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Kontanthjælpsreformen:
Indførelse af uddannelseshjælp
- Udviklingen i antal unge på uddannelses- og kontanthjælp, afgang til
uddannelse og job og effektanalyse

Konklusion

På baggrund af tal og effektanalyse kan der drages følgende hovedkonklusioner
vedrørende virkningen af kontanthjælpsreformen for unge under 30 år:
Antallet af unge på uddannelses- og kontanthjælp er faldet fra ca. 54.000 til ca.
48.000, svarende til et fald på ca. 6.000 fuldtidspersoner.
 Afgangen af unge fra uddannelses- og kontanthjælp til uddannelse og job er
øget markant, andelen af unge som går i uddannelse er steget fra godt 12 pct. til
godt 15 pct., og særligt for de unge 25-29-årige er andelen af unge, som går i
uddannelse steget markant fra knap 8 pct. til ca. 15 pct.
 En effektanalyse viser, at kontanthjælpsreformen har haft en positiv signifikant
effekt på unge uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtageres beskæftigelsesog uddannelsesgrader (andel af tid i beskæftigelse og uddannelse).


Baggrund

Fra oktober 2013 begyndte kommunerne at implementere den nye uddannelseshjælp til unge uden uddannelse, som blev indført med kontanthjælpsreform.
Uddannelseshjælpen indebærer, at unge under 30 år uden uddannelse på kontanthjælp fremover skal stå til rådighed for uddannelse, have et uddannelsespålæg,
modtage uddannelsesrettede indsats og have uddannelseshjælp, i stedet for kontanthjælp. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU for de uddannelsesparate og
svarer til den ”gamle” kontanthjælp for de aktivitetsparate (ikke-uddannelsesparate). Især de unge 25-29-årige og de unge forsørgere uden uddannelse har oplevet markante ændringer i forbindelse med reformen, idet de tidligere ikke var omfattet af uddannelsespålægget, og idet de tidligere modtag kontanthjælp på voksensats.
Fra oktober 2013 og året ud blev de unge, som på daværende tidspunkt var på kontanthjælp visiteret uddannelsesparate eller aktivitetsparat (ikke-uddannelsesparat)
med henblik på at kunne overgå til uddannelseshjælpen pr. 1. januar 2014.
Udviklingen i antal unge på uddannelses- og kontanthjælp

Fra november 2013 til maj 2014 er sket et fald i antallet af unge på uddannelses- og
kontanthjælp fra ca. 54.000 til ca. 48.000, svarende til et fald på ca. 6.000 fuldtidspersoner på 6 måneder eller knap 10 pct., jf. figur 1.

Figur 1.
Antal fuldtidspersoner på uddannelses- og kontanthjælp under 30 år, sæsonkorrigeret.

Kilde: Jobindsats.
Anm: Figuren indeholder både kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra og
med januar 2014, seneste observation er maj 2014. Tallene er korrigeret for sæsonvariation.

Afgang til uddannelse, job og selvforsørgelse før og efter kontanthjælpsreformen

Sammenlignes afgangen for unge fra uddannelses- og kontanthjælp og til uddannelse, job og selvforsørgelse før og efter kontanthjælpsreformen, så viser tallene at
der har været en markant øget afgang til uddannelse og job for specielt de 25-29årige, jf. tabel 1 og 2.
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Tabel 1.
Afgang fra uddannelses- og kontanthjælp til uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse
– andel i pct. i 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014

Pct.

Afgang til

Alle unge

Selvforsørgelse

Før reformen:
Afgang Januar til
maj 2013

9,02

0,13

12,69

15,46

2,77

Beskæftigelse

8,12

8,98

0,86

Selvforsørgelse

9,94

9,34

-0,60

16,12

17,39

1,27

Beskæftigelse

8,59

8,78

0,19

Selvforsørgelse

7,53

9,02

1,49

Uddannelse

8,27

15,46

7,19

Beskæftigelse

7,52

8,98

1,46

Uddannelse

25-29 år

Forskel

8,88

Uddannelse

20-24 år

Efter reformen:
Afgang Januar til
maj 2014

Kilde: DREAM-registeret, UNI-C og egne beregninger

Tabel 2.
Afgang fra uddannelses- og kontanthjælp til uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse
– antal personer i 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014

Før reformen:
Afgang Januar
til maj 2013

Efter reformen:
Afgang Januar til
maj 2014
Forskel

Antal berørte

Afgang til

Alle unge

Selvforsørgelse

5.075

4.941

-134

Uddannelse

7.248

8.473

1.225

Beskæftigelse

4.639

4.921

282

Selvforsørgelse

3.197

2.813

-384

Uddannelse

5.185

5.237

52

Beskæftigelse

2.763

2.645

-118

Selvforsørgelse

1.878

2.128

250

Uddannelse

2.063

3.236

1.173

Beskæftigelse

1.876

2.276

400

20-24 år

25-29 år

Kilde: DREAM-registeret, UNI-C og egne beregninger

Forskellen i afgangene fra kontanthjælp i reelle tal skal ses i sammenhæng med at
bestanden af berørte unge kontanthjælpsmodtagere er faldet fra ca. 57.000 personer
i 1. kvartal 2013 til 54.800 personer i 1. kvartal 2014.
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Effektanalyse af kontanthjælpsreformen for unge - indførelse af uddannelseshjælp mv.

Effektanalysen af nye kontanthjælpsmodtagere i januar 2013 sammenlignet med
nye unge uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere i januar 2014 viser, at
der umiddelbart er indikation på, at kontanthjælpsreformen har haft en positiv signifikant effekt på både uddannelse- og beskæftigelsesgraden for unge der er tilgået
uddannelses- og kontanthjælp i januar 2014, jf. tabel 3.
Tabel 3.
Effekter af kontanthjælpsreformen på baggrund af nye unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i januar 2014

Pct.

Beskæftigelsesgrad Uddannelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad

Reformeffekt

3,38

0,93

4,67

Kilde: DREAM, UNI-C og egne beregninger

Anm: Signifikante variable er markeret med fed. Graderne er beregnet fra tilgangen til kontanthjælp
frem til og med førstkommende maj.

Modsat tallene i tabel 1 og 2, tager disse effektestimater højde for eventuelle konjunkturudsving, der har været i perioden.
Effektanalysen viser desuden, at der er en positiv signifikant effekt på både uddannelse- og beskæftigelsesgraden for samtlige (nye og nuværende) unge uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere i januar 2014, jf. tabel 4.
Tabel 4.
Effekter af kontanthjælpsreformen på baggrund af samtlige (nye og nuværende) unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i januar 2014

Pct.

Beskæftigelsesgrad Uddannelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad

Reformeffekt

1,85

0,99

4,08

Kilde: DREAM, UNI-C og egne beregninger

Anm: Signifikante variable er markeret med fed. Graderne er beregnet fra tilgangen til kontanthjælp
frem til og med førstkommende maj.
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