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Mindre aktivering for kontanthjælpsmodtagere
havde ingen målbar effekt på deres beskæftigelse
Det havde ingen eller ringe betydning for kontanthjælpsmodtageres senere beskæftigelse, at
der i 2011 blev skåret ned for aktiveringsindsatsen. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL
Fondens Forskningsenhed.
Om der i beskæftigelsesindsatsen bliver skruet op eller
ned for intensiteten af aktivering af kontanthjælpsmodtagere i form af ’Vejledning og opkvalificering’, har
ingen eller kun ringe betydning for, om den ledige efterfølgende kommer i arbejde. Det er en af konklusionerne
af et studie, hvor ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har undersøgt effekten af aktiveringsindsatsen.
Resultaterne peger på en – i bedste fald – meget begrænset effekt af selve omfanget af aktivering. Forskerne
har set på den markante reduktion af aktiveringsindsatsen, der skete i forbindelse med refusionsreformen i
2011, og konkluderer, at reduktionen ikke førte til målbare ændringer i andelen af personer, der forlod kontanthjælpssystemet.
Indtil januar 2011 modtog kommunerne refusion for 30
procent af forsørgelsesudgiften, hvis en kontanthjælpsmodtager deltog i et aktivt tilbud. Med Refusionsreformen i 2011 bortfaldt kommunernes mulighed for at
modtage refusion fra staten for ’Vejledning og opkvalificering’.1 ’Vejledning og opkvalificering’ er det hyppigst anvendte aktive tilbud og dækker typisk over korte
vejlednings- og afklaringsforløb.

som følge af kommunernes markant mindre brug af
’Vejledning og opkvalificering’.
Såfremt aktiveringsomfanget umiddelbart før 2011 bidrog til at øge beskæftigelsen, skulle man, i takt med det
lavere aktiveringsomfang, forvente et fald i andelen, der
forlader kontanthjælp, umiddelbart efter januar 2011.
Det er imidlertid ikke tilfældet. Som det fremgår af
Figur 1.b., er der ingen brat ændring i andelen, der forlader kontanthjælp omkring tidspunktet, hvor andelen i
aktivering falder.
Faldet i andelen af aktiverede kontanthjælpsmodtagere svarede til en reduktion på omkring 5.000 deltagere
ugentligt, hvilket dog ikke fordelte sig ligeligt på tværs af
kommunerne. Kontanthjælpsmodtagere i de kommuner,
der havde den højeste aktiveringsindsats før reformen,
oplevede de mest markante fald i aktiveringsomfanget.
Figur 2.a viser andelen af aktiverede i kommuner hhv.
med og uden en tydelig reaktion på de ændrede refusionsregler. Figur 2.b viser udviklingen i andelen, der forlader kontanthjælp i kommuner med en tydelig reaktion
på refusionsreformen, når der korrigeres for andelen,
der forlader kontanthjælp i kommuner uden en tydelig
reaktion. Som det fremgår af figuren, gav det lavere
aktiveringsomfang ikke anledning til, at nævneværdigt
færre forlod kontanthjælp omkring ændringen i aktiveringsomfanget.

Baggrunden for de ændrede refusionsregler var bl.a. en
formodning om, at kommunerne i for høj grad anvendte ’Vejledning og opkvalificering’ for at reducere udgifterne til forsørgelse frem for hensynet til, om indsatsen
gavnede den lediges beskæftigelsesmuligheder.2 Som det
fremgår af figur 1.a, skete der omkring 2011 et brat fald
i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der aktiveredes,

Resultaterne peger på, at et højt aktiveringsomfang ikke
i sig selv er afgørende for andelen, der forlader kontanthjælp. Dette resultat er både i overensstemmelse med
nyere litteraturstudier på området 3 samt konklusionerne fra eksperimentet ”Alle i gang”, der indebar et øget
aktiveringsomfang for nogle kontanthjælpsmodtagere,
uden målbar forbedring i beskæftigelsen sammenlignet
med en kontrolgruppe4.

1 Efter reformen var refusionen for øvrige aktive tilbud på 20 procent af
forsørgelsesudgiften.
2 Arbejdsmarkedsstyrelsen (2010).

3 Card et al. (2018) konkluderer, at kortsigtseffekterne af aktive indsatser
generelt er tæt på nul.
4 Rosholm & Svarer (2009)

Figur 1. Andel i aktivering samt andel, der forlader kontanthjælp
Figur 1.a. Aktivering

Figur 1.b. Forlader kontanthjælp
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Note: Figuren dækker kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-54 år (danske statsborgere). Figur 1.a (sæsonkorrigeret) viser den ugentlige andel af kontanthjælpsmodtagere, der aktiveres, samt andelen, der aktiveres i hhv. ’Vejledning og opkvalificering’ og i anden aktivering. Som det fremgår af figuren, skyldes faldet i det samlede aktiveringsomfang et fald i anvendelsen af ’Vejledning og opkvalificering’. Figur 1.b viser andelen, der ikke modtager kontanthjælp
efter hhv. 1, 3 og 6 måneder. Som det fremgår af figuren, forekommer der ingen brat ændring i andelen, der forlader kontanthjælp omkring tidspunktet,
hvor andelen i aktivering falder.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Figur 2. Andel i aktivering, samt forskel i andel, der forlader kontanthjælp i kommuner med og uden tydelig reaktion på reform.
Figur 2.a. Aktivering

Figur 2.b. Forlader kontanthjælp, forskel i andel
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Note. Figuren dækker kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-54 år (danske statsborgere). Figur 2.b viser udviklingen i andelen, der efter 1, 3 og 6 måneder
har forladt kontanthjælp i kommuner med en tydelig ændring i andelen, der aktiveres (rød kurve i Figur 2.a), når der korrigeres for udviklingen i disse andele i kommuner uden en tydelig ændring i andelen, der aktiveres (sort kurve i Figur 2.a). Ligesom Figur 1.b indikerer Figur 2.b ingen væsentlig ændring i
andelen, der forlader kontanthjælp sammenfaldende med ændringen i andelen, der aktiveres.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik
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Et år efter virksomhedspraktik er 5 procent
i beskæftigelse i værtsvirksomhed
Deltagere i virksomhedspraktik og løntilskud
kommer oftere i beskæftigelse efterfølgende.
Det er dog også dem med mest beskæftigelseserfaring, der i udgangspunktet deltager i disse
virksomhedsrettede tilbud. Virksomhedspraktik er klart det mest anvendte virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Ca. 5
procent af deltagere i virksomhedspraktikforløb er beskæftiget i værtsvirksomheden, et år
efter at praktikken startede.

(rød linje).6 Figuren viser, at i knap 5% af tilfældene var
deltageren ansat i den virksomhed, der afholdt praktikforløbet, et år efter praktikkens start (rød linje).7 Dette
svarer til en tredjedel af beskæftigelsen i gruppen efter
et år (blå linje).
Figur 3.b viser den akkumulerede andel, der opnåede
beskæftigelse i værtsvirksomheden i mindst seks sammenhængende uger inden for et år efter praktikkens
start - samt den akkumulerede andel, når der ikke
medregnes forløb med overgang til løntilskudsordningen. Figuren viser, at knap 7% af virksomhedspraktikforløbene endte med, at deltageren på et tidspunkt blev
ansat i værtsvirksomheden uden at modtage offentlig
overførselsindkomst. I knap 5% af forløbene forekom
dette uden en overgang til løntilskudsordningen.8

Brugen af virksomhedspraktik i den aktive beskæftigelsesindsats er over en længere årrække steget markant.
Således udgør virksomhedspraktikforløb i dag godt en
tredjedel af al aktivering mod godt en tiendedel i 2007.
Også for personer på kontanthjælpsydelser 5 udgjorde
virksomhedspraktik i 2018 omkring en tredjedel af al
aktivering, hvilket dækker over omkring 20.000 deltagere hver måned.

Den andel, der opnår beskæftigelse efter deltagelse i de
forskellige typer af aktivering, skal ses i sammenhæng
med de aktiveredes beskæftigelseshistorik, idet en højere
beskæftigelsesgrad bagudrettet hænger sammen med
bedre beskæftigelsesmuligheder fremadrettet.

På trods af indsatsens udbredelse er den eksisterende
viden om bidraget til at øge beskæftigelsen blandt kontanthjælpsmodtagere sparsom.

Som det fremgår af figur 4, er det personer i løntilskudsjob, der især opnår beskæftigelse – men det er
også denne gruppe, der især har været i beskæftigelse
tidligere. Og de personer, der kommer i virksomhedspraktik, har i højere grad været i beskæftigelse tidligere
end dem, der kommer i andre forløb – eller intet forløb.
Således kan man ikke umiddelbart forvente at opnå
samme succesrate, hvis løntilskud og virksomhedspraktik udvides til en større andel af de aktiverede.

Selvom det er særdeles vanskeligt at estimere en kausal
effekt af virksomhedspraktik, er det muligt at opgøre
et helt centralt aspekt af ordningen, nemlig andelen af
praktikforløb, der udmunder i ansættelse i den virksomhed, hvori praktikken foregår. Ansættelser i værtsvirksomheden forventes at være den mest oplagte vej til
beskæftigelse gennem virksomhedspraktikordningen.
På baggrund af godt 180.000 virksomhedspraktikforløb i perioden 2011-2014 angiver Figur 3.a andelen af
forløb, hvor deltageren efterfølgende var i beskæftigelse
uden at modtage overførselsindkomst (blå linje), samt
andelen, der var i beskæftigelse i værtsvirksomheden

5

6

Virksomhedspraktikforløb i virksomheder, hvor praktikanten havde
modtaget løn inden start på virksomhedspraktikforløbet, er frasorteret i
analysen.
7 Andelen af deltagere, der var ansat et år efter praktikkens start, var 6,9%
for jobparate og 2,7% for aktivitetsparate.
8 Andelen af deltagere, der på et tidspunkt inden for et år blev ansat
i værtsvirksomheden uden at modtage offentlig overførselsindkomst,
var 10% for jobparate (6,7% uden overgang til løntilskud) og 3,8% for
aktivitetsparate (2,8% uden overgang til løntilskud).

Kontanthjælpsydelser refererer til kontanthjælp, uddannelseshjælp og
integrationsydelse.
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Figur 3. Beskæftigelse og akkumuleret beskæftigelse før og efter virksomhedspraktik

Figur 3.a. Beskæftigelse

Figur 3.b. Akkumuleret beskæftigelse
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Figur 4. Beskæftigelse før og efter aktiveringstilbud
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Note: Referenceugen henviser til en uge i 2011. Andelen med beskæftigelse før og efter referenceugen angiver gennemsnittet for alle uger i 2011.
Andele er beregnet for kontanthjælpsmodtagere med minimum 13 ugers sammenhængende uger med kontanthjælp forud for referenceugen.
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Flest ’varme hænder’ ansættes efter
virksomhedspraktik
Virksomhedspraktikforløb med omsorgsarbejde udgør den største andel af forløb, der ender med beskæftigelse efter et år. Flest forløb
igangsættes indenfor handel. Det fremgår af
et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

På en andenplads, efter ’Omsorgsarbejde’, kommer
’Salgsarbejde’, der udgør 16,5 procent af arbejdsfunktionerne blandt dem, der er ansat i virksomheden efter et
år. Dette gælder særligt ’Salgsarbejde i butik’ og ’Kasseassistentarbejde mm.’
Som det fremgår af tabel 1, er fordelingen af arbejdsfunktioner for personer, der er beskæftiget i værtsvirksomheden efter et år, meget ens for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Over en fjerdedel – 27,5 procent – af de personer, der
opnår ansættelse samme sted, som de har været i virksomhedspraktik, beskæftiger sig med ’Omsorgsarbejde’.
Det drejer sig hovedsageligt om ’Børneomsorgsarbejde’
og ’Social- og sundhedsarbejde’. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

De relativt høje andele, som ”Omsorgsarbejde” og
”Salgsarbejde” udgør af ansættelser efter et år, skal ses i
sammenhæng med, at det også er i brancherne ”Sociale
institutioner” og ”Handel”, at der igangsættes flest virksomhedspraktikforløb.

Tabel 1 viser de ti hyppigste arbejdsfunktioner for deltagere i virksomhedspraktik, der er beskæftiget i værtsvirksomheden et år efter praktikforløbets start.9

Tabel 1. Ti hyppigste arbejdsfunktioner for personer med beskæftigelse i værtsvirksomheden (efter 1 år)
Arbejdsfunktion

Andel af beskæftigede, procent
Alle

Jobparate

Aktivitetsparate

1

Omsorgsarbejde

27,5

28,5

25,4

2

Salgsarbejde

16,5

16,8

15,8

3

Manuelt arbejde, råstofudvinding, bygge- og anlæg

8,1

7,5

9,7

4

Rengøringsarbejde

7,0

7,0

7,1

5

Håndværkspræget arbejde indenfor byggeri

4,9

4,3

6,1

6

Servicearbejde

4,2

4,2

4,3

7

Metal- og maskinarbejde

3,7

3,3

4,4

8

Operatørarbejde

3,2

3,2

3,3

9

Chaufførarbejde og førere af køretøjer

3,0

3,0

2,8

10

Undervisning og pædagogisk arbejde

2,4

2,5

2,2

80,4

80,2

80,9

Total

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR.

9 Der findes oplysninger om den primære arbejdsfunktion i året efter virksomhedspraktikkens start for omkring 80 procent af de forløb, hvor deltageren er
beskæftiget i værtsvirksomheden et år efter virksomhedspraktikkens start.
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Tabel 2 viser de ti hyppigste brancher for virksomhedspraktikforløb samt andelen af forløb indenfor hver af
disse brancher, hvor deltagere er beskæftiget i virksomheden efter et år. Omkring en fjerdedel af alle forløb
forekommer i branchekategorien ’Handel’ og dækker
primært over forløb indenfor ’Detailhandel’ og ’Supermarkeder og varehuse’. I 5,1% af tilfældene er deltagere
med forløb i branchekategorien ’Handel’ ansat i virksomheden et år efter praktikstart.

ligt over praktikforløb indenfor ’Plejehjem’, ’Børnehaver
og aldersintegrerede institutioner’ samt ’Hjemmehjælp’.
I denne branchekategori er 4,4% af deltagerne ansat i
virksomheden et år efter praktikstart.
Både blandt jobparate og aktivitetsparate forekommer de højeste andele af virksomhedspraktikforløb,
der ender med beskæftigelse efter et år, i brancherne
’Transport’ og ’Bygge og anlæg’. Andelen af deltagere,
der er ansat i disse brancher efter 1 år, er godt 10% for
jobparate og godt 6% for aktivitetsparate.

Praktikforløb i branchekategorien ’Sociale institutioner’
udgør 22,1 procent af alle forløb og dækker hovedsage-

Tabel 2. Ti mest udbredte brancher og andel med beskæftigelse (efter 1 år)
Branche

Andel af forløb, procent

Andel i beskæftigelse (1 år), procent
Alle

Jobparate

Aktivitetsparate

1

Handel

24,8

5,1

8,2

2,7

2

Sociale institutioner

22,1

4,4

6,5

2,6

3

Undervisning

12,0

3,1

4,8

1,6

4

Rengøring og anden operationel service

7,4

4,3

5,6

3,0

5

Hoteller og restauranter

6,2

3,6

5,2

2,4

6

Bygge og anlæg

4,6

8,5

10,0

6,7

7

Off. administration mm.

3,1

5,7

8,9

3,1

8

Andre serviceydelser

2,9

3,5

6,2

1,9

9

Kultur og fritid

2,6

3,5

5,4

2,3

10

Transport

2,5

8,6

10,9

5,9

Total

87,9

Alle brancher

4,6

6,9

2,7

Antal forløb

187.794

86.059

101.735

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og STAR.
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Baggrund om aktivering
der er den rette balance mellem ressourceforbruget
og effekterne af indsatserne.10

Særligt siden 1994 har indsatser til at sikre kvalifikationer og motivation hos ledige udgjort en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedspolitik. Selvom
det er uvist, hvor meget den omfattende aktivering
har påvirket beskæftigelsen, anses den aktive arbejdsmarkedspolitik ofte som en central komponent
i nedbringelsen af 1990’ernes relativt høje ledighedsniveau.

Særligt kendskabet til virkningen af tilbudte indsatser for kontanthjælpsmodtagere er begrænset. Samtidig
består denne gruppe af personer, der kan forventes
at have de største behov for assistance til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet, og det er også den
gruppe, hvor potentielle incitamentsbarrierer i forhold til beskæftigelse kan forventes at være størst.

Udgifterne til den aktive arbejdsmarkedspolitik udgjorde i 2016 omkring 13 mia. kr. (Finansministeriet, 2018). Dermed var Danmark det OECD-land,
der anvendte flest ressourcer til den aktive beskæftigelsesindsats. Dette relativt høje ressourceforbrug
har medvirket til at gøre den omfattende aktiveringsindsats genstand for megen debat.

Centrale elementer af aktiveringsindsatsen for
kontanthjælpsmodtagere udgøres dels af omfanget
af aktivering, og dels af indholdet af tilbuddene.
ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds analyse
præsenterer nye indsigter omkring disse aspekter
for de to største aktiveringsprogrammer for kontanthjælpsmodtagere i Danmark, ’Vejledning og
opkvalificering’ og ’Virksomhedspraktik’.

På den ene side anses aktivering som afgørende
for, at den ledige del af arbejdsstyrken vedligeholder sine kvalifikationer og motivation og dermed
bidrager til at sikre høj beskæftigelse. På den anden
side bidrager målevanskeligheder i beskæftigelsesindsatsen til, at det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt

10 I international sammenhæng vurderes effekterne af aktive
indsatser generelt at være ret begrænsede (Card et al., 2018)

Referencer
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010. ”En ny og effektiv refusionsmodel”, Arbejdsmarkedsstyrelsen, november 2010
Card, D. & Kluve, J. & Weber, A., 2018. “What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program
Evaluations”, Journal of the European Economic Association, vol. 16(3), pages 894-931.
Finansministeriet, 2018. ”Aktiv beskæftigelsesindsats”, Finansministeriet, maj 2018
Rosholm, M., Svarer, M., 2009. ”Kvantitativ Evaluering af Alle i Gang”, Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009

Undersøgelsens publicering
Anders Bruun Jonassen. New insights on the two largest activation programs for welfare recipients in Denmark.
Study paper nr. 148. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Nyt fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden
om resultaterne af den løbende forskning i enheden.
Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse.
Du kan se andre udgivelser fra forskningsenheden på: www.rockwoolfonden.dk/forside/forskning

7

