsuddannelse med et konkret ud- 
dannelsespålæg, gennemførte uddannelsen i perioden 
2014-2019. For den samlede gruppe på 26.900 udsatte un- 
ge, der påbegyndte en erhvervsuddannelse fra uddannel-
seshjælp i samme periode (enten med et konkret uddannel- 
sespålæg eller af egen drift), gennemførte 34 % den påbe-
gyndte uddannelse.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre ram- 
merne for og følge op på kommunernes lovpligtige ind- 
sats, der gør udsatte unge klar til uddannelse, har væ- 
ret utilfredsstillende.

• Børne- og Undervisningsministeriets og erhvervssko-
lernes lovpligtige indsats, der skal gøre udsatte unge i 
stand til at gennemføre en uddannelse, har været util- 
fredsstillende. 

• Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervis-
ningsministeriets indsats for at sikre, at lovpligtige op- 
lysninger overdrages mellem kommuner og erhvervs- 
skoler, har været utilfredsstillende.

Baggrund og formål med undersøgelsen
De udsatte unge under 30 år, som indgår i denne undersø- 
gelse, står uden for arbejdsmarkedet, er på uddannelses-
hjælp og har ikke en erhvervskompetencegivende uddan- 
nelse. Flere af dem har samtidig en række komplekse pro-
blemer af social, fysisk og psykisk karakter. I 2019 modtog 
ca. 60.000 unge uddannelseshjælp. På finansloven for 2019 
var der afsat 843,3 mio. kr. til refusion af udgifterne til ud- 
dannelseshjælp i kommunerne.

Undersøgelsen er en tværgående forløbsundersøgelse, som 
har til formål at vurdere, om Beskæftigelsesministeriets og 
Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at 
flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har 
været tilfredsstillende. Rigsrevisionen undersøger det sam-
lede forløb for de udsatte unge og følger derfor de unge fra 
før uddannelsesstart i kommunen, i overgangen til uddan-
nelse og under uddannelsen på erhvervsskolen.

Statsrevisorerne udtaler 
”Det er stærkt bekymrende, at så få udsatte unge får en 
uddannelse og efterfølgende et job. Revisionen har vist, at 
hverken Beskæftigelsesministeriet eller Børne- og Under-
visningsministeriet har sikret, at kommuner og erhvervs-
skoler yder den støtte, som de udsatte unge har brug for og 
har ret til ifølge loven. Vi kritiserer indsatsen. Der er behov 
for hurtigt at få rettet op både af hensyn til de udsatte unge 
og af hensyn til samfundsøkonomien”.

  

46 % 74 % 85 %

HOVEDFORLØBOVERGANGGRUNDFORLØBERHVERVSSKOLE

15 % 
gennemfører
1.200 unge
gennemfører

100 % begynder
8.000 unge begynder

46 % falder fra
4.300 unge tilbage

yderligere 28 % falder fra
2.100 unge tilbage

yderligere 11 % falder fra
1.200 unge tilbage

Frafald blandt de udsatte unge, der starter uddannelse med et konkret uddannelsespålæg

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


