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1. Indledning 
Der er mange unge, der lever på kanten af det øvrige samfund. Det er unge, der ikke får en uddannelse, 
eller i øvrigt bliver tilknyttet arbejdsmarkedet. I de mest alvorlige tilfælde er der også tale om unge, der 
kommer ud i kriminalitet, stofmisbrug eller hjemløshed. Et liv på kanten af det øvrige samfund giver 
først og fremmest et mindre tilfredsstillende liv for den enkelte (se fx Helliwell og Huang, 2014 og 
Bonke, 2015), men det er også forbundet med store omkostninger for velfærdsstaten. Formålet med 
denne analyse er at beregne disse omkostninger for velfærdsstaten – eller med andre ord gevinsten ved 
at inkludere de udsatte unge på arbejdsmarkedet. I analysen fokuseres der på omkostningerne som 
følge af, at de udsatte unge igennem livet i højere grad end andre vil modtage overførselsindkomster, og 
i mindre grad end andre bidrage til velfærdsstaten gennem betalte skatter. Det beregnes også, hvor 
meget højere beskæftigelse og BNP ville være, hvis disse unge blev inkluderet på arbejdsmarkedet. 
Beregningerne foretages på basis af den økonomiske model, DREAM. 

Analysen viser, at ca. 5.000 unge pr. årgang i aldersgruppen 25 – 29 år, hverken er under uddannelse 
eller tilknyttet arbejdsmarkedet. Det svarer til, at 7 -8 procent af en ungdomsårgang er udsatte. 
Analysen viser også, at disse unge ikke blot er udenfor arbejdsmarkedet som unge, men for rigtig mange 
af dem forbliver det en permanent tilstand. Beregninger ved hjælp af DREAM viser, at ved at inkludere 
disse unge på arbejdsmarkedet i samme grad som andre unge, opnås en permanent årlig gevinst for 
velfærdsstaten på ca. 15 mia. kr. Hvis blot de udsatte unge fik en tilknytning til arbejdsmarkedet i 
samme grad som øvrige kortuddannede, er gevinsten ca. 12 mia. kr.  

Set i et Europæisk perspektiv er udsatte unge et stort problem, og et problem der er blevet større efter 
finanskrisen. Det ses ved den høje ungdomsarbejdsløshed i EU på ca. 23 procent (se Eurostat, 2015). Der 
er stor variation i niveauet mellem de enkelte lande. I Spanien og Grækenland er ungdomsarbejds-
løsheden over 50 procent, og i Belgien, Sverige og Finland er den over 20 procent, mens den i Danmark 
”kun” er ca. 11 procent. I forhold til helt unge er arbejdsløshed dog et relativt dårligt mål for deres 
relation til arbejdsmarkedet, da mange er under uddannelse. Derfor er man i en del lande begyndt at 
anvende begrebet NEET, der står for Not in Education, Employment or Training. Begrebet blev i første 
omgang udviklet til at måle problemer blandt de 16-17-årige, men begrebet anvendes nu også bredere 
(se EU, 2012). Hvis der i 2011 ses på gruppen af 15-24-årige, er NEET for Danmark 6,3 procent, hvilket 
skal sammenlignes med 12,9 procent for EU som helhed (se EU, 2012). Og hvis man betragter gruppen 
af 25 -29-årige er NEET 10,5 procent i Danmark mod 19,8 procent i EU som helhed. 

I analysen fra EU beregnes også, hvad den økonomiske gevinst for velfærdsstaten ville være, hvis NEET-
gruppen inkluderedes på arbejdsmarkedet i samme omfang som ikke-NEET-gruppen. For Danmark 
findes det, at besparelsen på de offentlige udgifter i 2011 ville være ca. 2,4 mia. kr. Det samlede tab for 
samfundet og de unge selv som følge af, at arbejdskraftressourcen ikke udnyttes i samme omfang som 
for andre unge, opgøres til at være ca. 7 mia. kr. 
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I analysen i dette papir findes en gruppe af udsatte unge, som er mindre end NEET-gruppen, hvilket 
skyldes, at kriteriet for at være udsat i denne analyse er strengere end kriteriet i EU-analysen for at være 
NEET. Dette strengere kriterie vælges for at fokusere på en gruppe, der mere vedvarende har problemer 
i forhold til arbejdsmarkedet. På trods af, at det er en mindre gruppe, findes en højere total gevinst ved 
at inkludere de unge i denne analyse end i EU-analysen. En væsentlig forklaring på dette er, at analysen i 
dette papir medtager omkostningerne senere i livet, hvorimod dette ikke er tilfældet i EU-analysen. 

Set over en længere årrække har der i Danmark været en tendens til, at flere unge får en mere fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket ses ved, at andelen af unge mellem 18 og 24 år, der modtager 
kontanthjælp, har været aftagende siden midt 90erne (se Hansen og Schultz-Nielsen, 2015). I 1994 
modtog næsten 20 procent af de unge kontanthjælp, mens det i 2012 var godt 12 procent. Det 
karakteristiske er dog, at faldet er sket blandt de, der er på kontanthjælp i forholdsvis kort tid, mens det 
i langt mindre grad gælder for andelen af unge, der er på kontanthjælp i en forholdsvis lang periode. 
Andelen af unge, der modtog kontanthjælp i mere end 10 måneder af året, var knap 4 procent i 1994, og 
denne andel er stort set den samme i 2012. 

Der er mange måder, hvorpå man kan stå udenfor fællesskabet, og det har typisk omkostninger for 
individet såvel som for samfundet.  Skandia offentliggjorde i 2014 publikationen Udenforskabets pris, 
der er beregninger af de samfundsmæssige omkostninger af det, som de betegner “udenforskabet” (se 
Skandia, 2014). De definerer Udenforskab som personer i aldersgruppen 5-59 år, der tilhører mindst en 
af følgende grupper: stofmisbrugere, anbragte udenfor hjemmet, personer med psykiske lidelser, 
personer med livsstilssygdomme og personer på langvarig forsørgelse. Baseret på størrelsen af disse 
grupper i 2010 når de i modellen frem til, at 8,2 procent af en årgang på et eller andet tidspunkt i deres 
liv tilhører ”udenforskabet”. Det at tilhøre udenforskabet giver formodentlig en lavere livskvalitet, men 
det giver også økonomiske omkostninger for den enkelte og for velfærdsstaten. For den enkelte er tabet 
en lavere disponibel indkomst, og for velfærdsstaten udgøres tabet af lavere skattebetalinger, flere 
overførselsindkomster og direkte omkostninger til behandlinger, anbringelser mm.  Det beregnes, at 
udenforskabet  giver et privatøkonomisk tab på 21 mia. kr. og et tab for den offentlige sektor på 51 mia. 
kr. Langt den største omkostning for det offentlige er mindre skat og højere overførselsindkomster – 
disse to poster udgør 73 procent af tabet. 

Beregningerne på Skandia-modellen viser, hvad den hypotetiske gevinst ville være, hvis man formåede 
at undgå alle former for udenforskab i alle aldre mellem 5 og 59 år. I nærværende analyse ses der 
udelukkende på den gruppe af unge, der i en alder af 25-29 år skiller sig ud ved i en længere periode 
hverken at være under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet. Hvad er gevinsten for samfundet 
ved at sikre, at denne ret veldefinerede gruppe af unge i løbet af deres liv i det mindste ikke tilhører 
udenforskabet i højere grad end andre i Danmark? 

 I analysen fokuseres der på de 25-29 årige. Det skyldes, at det er et naturligt tidspunkt at ”evaluere” 
resultatet af den tidligere ungdom i forhold til at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er således ikke et 
udtryk for, at det at være udsat nødvendigvis er mere udtalt for de 25-29-årige end for de 16-25 årige – 
det er blot mere sikkert at ”måle” på de 25-29-årige. 
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Resten at analysen er bygget op på følgende måde: I afsnit 2 defineres gruppen af udsatte unge, og der 
ses på, i hvor høj grad de unge står udenfor arbejdsmarkedet. I afsnit 3 beregnes de totale 
samfundsmæssige omkostninger som følge af, at de udsatte unge står udenfor arbejdsmarkedet, og i 
afsnit 4 opgøres omkostningen pr. ung. I afsnit 5 er der en konklusion. 

2. Definition af udsatte unge 
Som ung kan man på forskellige måder og i forskellige grader være udsat. Vi vil i det følgende fokusere 
på gruppen af unge, der hverken er i job, under uddannelse eller i et træningsforløb.1 I UK, og 
efterhånden også andre lande, betegnes denne gruppe NEET – dvs. Not in Education, Employment or 
Training. Det mest anvendte er, at NEET dækker over gruppen af unge mellem 15 og 24 år. For denne 
gruppe af unge er arbejdsløshedsprocenten ikke et særlig godt mål for deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet, da mange af disse unge som følge af uddannelse ikke er en del af arbejdsmarkedet. I 
en publikation fra EU opgøres NEET for forskellige europæiske lande (se EU, 2012). I Danmark findes det, 
at NEET i 2011 er 6,3 procent, hvilket er lavt i forhold til EU-gennemsnittet på 12,9 procent. 

Der er naturligvis mange unge, der midlertidigt er udenfor arbejdsmarkedet, og som heller ikke er i gang 
med en uddannelse, uden at de af denne grund er særligt udsatte. Der kan fx være tale om unge, der 
mere eller mindre frivilligt vælger en ”sabbat periode”,  inden de påbegynder en uddannelse.  

Vi vælger at benytte den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik, RAS, som udgangspunkt for 
afgrænsningen af udsatte unge. RAS er en opgørelse af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning i 
slutningen af november måned, og der anvendes følgende definition af udsatte unge: 

Udsatte unge er defineret som 25-29-årige, som hverken er i job eller uddannelse, og som ikke 
tilhører gruppen ”Øvrige udenfor arbejdsstyrken”  to år i træk i RAS. 

Ved denne definition er der taget nogle vigtige valg, der begrænser gruppen af udsatte til en 
kernegruppe, der med stor sandsynlighed har alvorlige problemer i forhold til at tage en uddannelse 
eller få et arbejde. For det første er det valgt, at en person to år i træk, hverken skal være i beskæftigelse 
eller under uddannelse. Med andre ord ses der bort fra unge, der midlertidigt er udenfor job og 
uddannelse.  

For det andet ses der på gruppen af 25-29-årige, og det er en lidt ældre gruppe, end der typisk anvendes 
ved opgørelse af NEET. Dog er man i flere lande også begyndt at udvide NEET til denne lidt ældre gruppe 
(se EU, 2012). Den lidt ældre gruppe blandt de unge er valgt, da de har opnået en alder, hvor det med 
rimelighed kan evalueres, om de har fået succes med at komme under uddannelse, eller i øvrigt har fået 
fodfæste på arbejdsmarkedet. Der kan således være mange unge under 25 år, der er udsatte, men i 
forhold til arbejdsmarkedstilknytningen kan det være svært at finde gode mål for, hvorvidt de reelt er 
udsatte eller blot har en lidt ustabil periode. Hvis de til gengæld er kommet i aldersgruppen 25 til 29 år, 
og de endnu ikke har fået fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, er der stor risiko 

                                                           
1 I UK og efterhånden også andre lande betegnes denne gruppe NEET (Not in Education, Employment or Training), 
se fx rapporten fra  ”House of Commons Children, Schools and Families Committee” fra 2010. 
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for, at det får negative konsekvenser resten af livet (se nedenfor). Desuden vil der i det følgende 
udelukkende medregnes de fremadrettede omkostninger for resten af livet ved at være udsat fra 25 års 
alderen. Med andre ord, så medregnes der ikke omkostninger op til 25 års alderen. Der er flere årsager 
til, at øvrige omkostninger inden 25 års alderen er vanskelige at beregne. På den ene side vil nogle af 
disse unge give anledning til højere omkostninger som følge af kriminalitet, behandlinger i 
sundhedssystemet og lignende udgifter. På den anden side vil nogle af dem være ”billigere” i forhold til 
uddannelsessystemet, da de i mindre grad end andre anvender uddannelsestilbud. I denne analyse er 
det således valgt udelukkende at fokusere på omkostningerne ved den manglende 
arbejdsmarkedstilknytning vel vidende, at de udsatte unge også giver anledning til andre typer af 
omkostninger, som dog har vist sig at være af mindre omfang, jf. Arendt og Bolvig (2015). 

For det tredje medtages gruppen ”øvrige udenfor arbejdsstyrken” ikke som udsatte. De fleste i denne 
gruppe modtager ikke overførselsindkomster, eller kun meget lidt i overførselsindkomst, mange er 
indvandrere, som kun er kort tid i Danmark, og de fleste opfylder kun kortvarigt kriteriet om ikke at 
være under uddannelse eller i job i 2 år i træk. Hvis der eksempelvis ses specifikt på de 25-29-årige i 
2008, der i RAS er klassificeret som ”øvrige udenfor arbejdsstyrken”,  gælder følgende: Der er 81 
procent, der ikke modtager overførselsindkomster, og der er kun 5 procent, der modtager 
overførselsindkomster i mere end 50 procent af tiden; der er 46 procent, der er udrejst af Danmark i 
2012; og der er kun 33 procent, der genfindes i 2012 som opfyldende kriteriet om ikke at være under 
uddannelse eller i beskæftigelse i 2 år i træk. Det er derfor oplagt, at ”øvrige udenfor arbejdsstyrken” 
ikke er en kernegruppe i forhold til de udsatte. 

Den ovenstående definition medfører, at gruppen af udsatte unge omfatter en kernegruppe, hvor 
mange kommer til at stå udenfor arbejdsmarkedet resten af livet. Det fremgår af Figur 1, der viser 
hvordan erhvervsfrekvensen for gruppen af udsatte 25-29 årige i år 2000 udvikler sig i perioden frem til 
2012. Tilsvarende viser Figur 2, hvordan beskæftigelsesfrekvensen har udviklet sig. 

Det ses, at de udsatte unge skiller sig markant ud fra andre unge - også i forhold til andre unge, der kun 
har en grundskoleuddannelse. Andre unge har som 25-29-årige opnået en høj erhvervsfrekvens på tæt 
ved 90 procent, og denne frekvens fastholdes, når de bliver ældre. For de udsatte unge er den 
gennemsnitlige erhvervsfrekvens kun på 20 procent i aldersgruppen 25-29 år. Disse udsatte unge har så 
en vis succes med at forøge deres erhvervsfrekvens i de følgende år op til ca. 50 procent. Denne 
erhvervsfrekvens opnås i 2007, hvor de unge er mellem 32 og 37 år. Derefter falder den lidt igen, hvilket 
bl.a. kan hænge sammen med finanskrisen. 
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Figur 1. Erhvervsfrekvens for årgang 2000 af udsatte og ikke-udsatte unge 

 

Kilde: Egne beregninger. 

Figur 2. Beskæftigelsesfrekvens for årgang 2000 af udsatte og ikke-udsatte unge 

 

Kilde: Egne beregninger 
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Tilsvarende udvikling ses i beskæftigelsesfrekvensen. Dog slår konjunkturudviklingen tydeligere igennem 
i beskæftigelsesfrekvensen end i erhvervsfrekvensen. De udsatte unge starter – per definition – uden 
beskæftigelse, dvs. med en beskæftigelsesfrekvens på nul. I de følgende år haler de ind på de andre 
unge, men deres beskæftigelsesfrekvens kommer under højkonjunkturen kun op på 45 procent, 
hvorefter den i de følgende år falder til under 40 procent. For de ikke-udsatte unge ligger 
beskæftigelsesfrekvensen mellem 85 og 90 procent, og for de ikke-udsatte unge med lav uddannelse 
mellem 70 og 80 procent. 

Med definitionen ovenfor viser figur 3 udviklingen i antallet af udsatte unge i perioden 1996 til 2012. 

 

Figur 3. Antallet af udsatte 25-29 årige 

 

Kilde: Egne beregninger. 

Der ses for det første, at siden midten af 90erne har der været en nedadgående tendens i antallet af 
udsatte unge. Det ses også, at antallet er konjunkturfølsomt. Den nedadgående tendens brydes som 
følge af den lille lavkonjunktur efter årtusindskiftet. Derefter ses et kraftigt fald under højkonjunkturen 
frem til 2008, efterfulgt af en brat stigning. 
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Set over hele perioden ligger niveauet for antallet af udsatte unge på ca. 25.000. Da der her er tale om 
fem årgange, betyder det, at der er 5.000 unge pr. årgang, svarende til 7- 8 procent af en årgang. I EU 
(2012) findes det, at for aldersgruppen 25-29 år, udgør NEET -gruppen i Danmark 10,5 procent i 2011. 
Dette er en lidt større gruppe end den, der findes ovenfor, hvilket skyldes, at kriteriet for at være NEET i 
EU er svagere end kriteriet for at være udsat i nærværende analyse.2 

3. Den økonomiske gevinst ved at unge inkluderes 
I det følgende beregnes omkostningen ved, at 5000 unge i 25-års alderen er udsatte målt i forhold til 
uddannelse og arbejdsmarked. Som det blev illustreret i foregående afsnit, er omkostningen ikke blot, at 
de unge ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet som unge – men for en stor dels vedkommende giver det sig 
udslag i en dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet mange år efter, og med stor sandsynlighed resten af 
livet. 

Beregningerne foretages ved hjælp af DREAM, der er en strukturmodel for dansk økonomi, der 
anvendes til langsigtede økonomiske fremskrivninger. Modellen anvendes især til beregninger omkring 
den finanspolitiske holdbarhed (se DREAM, 2015), men den anvendes også til analyser af ændringer i 
den økonomiske politik med fokus på de langsigtede strukturelle ændringer. 

Den nuværende version af DREAM-modellen er kalibreret via nationalregnskabet fra 2011, hvor 
nationalregnskabet inden kalibreringen er blevet renset for konjunkturafhængige forhold.  
Grundforløbet i den nuværende udgave af modellen medtager alt politik, der var vedtaget i august 2015 
(se DREAM, 2015). 

I det følgende foretages to eksperimenter i forhold til modellens grundforløb. I begge eksperimenter 
antages det, at det lykkes at inkludere de 5.000 unge pr. årgang, der ifølge ovenstående ellers er 
udsatte. Dvs. der inkluderes 5.000 unge i den årgang, der er 25 år det første år efter at eksperimentet 
iværksættes, og der inkluderes derefter 5.000 i hver af de følgende årgange, der fylder 25 år. 

Det modelleres ikke, hvordan det lykkes at inkludere de unge, men det er givet, at det vil kræve nye 
tiltag. I det ene eksperiment – det mest ambitiøse – antages det, at de tidligere udsatte unge får en 
erhvervsfrekvens, der svarer til gennemsnittet af resten af befolkningen. I det andet eksperiment – det 
mindre ambitiøse – antages det, at de tidligere udsatte unge ”blot” får en erhvervsfrekvens svarende til 
de kort uddannede (ufaglærte) i befolkningen, hvilket jo også i de fleste tilfælde svarer til 
uddannelsesniveauet for de udsatte.  

3.1 Det mest ambitiøse scenarie 
 I dette scenarie antages det, at de udsatte unges erhvervsfrekvenser hæves til niveauet for ”alle” i figur 
1. For velfærdsstaten betyder dette en permanent forbedring af den primære saldo på de offentlige 
finanser på 0, 9 procent af BNP – svarende til ca. 15 mia. kr. om året i 2014-priser. En forbedring af 

                                                           
2 I EU (2012) tilhører en ung NEET-gruppen, hvis vedkommende ikke har været i arbejde, under uddannelse eller i 
træning i mere end 6 måneder ud af de seneste 12 måneder. 
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denne størrelse ses ikke umiddelbart på de offentlige budgetter, men er et udtryk for den årlige værdi af 
de forbedringer, der bygges op over en årrække, når det lykkes at inkludere flere og flere årgange. 

Tabel 1. Effekter af at udsatte unge inkluderes til gennemsnitlig erhvervsfrekvens for alle 

        2014*     Efter 5 år   Efter 15 år   Efter 25 år   Efter 35 år 
         Procentvis  ændring  
Real BNP, mia. kr.        1746         0,24         0,77         1,39         1,90 
Beskæftigelse, 1000 pers.      2,614         0,46         1,09         1,74         2,27 
      Ændring  
Budgetoverskud. pct. af BNP          1,8         0,2         0,6         1,2            1,8 
Kilde: Egne beregninger på DREAM.*Grundforløbsniveau 

I Tabel 1 er vist udviklingen i tre centrale makroøkonomiske nøgletal, hvis det lykkes at inkludere de 
5.000 udsatte unge fra hver årgang. I første søjle – dvs. 2014-søjlen – vises grundniveauet for de 
makroøkonomiske variable. Det ses, at BNP er 1.746 mia. kr., beskæftigelsen er 2,6 mio. 
fuldtidspersoner, og der er et overskud på de offentlige finanser på 1,8 procent af BNP. Konsekvenserne 
af at inkludere de unge ses i de øvrige søjler. Efter 5 år er beskæftigelsen vokset med 0,46 procent, 
svarende til 12.000 personer - og efter 35 år er den vokset med 2,27 procent, svarende til næsten 
60.000 personer. Årsagen til, at beskæftigelseseffekten er voksende over tiden er, at flere og flere 
årgange af udsatte unge inkluderes på arbejdsmarkedet.  Med hensyn til real BNP ses en tilsvarende 
udvikling. Efter 5 år er real BNP 0,24 procent højere, end det ellers ville have været, hvilket svarer til ca. 
4 mia. kr, og efter 35 år er det 1,9 procent højere end det ellers ville have været, svarende til ca. 33 mia. 
kr. 

Konsekvenserne for finansieringen af velfærdsstaten ses i den nederste række. I grundforløbet er der et 
budgetoverskud på de offentlige finanser på 1,8 procent af BNP. Dette overskud er efter 5 år vokset med 
0,2 procent af BNP, svarende til 3,5 mia. kr. – og efter 35 år er overskuddet vokset med 1,8 procent af 
BNP, svarende til ca. 31 mia. kr. Dette giver en gennemsnitlig permanent forbedring på ca. 15 mia. kr. 
Der er flere årsager til, at de offentlige finanser forbedres. Det væsentlige er, at der udbetales mindre i 
indkomstoverførsler til bl.a. kontanthjælp og førtidspension. Dertil kommer de ekstra skatteindtægter 
som følge af den højere beskæftigelse. 

3.2 Det mindre ambitiøse scenarie 
I dette scenarie antages det, at de udsatte unges erhvervsfrekvens ”blot” hæves til niveauet for øvrige 
kort uddannede i Figur 1. Nettokonsekvensen for de offentlige finanser er her en permanent årlig 
forbedring på 0,7 procent af BNP, svarende til ca. 12 mia. kr. Det er et mindre beløb end ved det mere 
ambitiøse eksperiment i foregående afsnit. Forskellen skyldes især, at erhvervsfrekvenserne ikke øges 
helt så meget i dette mindre ambitiøse scenarie. Dette fremgår også af tallene i Tabel 2, der giver de 
centrale makroøkonomiske nøgletal under dette scenarie. 
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Tabel 2. Effekter af at udsatte unge inkluderes til gennemsnitlig erhvervsfrekvens for kort uddannede 

        2014*    Efter 5 år   Efter 15 år   Efter 25 år   Efter 35 år 
            Procentvis  ændring  
Real BNP, mia. kr.        1746         0,22         0,62         1,08         1,47 
Beskæftigelse, 1000 pers.      2,614         0,41         0,89         1,38         1,77 
            ændring  
Budgetoverskud. pct. af BNP          1,8         0,2         0,5         0,9            1,4 
Kilde: Egne beregninger på DREAM. *Grundforløbsniveau 

Tabel 2 viser således, at dette mindre ambitiøse eksperiment giver anledning til en lidt mindre effekt på 
BNP og en lidt mindre effekt på beskæftigelsen end det mere ambitiøse eksperiment i foregående afsnit. 
Det betyder som nævnt også, at effekten på budgetoverskuddet bliver mindre. Det er dog 
bemærkelsesværdigt, at forskellene mellem de to eksperimenter ikke er større, end tilfældet er. Det er 
et udtryk for, at det vigtigste i forhold til de økonomiske konsekvenser af udsatte unge er, at de udsatte 
unge får en arbejdsmarkedsadfærd som andre, mens uddannelsesniveauet er mindre afgørende.  

4. Den økonomiske gevinst pr. udsat ung, der inkluderes 
I det ovenstående opregnedes den totale økonomiske gevinst ved at inkludere udsatte unge. I Tabel 3 er 
det opregnet, hvad gevinsten er pr. ung, der inkluderes. 

Tabel 3. Økonomisk gevinst i kr. for velfærdsstaten pr. personår fra 25 års alder  

        Grundkørsel      Mest ambitiøse    Mindre ambitiøse 
Ikke udsatte               32.533               32.414            32.458 
Udsatte              -13.307               32.414            21.758 
Kilde: Egne beregninger på DREAM. Note: I modellen regnes der på generationen født i 1990. 

Det ses, at i grundkørslen genererer ikke-udsatte unge et årligt økonomisk overskud for velfærdsstaten 
på 32.533 kr. – vel at mærke fra 25 års alderen og resten af deres liv. For de udsatte unge er der tale om 
et årligt underskud på 13.307 kr. fra 25-års alderen og resten af livet. Det skal naturligvis opfattes som et 
gennemsnit over livet. Der vil være aldre, hvor beløbet er højere end i andre aldre, og for den enkelte vil 
der være år, der økonomisk vil skille sig ud i den ene eller anden retning. Det skal bemærkes, at det 
vægtede gennemsnit for de udsatte og de ikke-udsatte er 29.760 kr. Dvs. en gennemsnitlig person i 
befolkningen vil fra 25 års alderen og fremefter give et årligt overskud for velfærdsstaten på denne 
størrelse. At der er et overskud er fuldt forventeligt, da dette overskud skal kompensere for, at der 
naturligvis er et underskud i børneårene, bl.a. som følge af udgifter til vuggestuer, børnehaver og skoler. 

Hvis de udsatte unge inkluderes, så de ligner gennemsnittet af resten af befolkningen, giver hver person 
anledning til et årligt overskud for velfærdsstaten på 32.414 kr. Dvs. i forhold til udgangspunktet, så 
”vinder” velfærdsstaten over 45.000 kr. pr. person (32.414 kr. + 13.307 kr.) – og igen vel at mærke for 
resten af livet efter 25 års alderen.  Hvis det alene lykkes at løfte de udsatte unge til niveauet for kort 
uddannede er gevinsten ca. 35.000 kr. pr. person pr. år (21.758 kr. + 13.307 kr.). 
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Det ovenstående resultat kan sammenlignes med resultaterne i Arendt og Bolvig (2015). De ser på de 
økonomiske konsekvenser af, at udsatte unge opnår beskæftigelse i minimum 14 uger i 2007. Derefter 
følges disse unge i 6 år, og der sammenlignes med en kontrolgruppe, der ikke opnår beskæftigelse i 
minimum 14 uger i 2007. De finder, at den årlige gevinst for velfærdsstaten er mellem 62.500  og 98.000 
kr. pr. år i 6 år ved at disse unge opnår minimum 14 ugers beskæftigelse i 2007. Når beløbene 
umiddelbart ser større ud end dem, der findes i nærværende analyse, skyldes det bl.a. to forhold. For 
det første ser Arendt og Bolvig kun på en periode på 6 år efter en indsats, hvorimod analysen i dette 
papir ser på den gennemsnitlige økonomiske konsekvens for resten af livet. En anden forskel er, at 
Arendt og Bolvig sammenligner en gruppe, der får beskæftigelse med en gruppe, der ikke får 
beskæftigelse. I nærværende analyse sammenlignes en gruppe, der er udsat i 25 års alderen, med en 
anden gruppe, der ikke er udsat i 25 års alderen. En del af de udsatte i 25 års alderen bliver af sig selv – 
eller på baggrund af den indsats som sker idag – inkluderet på arbejdsmarkedet, hvilket fremgår af Figur 
1. Endelig inkluderer Arendt og Bolvig også andre omkostninger for det offentlige ved de udsatte 
grupper i forbindelse med behandlinger i sundhedsvæsen og kriminalitet, men de finder dog, at disse 
omkostninger kun udgør mellem 2 og 7 procent af samtlige omkostninger. 

5. Konklusion 
Det har store omkostninger, at unge er udsatte. Der vil i mange tilfælde være tale om store personlige 
omkostninger, og der vil være store økonomiske omkostninger for velfærdsstaten. Det sidste fremgår af 
ovenstående analyse. I analysen er der udelukkende lagt vægt på den manglende 
arbejdsmarkedstilknytning. Det viser sig således, at der er ca. 5.000 unge pr. årgang, der omkring 25-års 
alderen hverken er under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er bemærkelsesværdigt, at 
den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet for rigtig mange af disse unge forbliver en permanent 
tilstand. Hvor andre unge opnår en gennemsnitlig erhvervsfrekvens på ca. 90 procent i en lang årrække, 
så kommer den gennemsnitlige erhvervsfrekvens for de udsatte unge ikke over 50 procent på noget 
tidspunkt i årene efter. 

Den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet giver et nettotab for velfærdsstaten på mellem 12 og 15 
mia. kr. Hvis de udsatte unge i det mindste kunne opnå en arbejdsmarkedstilknytning svarende til andre 
kort uddannede, ville gevinsten for velfærdsstaten være ca. 12 mia. kr. Hvis de derimod kunne få en 
arbejdsmarkedstilknytning svarende til gennemsnittet for den øvrige befolkning, ville gevinsten være ca. 
15 mia. kr. 

Analysen viser også, at både beskæftigelsen og real BNP vokser, hvis de udsatte unge inkluderes på 
arbejdsmarkedet. I det ganske ambitiøse scenarie, hvor de udsatte unge løftes til gennemsnittet for 
resten af befolkningen, er beskæftigelsen efter 5 år således vokset med 12.000 personer og efter 35 år 
med næsten 60.000 personer. Real BNP er efter 5 år vokset med ca. 4 mia. kr. og efter 35 år med ca. 33 
mia. kr. I det mindre ambitiøse tilfælde, hvor det ”kun” lykkes at få de udsatte unge inkluderet svarende 
til de øvrige kortuddannede, er effekterne lidt mindre. Beskæftigelsen er efter 35 år vokset med ca. 
46.000 personer, og real BNP er vokset med ca. 26 mia. kr. 
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I ovenstående analyse er der udelukkende taget hensyn til omkostningerne som følge af den manglende 
arbejdsmarkedstilknytning. Dertil kommer for nogle af de udsatte unge andre omkostninger for dem 
selv og for velfærdsstaten. Det drejer sig bl.a. om omkostninger ved kriminalitet, behandlinger i 
sundhedssystemet for fysiske og psykiske problemer og misbrug. I Arendt og Bolvig (2015) tages disse 
omkostninger med i betragtning, men de finder at disse omkostninger kun udgør mellem 2 og 7 procent 
af de totale omkostninger. Dvs. langt den største del af omkostningen for velfærdsstaten er den 
manglende arbejdsmarkedstilknytning, der er i fokus i nærværende analyse. 
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