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Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 

Nina Smith,
formand for Reformkommissionen

15. oktober, 2021
Årsmøde i FSD

Reformkommissionen
- Erkendt, forsøgt løst, uløst
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De svære reformer foran os - Ingen nemme løsninger

Brug for nye reformveje

Og brug for ny arbejdsform
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Vi peger på fem hovedudfordringer

I. Unge med uforløst potentiale

II. Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet

III. Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret

IV. Komplekst møde mellem borgeren og det offentlige

V. Uudnyttet produktivitetspotentiale
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Centrale udfordringer
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Tak for ordet
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BILAG
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Komplekse og svære problemer – svære 
og komplekse løsninger!

Kræver at aktørerne inddrages – vi må 
ikke blot lave ”mere af det samme”

Åbenhed og involvering som arbejdsform
• Kommissionen vil involvere folkevalgte, ledere, 

praktikere, myndighedspersoner, parter, 
erhvervslivet m.fl.

• Løsninger afsøges og testes med 
videnspersoner og aktører bl.a. i fire 
arbejdsgrupper

Nye løsninger kræver en anderledes arbejdsform
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I. Unge med uforløst potentiale
Ca. 20 pct. af de 25-årige får ikke en ungdomsuddannelse

5 pct.: Har ikke påbegyndt en 
ungdomsuddannelse

15 pct.: Har påbegyndt, 
men ikke færdiggjort en 
ungdomsuddannelse

80 pct.: Har færdiggjort 
en ungdomsuddannelse

Forklaringer?
• Mange unge har komplekse problemer

• Mange er skoletrætte (drenge)

• Efterkommer-drenge er særligt udfordrede

Hvad kan der gøres?

Anm.: Figuren viser uddannelsesstatus for personer dansk oprindelse og efterkommere fra fødselsårgang 1993 med bopæl i 
Danmark i 2018. Ungdomsuddannelser omfatter i denne figur gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
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Anm.: I figuren indgår personer fra hhv. fødselsårgang 1965 (25 år i 1990) og fødselsårgang 1993 (25 år i 2018) med dansk oprindelse og efterkommere. Totalerne kan afvige fra summen 
af de enkelte elementer grundet afrunding. 

Langt færre unge vælger en erhvervsuddannelse

Forklaringer?

• Er erhvervsudd. 
tilstrækkelig attraktive –
set med de unges øjne?

• Kender de unge nok til 
erhvervsuddannelserne?
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Førtidspensionister og visiterede til fleksjob
Borgere, der er langvarigt på midlertidige ydelser

1.000 fuldtidspersoner, 16-64 år 1.000 fuldtidspersoner, 16-64 år

II. Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet       
Ca. 190.000 borgere får langvarigt midlertidige ydelser 

Anm.: Langvarige modtagere af midlertidige ydelser er her opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-64 år, der har modtaget en eller flere offentlige indkomsterstattende ydelser i 80 pct. af 
tiden de seneste 52 uger (1 år). Ydelserne i opgørelsen omfatter dagpenge, feriedagpenge, sygedagpenge, arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse, kontanthjælpslignende ydelser (inkl. 
integrationsydelse og uddannelseshjælp), forrevalidering, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Opgørelsen omfatter både perioder med passiv modtagelse og aktive 
foranstaltninger.

Forklaringer?

• Der er mange!

• Komplekse problemer

Hvad kan der gøres?

• Ingen lette løsninger
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Manglende kompetencer er et stigende problem
Ufaglærtes erhvervsfrekvens er faldet markant de sidste ti år
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Anm.: 30-årige med dansk oprindelse. Personer med højst en grundskoleuddannelse er inkl. uoplyst. Opgørelsestidspunktet er ultimo november i året. Opgørelsen er baseret på 
Danmarks Statistiks Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (RAS). 

Mænd (dansk oprindelse) Kvinder (dansk oprindelse)
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Anm.: Figuren er baseret på Børne- og undervisningsministeriets profilmodel for 2018 som fremskriver hvordan ministeriet forventer en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de 
kommende 25 år. Uddannelsesmålsætningerne på hhv. 60 pct. og 25 pct. blev indfriet og afskaffet i 2018. 

III. De videregående uddannelser
Målsætning for videregående uddannelser er nået
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Livslang læring – der investeres ikke meget i 
voksne/ældre, selvom VEU bliver stadig vigtigere

Forklaringer?

• Uoverskueligt og mange aktører?

• Er kurserne fremtidssikrede?

Hvad kan der gøres?

• Bedre overblik via digitale løsninger?

• Uddannelseskonto?

• Mere VEU på arbejdspladser?
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IV. Komplekst møde mellem borgeren og systemet
Er det blevet for uoverskueligt?  

• Antal kontakter – og siloer

• Systemet som medspiller

• Samarbejde med private og 
civilsamfundet

• Kan mødet gøres mere simpelt?
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Adgang til højtkvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for høj produktivitet

Uddannelsessystem skal derfor være fremtidssikret og der skal være 
adgang til de rette kompetencer og idéer for virksomhederne…

og det er vigtigt, at dem der har de nye idéer tør starte op som 
selvstændige og skabe nye produktive virksomheder

V. Uudnyttet produktivitetspotentiale
Der skal være adgang til den rette arbejdskraft og viden
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Videre arbejde
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maj ‘21

Integration

december ‘21

april ‘22

december ‘22

september ‘22

Videregående 
uddannelser, 

produktivitet og 
opkvalificering

Erkendt, 
forsøgt løst, 

uløst

Voksne på 
kanten og 

systemets møde 
med borgerne

Ungeområdet
Pejlemærker 

• Anbefalingerne vil så vidt muligt blive
vurderet ift. effekt på bl.a.:
1) Social mobilitet, 2) beskæftigelse, 3) produktivitet

• Beregninger vil bygge på bedste mands bedste bud

Kommissionen vil komme med løbende anbefalinger


