Analysen er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden

Samfundsmæssige gevinster ved opkvalificering af unge uden uddannelse
AE har set på gevinsterne af at flytte unge ufaglærte kontanthjælpsmodtagere til faglært beskæftigelse. Analysen viser, at de offentlige finanser forbedres med 160-200.000 kr. pr. år, hver
gang en ung ufaglært kontanthjælpsmodtager i stedet kommer i faglært beskæftigelse. Den
samlede effekt af at løfte unge ufaglærte til faglært beskæftigelse i stedet for at være på kontanthjælp er omkring 1 mio. kr., når man ser på en 10-årig periode og tager højde for uddannelsesomkostninger. Hvis uddannelsen fuldføres via skolepraktik, er gevinsten 0,8-1,1 mio. kr. afhængig af uddannelsesomkostningernes størrelse, mens gevinsten er op til 1,3 mio. kr., hvis uddannelsen fuldføres i praktik i en virksomhed.
af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl

16. august 2016

Analysens hovedkonklusioner
•

AE har i denne analyse beregnet den umiddelbare effekt på de offentlige finanser, hver
gang én ung ufaglært modtager af kontanthjælp fra Region Hovedstaden i stedet løftes
til faglært beskæftigelse. Hver gang en ung ufaglært kontanthjælpsmodtager på uddannelseshjælp løftes til gennemsnitlig faglært beskæftigelse, sker der en direkte umiddelbar forbedring af de offentlige finanser på 160-200.000 kr.

•

Prisen for et faglært uddannelsesløft til unge ufaglærte varierer efter, om den unge kommer i praktik i en virksomhed, eller om den unge er i skolepraktik. Tager man højde for
nettoskatteindtægter under uddannelsen og direkte undervisningsudgifter, så vil de offentlige finanser i løbet af de 3,3 år, en gennemsnitlig faglært uddannelse tager, blive forværret med op til 350.000 kr. i det dyreste tilfælde. Er den unge i virksomhedspraktik,
sker der faktisk en lille forbedring på 13.000 kr.

•

Set over en 10-årig periode forbedres de offentlige finanser med 800.000 kr. til 1 mio. kr.
hver gang en ung ufaglært løftes til faglært beskæftigelse i stedet for at være på kontanthjælp, hvis uddannelsen fuldføres via skolepraktik. Hvis de unge i stedet er i virksomhedspraktik, er gevinsten op til 1,3 mio. kr. Beregningerne tager endda højde for, at det
kan være dyrere at løfte de unge, der i dag står uden en uddannelse.
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Potentiale for opkvalificering af ufaglært arbejdskraft i Region Hovedstaden
I analysen ses der på de samfundsmæssige konsekvenser af at flytte en ung ufaglært på offentlig forsørgelse til faglært beskæftigelse.
I analysen ses på effekten af, at én person løftes fra at være ufaglært på kontanthjælp til faglært beskæftigelse, men der ses også på, hvad der umiddelbart sker, når 5.000 personer løftes. Der er ikke tale om
en generel ligevægtsbetragtning, men en isoleret mekanisk effekt af at løfte den eller de pågældende
personer som et tænkt eksempel.

Afgrænsning
Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig 25-årig fra Region Hovedstaden uden uddannelse, der er på
kontanthjælp, dvs. uddannelseshjælp, der gives til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse.
Der er stor forskel på satserne i kontanthjælpslovgivningen alt efter alder, uddannelsesniveau, om man
bor hjemme eller ude, om man har børn, og om man er aktivitetsparat.
Da vi i analysen ser på unge under 30 år, regnes der på uddannelseshjælp for de 25-29-årige. Der regnes
både på dem, der er uden aktivitetstillæg og med aktivitetstillæg, jf. tabel 1. Aktivitetstillæg er for dem,
der ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse. De unge, der ikke modtager aktivitetstillæg,
kaldes uddannelsesparate, idet de forventes at kunne påbegynde en uddannelse inden for et år, mens
de unge, der modtager tillægget, ikke forventes at kunne begynde en uddannelse inden for et år.
Tabel 1. Uddannelseshjælp (kontanthjælp for unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse), 2016-niveau
Årssats

Månedlig sats

Uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg1

72.120 kr.

6.010 kr.

Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg

131.616 kr.

10.968 kr.

2

Kilde: www.bm.dk samt ”Aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – jobreform fase I” fra Beskæftigelsesministeriet
d. 18. november 2015 og ”Sociale Ydelser 2016” udgivet af Forsikring & Pension

Der regnes altså ikke på samtlige satser i kontanthjælpslovgivningen. Der ses på 25-årige, der bor ude
og ikke er forsørgere.3
Enlige forsørgere kan få mere i uddannelseshjælp end de unge, der regnes på i analysen. Dermed kan
analysen ses som ”et forsigtigt skøn”.
Omvendt vil effekterne være mindre, hvis der er tale om hjemmeboende unge på kontanthjælp, der
modtager en noget lavere sats.
Derudover kan der være sanktioner, således at den unge får reduceret hjælpen. Det er ikke medtaget i
analysen.
1

Satsen for ”25-29-årige udeboende”, § 23, stk. 2, nr. 6 og 8 (satsen gælder også for unge under 25 år, der er udeboende uden børn).
Satsen er for udeboende uden børn på 4.958 kr. pr. måned, § 24, stk. 3, nr. 3 (for unge under 25 år er satsen lavere).
3 Der er taget udgangspunkt i standardfamilien for en enlig kontanthjælpsmodtager uden børn, der har en årlig boligudgift på 33.896 kr. svarende til
2.825 kr. pr. måned. Boligen er på 45 kvm.
2
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Analysen er udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstaden, men kan benyttes i hele landet. To steder, er der brugt specifikke oplysninger, der vedr. Region Hovedstaden. Det drejer sig om kommuneskattesatsen og lønindkomsten for den unge faglærte. Begge steder har vi brugt gennemsnittet for Region Hovedstaden.

Del 1. Skatteindtægter
Med udgangspunkt i Skatteministeriets familietypemodel er de samlede skatteindtægter beregnet for
lønmodtagere med gennemsnitlig faglært lønindkomst for en 25-årig fra Region Hovedstaden samt for
hhv. kontanthjælpsmodtagere på uddannelseshjælp uden og med aktivitetstillæg.
Det ses af tabel 2, at en gennemsnitlig faglært fra Region Hovedstaden med en årsindkomst før skat på
296.000 kr. har en samlet skatteindbetaling på 98.000 kr. 5.000 personer har således en samlet skatteindbetaling på godt 0,5 mia. kr.
Omvendt har kontanthjælpsmodtagere på uddannelseshjælp uden tillæg en skatteindbetaling på 9.330
kr. om året, hvilket giver ca. 47 mio. kr. i skatteindbetalinger, når man ser på effekten af 5.000 modtagere. Hvis man regner med uddannelseshjælp for 25-årige med aktivitetstillæg, så er skatteindbetalingerne på knap 32.000 kr., hvilket giver en skatteindbetaling på knap 160 mio. kr. ved 5.000 personer.
Tabel 2. Samlede skatteindtægter ved kontanthjælp for unge ufaglærte og beskæftigelse for
faglærte unge, 2016-priser
Per person

5.000 pers.

Kr.

Mio. Kr.

25-årig lønmodtager med faglært uddannelse

98.392

492,0

Kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg

9.330

46,7

Kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg

31.674

158,4

Anm: Ved et registerudtræk er den gennemsnitlige bruttoløn for en faglært 25-årig, der ikke er i gang med en ny uddannelse, beregnet for 2014.
Denne løn på 285.000 kr. er fremskrevet til 2016-niveau, så den ligger på 296.000 kr. Der er regnet med den gennemsnitlige kommuneskattesats
for kommunerne i Region Hovedstaden.4 De samlede skatteindbetalinger er indkomstskat samt arbejdsmarkedsbidrag.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Skatteministeriets Familietypemodel, vers. dec. 2015. Samt skm.dk.

Tabel 2 viser de samlede skatteindtægter i form af indkomstskat samt arbejdsmarkedsbidrag (for den
25-årige lønmodtager). En varierende andel af de samlede skatteindbetalinger er kommuneskatter. Beregningerne på Skatteministeriets familietypemodel viser, at 48 procent af de samlede skatteindbetalinger for lønmodtageren er kommuneskat, mens cirka 70 procent af de samlede skatteindbetalinger jf.
tabel 2 er kommuneskat for kontanthjælpsmodtageren.5

Del 2. Udgifter til indkomstoverførsler
Tabel 3 viser de samlede indkomstoverførsler for de to unge modtagere af uddannelseshjælp. Modtageren af uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg modtager før skat 72.120 kr. om året, hvilket for 5.000
personer beløber sig til 360 mio. kr. Hvis uddannelseshjælpen er med aktivitetstillæg, så er udgiften til
overførsler knap 132. 000 kr. pr. person om året.6

4

Den gennemsnitlige sats er 24,6 pct. for kommunerne, jf. skm.dk i 2016.
Beløb betalt i kommuneskat. Der er ikke taget højde for kommunal udligning.
6 Det er ikke på samme måde, som under skatteindtægterne, muligt at opgøre, hvor meget kommunernes andel af udgifterne til kontanthjælpen, de
betaler. Det afhænger af refusionen mellem kommunerne og staten, som bl.a. afhænger, hvor længe den enkelte har været på ydelsen.
5
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Tabel 3. Samlede indkomstoverførsler ved kontanthjælp for 25-årige ufaglærte, 2016-priser
Per person

5.000 pers.

Kr.

Mio. Kr.

Kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg

72.120

360,6

Kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg

131.616

658,1

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Skatteministeriets Familietypemodel, vers. dec. 2015.

Det nye kontanthjælpsloft
Det nye kontanthjælpsloft, der træder i kraft fra oktober 2016, betyder, at der kommer et loft over, hvor
meget man kan modtage i kontanthjælpslignende ydelser og boligrelaterede ydelser. Enlige kontanthjælpsmodtagere uden børn på uddannelseshjælp vil have et loft på 10.154 kr. pr. måned.7
I denne analyse modtager den unge på uddannelsesstøtte uden aktivitetstillæg i alt 6.434 kr. i ydelser
pr. måned, mens den unge, der har aktivitetstillæg, modtager i alt 11.392 kr., når man ser på uddannelseshjælpen og boligstøtten. Dermed bortfalder boligstøtten.8
Det får dog ingen indflydelse på hverken skattebetalingen eller selve kontanthjælpen, idet boligstøtten
er skattefri.

Del 3. Umiddelbar provenuvirkning af faglært beskæftigelse fremfor kontanthjælp
Resultaterne fra del 1 og 2 ovenfor er sammenholdt. Hermed ses den samlede umiddelbare effekt på de
offentlige finanser af at løfte unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse til beskæftigelse gennem
en faglært uddannelse, jf. tabel 4.
Når man løfter en kontanthjælpsmodtager på 25 år, der modtager uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg til gennemsnitlig faglært beskæftigelse, så forbedres de offentlige finanser umiddelbart med ca.
162.000 kr.
Hvis man i stedet løfter en kontanthjælpsmodtager på 25 år, der modtager uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, så er effekten knap 200.000 kr.
Tabel 4. Samlet umiddelbar bruttoeffekt på offentlige finanser ved at flytte 25-årig ufaglært
modtager af uddannelseshjælp til faglært beskæftigelse, 2016-priser
Per person

5.000 pers.

Kr.

Mio. Kr.

Kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg

161.181

805,9

Kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg

198.333

991,7

Anm: Tabellen viser den umiddelbare provenueffekt, når man flytter en ledig kontanthjælpsmodtager under 25 år uden uddannelse (uddannelseshjælp) til gennemsnitlig faglært beskæftigelse. Der ses på direkte effekter i form af skatteindbetalinger fratrukket udgifter til indkomstoverførsler.
Udgifter til boligstøtte er ikke medregnet.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Skatteministeriets Familietypemodel, vers. dec. 2015.

7 Se aftaleteksten ”Aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – jobreform fase I” fra Beskæftigelsesministeriet d. 18.
november 2015.
8 Det er boligstøtten samt eventuel særlig støtte, der reduceres i. Man kan ikke blive reduceret i selve kontanthjælpen/uddannelseshjælpen.
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Del 4. Omkostninger til uddannelsesløft af ufaglærte kontanthjælpsmodtagere
I dette afsnit ses på der på omkostningerne til uddannelsesløftet i form af direkte offentlige omkostninger til uddannelse samt tabte skatteindtægter og eventuelt overførsler, mens den unge er under uddannelse, jf. tabel 5.
Vi har opdelt uddannelsesomkostninger, alt efter om de unge antages at være i skolepraktik eller i praktik
i en virksomhed. Det er nemlig noget dyrere at give en erhvervsuddannelse, hvis de unge er i skolepraktik, end hvis de har en læreplads i en virksomhed. Dertil kommer skattebetalingerne, der også afhænger
af, om man er i virksomhedspraktik eller i skolepraktik. Se mere om, hvordan omkostningerne til uddannelse er opgjort i boks 1.
De samlede overførsler har vi estimeret ved at se på en gennemsnitlig ung i igennem en faglært uddannelse.
Tabel 5. Omkostninger til faglært uddannelsesløft til 25-årige modtagere af uddannelseshjælp fordelt på undervisningsudgift og uddannelsesforløb
Undervisning
(A)

Skattebetaling (B)

Overførsler
(C)

Samlet effekt
(B-A-C)

A) Gnm. undervisningsudgift i skoletid
samt SKP

267.029

64.003

64.309

-267.334

-1.337

B) Dobbelt undervisningsudgift i skoletid samt SKP

349.257

64.003

64.309

-349.563

-1.748

C) Dobbelt undervisningsudgift i skoletid, med læreplads

164.457

159.769

64.309

-68.997

-345

D) Gnm. undervisningsudgift i skoletid,
med læreplads

82.229

159.769

64.309

13.232

66

Kr.

5.000 pers.
Mio. Kr.

Anm: Se boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, taxameter til Finansloven samt tal fra DST, statistikbanken, tabel U3107 (Fuldførte elever, alle uddannelser efter alder, 2013) samt Undervisningsministeriets databank, gns. fuldførelsestid 2013.

Den samlede pris for et faglært uddannelsesløft ved en gennemsnitlig undervisningsudgift og et forløb i
skolepraktik koster godt 267.000 kr. Hvis uddannelsesudgiften, dvs. ren undervisning, er dobbelt så dyr,
så er prisen cirka 350.000 kr.
Hvis den faglærte er i virksomhedspraktik, er den samlede pris knap 69.000 kr., hvis uddannelsesudgiften er det dobbelte af normalen. Ser man på gennemsnitlig undervisningsudgift, er der tale om en forbedring af de offentlige finanser på 13.000 kr. Det skyldes, at der under uddannelsen betales en del skat
af lærlingelønnen.
Der er af forsigtighedsmæssige årsager ikke taget højde for et kontrafaktisk forløb. Det vil sige, at man
ikke indregner, hvad alternativet er for de unge, der påbegynder uddannelsen. De unge kunne have været
på uddannelseshjælp i hele perioden, men de unge kunne også have haft arbejde i kortere eller længere
perioder. Hvis alternativet for de unge, der løftes, var uddannelseshjælp, så ville der være tale om yderligere besparelser på 63.000 kr. – 99.900 kr. årligt (udgifter til overførsler fratrukket skattebetalingerne,
jf. tabel 2 og 3). Omvendt ville der have været en større omkostning, hvis de unge havde været i beskæftigelse i form af alternativomkostninger ved tabte skatteindtægter. Derfor er der i tabel 5 vedr. omkostningerne til uddannelsesløftet kun set på omkostningerne forbundet til den eller de personer, der løftes
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i form af undervisningsudgifter og effekten på offentlige finanser under uddannelsen (skatter fratrukket
overførsler).
Boks 1. Sådan har vi opgjort uddannelsesomkostningerne
Der findes ingen oversigt over, hvad det et faglært uddannelsesløft til koster. AE har estimeret de gennemsnitlige omkostninger til at faglært uddannelsesløft ud fra forskellige oplysninger. Der ses på de samlede omkostninger henover uddannelsen målt som direkte undervisningsudgifter samt virkning på offentlige finanser i form af skatteindtægter og overførsler
under uddannelsen.
Den estimerede pris på et faglært uddannelsesløft bygger på data for de faktiske fuldførelsesaldre og gennemførelsestider
for de forskelige faglærte uddannelser. Der er således tale om et gennemsnit henover de forskellige erhvervsuddannelser.
Den gennemsnitlige fuldførelsestid er på 3,3 år.
Undervisningsudgiften, dvs. de offentlige omkostningerne i skoletiden, er estimeret ud fra Finansministeriets Takstkatalog.
Her kan man se, hvad en årselev koster på de forskellige uddannelser. Undervisningsudgifter dækker over undervisnings-,
bygnings- og fællestaxametersatser (ekskl. moms) fra Finanslovens takstkatalog i 2012 og 2013. Der er beregnet vægtede
gennemsnitstakster inden for hovedgrupperne af alle erhvervsuddannelser. Estimaterne på en gennemsnitlig faglært uddannelse foretog AE og DI sammen i forbindelse med udarbejdelse af analysen ”Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet” fra januar 2013.
Praktik i en virksomhed
Den samlede estimerede samlede udgift for faglærte, der i praktik i en virksomhed, bygger bl.a. på en antagelse om, at de
unge er i praktik i en stor del af uddannelsestiden. Det betyder, at de unge under en faglært uddannelse i snit er på skole i
30 % af tiden.
Skolepraktik
AE har tidligere regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser af skolepraktik i analysen ”Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage for svendebrevet er i hånden” fra juli 2015. Taksten for ét års skolepraktik er 84.000 kr. (kilde: UVM’s katalog, gennemsnitlig takster til skole-praktiktaxametre for undervisning, bygningstakst og fælles).
Dertil har vi korrigeret skatteindtægterne under uddannelse ved at se på skatter for personer, der udelukkende har gennemført via SKP. De er ofte noget mindre, idet den enkelte elevs praktikløn er mindre ved skolepraktik end virksomhedspraktik. Udgifter til SKP-ydelse er ikke medtaget, da det finansieres via AUB.
Det gennemsnitlige træk på indkomstoverførsler for unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse for alle. Dækker SU på
grundforløbet eller SU på uddannelser uden praktik. Registerudtræk for elever på hovedforløbene viser, at der ikke er stor
forskel på trækket, alt efter om man ser på SKP-elever eller elever i virksomhedspraktik henover hele uddannelsesforløbet.

Del 5. Samlet effekt af uddannelsesløft til ufaglærte unge
Når man skal vurdere den samlede nettoeffekt af at flytte unge kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelse ved at give dem en faglært uddannelse, så skal man se på hele uddannelsesinvesteringen, hvilket
vil sige, at man både skal se på omkostningerne forbundet med løftet og udviklingen i indkomst efterfølgende.
Der ses nu på en 10-årig periode fra den unge påbegynder uddannelse, til de fuldfører, og i de første år
efter endt uddannelse.
Som beskrevet i del 4, så er den gennemsnitlige fuldførelsestid på erhvervsuddannelserne 3,3 år. Her er
udgiften til uddannelsesløftet fra del 4 benyttet. De samlede effekter er opdelt efter, om den unge er i
skolepraktik eller i virksomhedspraktik, og efter om man antager gennemsnitlig undervisningsudgift i
skoletiden eller dobbelt (scenarium A, B, C og D). Efter endt uddannelsesløft benyttes effekten på de
offentlige finanser fra del 3.
Tabel 6 viser de samlede effekter henover en 10-årig periode af uddannelsesløftet til kontanthjælpsmodtageren hhv. med og uden aktivitetstillæg. Derudover er uddannelsesløftet illustreret i figur 1 og 2.
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Tabel 6. Samlet nettoeffekt henover 10-årig periode ved at løfte unge ufaglærte kontanthjælpsmodtagere til faglært beskæftigelse, 2016-priser
Kontanthjælp uden
tillæg

Kontanthjælp med
tillæg

Per. Person.

5.000
pers.

Per. Person.

5.000
pers.

Mio. kr.

Mia. kr.

Mio. kr.

Mia. kr.

A) Gennemsnitlig undervisningsudgift i skoletid samt SKP

0,8

4,2

1,1

5,3

B) Dobbelt undervisningsudgift i skoletid samt SKP

0,8

3,8

1,0

4,9

C) Dobbelt undervisningsudgift i skoletid, med læreplads

1,0

5,2

1,3

6,3

D) Gennemsnitlig undervisningsudgift i skoletid, med læreplads

1,1

5,6

1,3

6,7

Anm.: Tabellen viser den samlede effekt på de offentlige finanser henover en 10-årig periode ved at løfte unge ufaglærte kontanthjælpsmodtagere
til faglært beskæftigelse. Gennemsnitlig uddannelsestid 3,3 år. Gennemsnitlig samlet undervisningsudgift forbundet med erhvervsuddannelserne i
uddannelsestiden samt skattebetaling fratrukket overførsler under uddannelsen (se tabel 5). Efter endt uddannelse benyttes den umiddelbare
provenuvirkning ved at løfte unge kontanthjælpsmodtagere til faglært beskæftigelse (se tabel 4).
Kilde: AE pba. Skatteministeriets Familietypemodel og registerudtræk samt egne beregninger.

Hvis man flytter en ung ufaglært til faglært beskæftigelse i stedet for at være på uddannelseshjælp uden
tillæg, så vil det i løbet af 10 år give en umiddelbar forbedring af de offentlige finanser på 0,8-1,1 mio. kr.
alt afhængigt af, om den unge er i skolepraktik eller virksomhedspraktik, og om undervisningsudgiften
er gennemsnitlig eller høj.
Flytter man en ung ufaglært til faglært beskæftigelse i stedet for uddannelseshjælp med tillæg, så er
effekten endnu større, fordi virkningen på de offentlige finanser efter endt uddannelse er større grundet
en større ydelsesudgift netto. Effekten af at løfte en ung modtager af uddannelseshjælp med aktivitetstillæg ligger på 1,0-1,3 mio. kr. afhængig af, om den unge har en læreplads og niveauet for omkostningerne i skoletiden.
Figur 1 & 2 viser uddannelsesinvesteringen fra man i ”år 1” påbegynder uddannelsen. Uddannelsesudgiften (målt som omkostninger til uddannelsestiden på skolen fratrukket skatteindtægter men tillagt udgifter til overførsler) er størst i profil B, hvor man antager, at undervisningsudgiften er dobbelt så høj
som den gennemsnitlige, samtidig med at den unge er i skolepraktik. Den billigste vej er den gennemsnitlige undervisningsudgift, og at uddannelsen gennemføres via en læreplads i en virksomhed.
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Figur 1. Årlig umiddelbar provenueffekt når 25-årig ufaglært modtager af uddannelseshjælp uden
aktivitetstillæg løftes til faglært lønmodtager, 2016
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Profil C - Dobbelt undervisningsudgift, læreplads
Profil D - Gnm undervisningsudgift, læreplads
Anm.: Se noter til tabel 6.
Kilde: AE pba. Skatteministeriets Familietypemodel og registerudtræk samt egne beregninger.

Figur 2. Årlig umiddelbar provenueffekt når 25-årig ufaglært modtager af uddannelseshjælp med
aktivitetstillæg løftes til faglært lønmodtager, 2016
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Profil D - Gnm undervisningsudgift, læreplads
Anm.: Se noter til tabel 6.
Kilde: AE pba. Skatteministeriets Familietypemodel og registerudtræk samt egne beregninger.

Bemærkninger
Da beregningerne bygger på den faktiske løn for en 25-årig faglært fra Region Hovedstaden, så undervurderes effekten, idet lønnen ofte vil stige med ancienniteten. Her er regnet med den samme løn henover hele perioden.
Det har desværre ikke været muligt at fordele effekten af et uddannelsesløft mellem kommunerne, staten og regionerne.
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Bilag 1.
Supplerende registerudtræk for 25-årige
Bilagstabel 1 viser en fordeling af 25-åriges (1. januar 2015) socioøkonomiske forhold i november 2014.
Bilagstabel 1. Fordeling af socioøkonomisk status 25-årige med bopæl i Region Hovedstaden, 2015
Ufaglært

Faglært

Ufaglært

Antal pers.
Selvforsørgelse

Faglært
Pct.

3.929

2.726

67,9

78,0

Kontanthjælp (herunder uddannelseshjælp)

758

99

13,1

2,8

SU

415

103

7,2

3,0

Andet (fx barselsdagpenge, bopæl uden for DK)

281

201

4,9

5,8

Førtidspension, revalidering el. fleksjob

227

10

3,9

0,3

Dagpenge

102

225

1,8

6,4

Sygedagpenge

78

130

1,4

3,7

5.790

3.494

100,0

100,0

Total

Anm: Opgjort blandt 25-årige 1/1-2015 og uddannelsesstatus opgjort i slutningen af nov. 2014. Ufaglært dækker personer med grundskole og uoplyst uddannelse.
Kilde: AE på baggrund af DREAM-registeret fra Beskæftigelsesministeriet, vers. nov. 2015.

Bilagstabel 2. Fordeling af socioøkonomisk status 25-årige, hele landet, 2015
Ufaglært

Faglært

Ufaglært

Antal pers.

Faglært
Pct.

Selvforsørgelse

9.146

10.455

56,9

75,5

Kontanthjælp (herunder uddannelseshjælp)

3.022

311

18,8

2,2

SU

1.401

386

8,7

2,8

Andet (fx barselsdagpenge, bopæl uden for DK)

681

1.022

4,2

7,4

Førtidspension, revalidering el. fleksjob

343

1.052

2,1

7,6

Dagpenge

1.224

94

7,6

0,7

Sygedagpenge

243

532

1,5

3,8

16.060

13.852

100,0

100,0

Total

Anm: Opgjort blandt 25-årige 1/1-2015 og uddannelsesstatus opgjort i slutningen af nov. 2014. Ufaglært dækker personer med grundskole og uoplyst uddannelse.
Kilde: AE på baggrund af DREAM-registeret fra Beskæftigelsesministeriet, vers. nov. 2015.
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