
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En styrket indsats over for unge ledige 
 

 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),  
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokra-

terne om  
 

En styrket indsats overfor unge ledige 
 
Indledning 
Unge skal i uddannelse eller job. Derfor er aftaleparterne enige om at igangsætte en 
række initiativer for at begrænse ungdomsarbejdsløshed og hjælpe unge under 30 
år i uddannelse eller job.  
 
De aftalte initiativer 
Aftalepartierne er enige om at gennemføre følgende initiativer: 
 
1. Mulighed for ”opkvalificeringsjob” til alle ledige uanset uddannelse 
Den nuværende ordning med ”opkvalificeringsjob” forbedrer lediges muligheder 
for at erhverve netop de kompetencer, der er nødvendige for at kunne få et job. 
Ordningen giver mulighed for, at ufaglærte og faglærte samt personer med foræl-
dede uddannelser i forbindelse med en ansættelse kan få tilskud til uddannelse i op 
til 6 uger.  
 
Der er enighed om, at flere skal have gavn af ordningen. Derfor udvides ordningen 
med ”opkvalificeringsjob” til at gælde alle ledige uanset forudgående uddannelse.  
 
2. Målrettet aktiv indsats over for unge ledige inden for bygge- og anlægsom-
rådet 
Mange unge har vanskeligt ved at få et arbejde, fordi de ikke har relevant erhvervs-
erfaring. Samtidig er unge inden for bygge- og anlægsområdet samt unge ufaglærte 
blandt de grupper med den højeste ledighed i dag.  
 
Der er derfor enighed om, at der afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2011 til den regi-
onale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige. Midlerne øremærkes til en 
målrettet indsats for unge under 30 år i bygge- og anlægssektoren og det ufaglærte 
område, som er langtidsledige eller er i særlig risiko for langtidsledighed. Derud-
over vil beskæftigelsesregionerne i 2012 inden for rammerne af den eksisterende 
bevilling øremærke 10 mio. kr. til målgruppen.  
 
3. Målrettet uddannelse til unge ledige 
Målrettet uddannelse kan hjælpe unge, der har svært ved at få et arbejde, i job. Der 
er derfor enighed om at afsætte 10 mio. kr. til forsøg med målrettet uddannelse til 



unge faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og således give job-
centrene gode muligheder for at hjælpe ledige unge i job. 
  
4. Tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere  
Det er vigtigt, at unge akademikere hurtigt kommer i job, så deres nyerhvervede 
kvalifikationer kommer samfundet som helhed til gavn. Begrænsede erhvervsrette-
de kompetencer kan imidlertid ofte være en barriere for ansættelse af akademikere i 
små og mellemstore virksomheder.   
 
Der er derfor enighed om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til erhvervsrettet kom-
petenceudvikling ved ansættelse af akademikere i små og mellemstore virksomhe-
der.  
 
5. Markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore virksomheder 
Små og mellemstore virksomheder er ofte ikke opmærksomme på de potentielle 
gevinster, der kan være ved at ansætte en akademiker, samt de nuværende mulig-
heder for ansættelse med løntilskud.  
 
Der er derfor enighed om at igangsætte en kampagne, som skal synliggøre akade-
mikernes evner til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete 
match mellem akademikere og små og mellemstore virksomheder.  
 
6. Styrkelse af videnpilotordningen 
Videnpilotordningen bidrager til at styrke væksten i små og mellemstore virksom-
heder og har samtidig en positiv effekt på beskæftigelsen.  
Der er derfor enighed om at styrke ordningen. Ordningen styrkes med i alt 30 mio. 
kr. i 2011 – 2013. Der afsættes på baggrund af denne aftale 5 mio. kr. ekstra til 
ordningen i 2011. Derudover vil regeringen ved omprioriteringer på finansloven 
afsætter 20 mio. kr. ekstra til ordningen i 2012 – 2013. Rådet for teknologi og in-
novation har allerede fundet 5 mio. kr. ekstra til ordningen i 2011. 
 
7. Jobrotation til ledige med videregående uddannelser 
Jobrotation giver mulighed for, at ledige kan komme i vikarjob på virksomhederne 
i en periode, mens andre ansatte går på efteruddannelse og kan dermed være en ad-
gangsbillet til et efterfølgende job. Derfor er der enighed om at afsætte yderligere 
10 mio. kr. til jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser.  
 
8. Læse- skrive- og regnekurser til flere unge 
Nogle unge forlader folkeskolen med mangler i de mest basale skolekundskaber. 
Det kan ofte være en barriere for et videre uddannelsesforløb eller et job.  
 
Derfor er der enighed om at afsætte yderligere 15 mio. kr. til læse-, skrive- og reg-
nekurser til ledige unge under 30 år uden en ungdomsuddannelse, så jobcentrene 
sikres gode rammer for at tilbyde flere unge et læse-, skrive-, regnekursus. 
 
9. Kampagne for flere praktikpladser 
Indsatsen over for virksomheder, der ikke i forvejen har uddannelsesaftaler med 
elever, skal intensiveres, så flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse med 
praktik i en virksomhed. 
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Der er derfor enighed om, at forstærke Undervisningsministeriets igangværende 
kampagne for flere praktikpladser med en indsats rettet mod virksomheder, der ik-
ke i forvejen har elever. 
 
10. Kampagne for flere trainee-forløb 
Der er i dag på nogle områder mulighed for trainee-forløb eller forpraktik, hvor 
unge, der ikke er uddannelsesparate, kan prøve at arbejde i en virksomhed, inden 
de indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til grundforløbet 
på skole med henblik på at gennemføre en erhvervsuddannelse. Flere virksomheder 
og unge bør gøres opmærksomme på mulighederne.  
 
Der er derfor enighed om, at Undervisningsministeriet iværksætter en kampagne 
med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, Ungdommens Uddannelsesvejledning 
og kommunerne, som sætter øget fokus på trainee- og forpraktikforløb, herunder 
udbredelse af ordningen til flere overenskomstområder. Der er envidere enighed 
om, at informationsindsatsen styrkes på bl.a. www.praktikpladsen.dk. 
 
11. Mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb 
De unges muligheder for efter et produktionsskoleforløb at få en uddannelsesaftale 
med en virksomhed eller opnå en realkompetencevurdering, skal styrkes, hvilket i 
sidste ende vil forbedre de unges muligheder for at komme i egentlig beskæftigel-
se. 
 
Der er derfor enighed om, at unge, der har gennemført et produktionsskoleforløb, 
skal have mulighed for at få et standardiseret bevis på de kompetencer, de har op-
nået herved.  
 
12. Flere standardiserede egu-forløb 
Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er en individuelt tilpasset ungdomsuddannelse for 
unge under 30 år, som ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegi-
vende ungdomsuddannelse. 
 
Med henblik på at styrke mulighederne over for udsatte unge er der enighed om at 
udvikle flere standardiserede egu-forløb med henblik på at gøre mulighederne for 
at igangsætte egu-forløb nemmere og mere overskuelige for den enkelte uddannel-
sessøgende, for virksomhederne og for kommunerne.  
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Appendiks 
1. Mulighed for ”opkvalificeringsjob” til alle ledige uanset uddannelse 
Ufaglærte og faglærte personer med forældede uddannelser kan som forsøg få til-
skud til uddannelse i op til seks uger i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  
• Denne forsøgsordning udvides til at gælde alle ledige uanset forudgående ud-

dannelse frem til august 2012. 
• Udvidelse af ordningen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. 

september 2011. 
• Det betyder, at ledige uanset uddannelse i den resterende forsøgsperiode fra den 

1. september 2011 til den 1. august 2012, vil kunne få et ”opkvalificeringsjob” 
efter de fleksible rammer i forsøgsordningen.  

 
2. Målrettet aktiv indsats over for unge ledige inden for bygge- og anlægsom-
rådet 
Med langtidsledighedspakken fra 2010 blev der afsat i alt 90 mio. kr. i perioden 
2010-2013 og 40 mio. kr. årligt fra 2014 på bevillingen ”Regionale pulje til jobret-
tet opkvalificering af langtidsledige”. 
• Der afsættes 10 mio. kr. ekstra i 2011 til den regionale pulje til jobrettet opkva-

lificering af langtidsledige. De ekstra 10 mio. kr. øremærkes til en målrettet ind-
sats for 18-29-årige i bygge- og anlægsområdet og det ufaglærte område, som er 
langtidsledige eller efter beskæftigelsesregionens vurdering i særlig risiko for 
langtidsledighed.  

• Derudover vil beskæftigelsesregionerne inden for rammerne af den eksisterende 
bevilling øremærke yderligere 10 mio. kr. i 2012 til en styrket indsats for grup-
pen.   

• Indsatsen skal have fokus på at få ledige unge i gruppen uden en uddannelse i 
gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

• Beskæftigelsesregionerne skal administrere de ekstra 10 mio. kr. i 2011 samt 
den øremærkede del af puljen i 2012 i overensstemmelse med den samlede pul-
jebevillings formål og kan yde tilskud til en indsats i kommunerne, der under-
støtter puljens sigte.   

 
3. Målrettet uddannelse til unge ledige 
• Der afsættes 10 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder 

for faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.  
• Puljen giver jobcentrene ekstraordinære muligheder for at hjælpe nyuddannede 

faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af målret-
tet uddannelse. 

• Bevillingen udmøntes som tilskud til forsøgsprojekter i en række jobcentre mv. 
De nærmere retningslinjer vil blive præciseret i forbindelse med udmøntningen. 

• Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
4. Tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere  
• Der afsættes årligt 5 mio. kr. i 2011 og 2012 i en pulje, som skal bruges til op-

kvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud 
i små eller mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder er i 
denne forbindelse virksomheder med 2-100 ansatte. 

• Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.   
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• Midlerne fordeles til virksomhederne efter først-til-mølle-princippet. De nær-
mere retningslinjer vil blive præciseret i forbindelse med udmøntningen.   

 
5. Markedsføring af akademikere over for små og mellemstore virksomheder 
• Der afsættes 2 mio. kr. i 2011 til en kampagne, der skal synliggøre akademike-

res evner til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match 
mellem akademikere og små og mellemstore virksomheder.  

• Bevillingen udmøntes som et tilskud til AC, der igangsætter kampagnen inden 
udgangen af 2011. Kampagnen skal være afsluttet inden udgangen af 2012.  

 
6. Styrkelse af videnpilotordningen 
• Der afsættes yderligere 30 mio. kr. til videnpilotordningen i 2011 – 2013, heraf 

5 mio. kr. i 2011 via denne aftale. 
• Udvidelsen vil samlet kunne give omkring 200 ekstra stillinger til højtuddanne-

de (videnpiloter).  
 
7. Jobrotation til flere unge med videregående uddannelser 
Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev der etableret en jobrotationsordning til særlige 
grupper med videregående uddannelser.  
• Der afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2011 til jobrotationsordningen for særlige 

grupper med videregående uddannelser.   
• De 10 mio. kr. administreres i overensstemmelse med de eksisterende rammer 

for bevillingens formål. Det betyder, at offentlige og private arbejdsgivere har 
mulighed for at søge om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgnin-
gerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages.  

 
8. Læse- skrive- og regnekurser til flere unge 
Med ungeaftalen fra 2009 blev der afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til 
en pulje til finansiering af opkvalificerende læse-, skrive og regnekurser - FVU-
læsning og FVU-matematik – for ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse.  
• Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til puljen til op-

kvalificerende læse-, skrive- og regnekurser.  
• De 15 mio. kr. administreres i overensstemmelse med de eksisterende rammer 

for puljebevillingens formål. Det betyder, at pengene fordeles til kommunerne 
med udgangspunkt i antallet af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse.  

 
9. Kampagne for flere praktikpladser 
• Der afsættes ca. 1,4 mio. kr. i 2011 til en kampagne, der skal forstærke den 

igangværende kampagne for flere praktikpladser med en indsats rettet mod 
virksomheder, der ikke i forvejen har elever.  

• Bevillingen udmøntes som en forøgelse af den eksisterende bevilling til den 
igangværende kampagne, som gennemføres af UNI-C.  

 
10. Kampagne for flere trainee-forløb 
• Der afsættes ca. 0,3 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af kampagneaktiviteter i 

2011-2012 
• Bevillingen administreres af Undervisningsministeriet med inddragelse af ar-

bejdsmarkedets parter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og kommunerne.  
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11. Mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb 
• Der afsættes ca. 0,2 mio. kr. til udvikling af et standardiseret kompetencebevis.  
• Bevillingen administreres af Undervisningsministeriet.  
 
12. Flere standardiserede egu-forløb 
• Der afsættes ca. 0,5 mio. kr. i 2011 til udvikling af standardiserede egu-forløb. 
• Bevillingen administreres af Undervisningsministeriet.  
 
Finansiering af initiativerne 
Til finansiering af merudgifter som følge af aftalen er der enighed om at anvende 
52 mio. kr. af de uforbrugte midler fra 2009 fra voksenlærlingeordningen, hvoraf 
47 mio. kr. vil blive anvendt til initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område, 
og 5 mio. kr. til styrkelse af videnpilotordningen i Videnskabsministeriet, mens 2,4 
mio. kr. finansieres ved om prioriteringer inden for § 20 Undervisningsministeriet.  
 
Bevillingen på 10 mio. kr. til en pulje, som giver jobcentrene mulighed for at hjæl-
pe unge faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af 
målrettet uddannelse, finansieres af et uforbrugt mindreforbrug vedrørende et af-
sluttet forsøgsprojekt, jf. § 17.46.70.50. Et markant løft i læse-, skrive- og regne-
indsatsen for voksne. 
 
Merbevillingen på 10 mio. kr. til jobrotationsordningen til særlige grupper med vi-
deregående uddannelse finansieres af et uforbrugt mindreforbrug fra 2010 på vok-
senlærlingeordningen. Aftaleparterne er enige om inden udgangen af 2011 at drøfte 
brugen af voksenlærlingeordningen. 
 


