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36 pct. af de lavtuddannede på offentlig forsørgelse
I andet kvartal var 36 pct. af de 16-64-årige uden anden fuldført uddannelse end
grundskolen på offentlig forsørgelse. Med en andel på 23 pct., havde personer med
en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse den næsthøjeste
andel. Den laveste andel havde 16-64-årige med en lang videregående- eller forskeruddannelse, hvor 11 pct. var på offentlig forsørgelse i andet kvartal. Antallet af
offentligt forsørgede 16-64-årige er her opgjort uden SU-modtagere og omregnet til
fuldtidsmodtagere.
Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse ekskl. SU efter højeste fuldførte uddannelse. 2. kvt. 2014
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Anm.: Andelen af personer på offentlig forsørgelse beregnes som antallet af personer på offentlig forsørgelse eksklusive SU i
forhold til de 16-64-årige i befolkningen eksklusive SU-modtagere fordelt efter højest fuldførte uddannelse. Se nærmere
beskrivelse under Kilder og metode.

Lavt uddannede trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet
Af de 16-64-årige der havde en grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse, var 17 pct. i ydelsesgruppen tilbagetrækning i andet kvartal 2014. Denne
ydelsesgruppe dækker over ydelserne førtidspension, efterløn og fleksydelse.
Blandt personer med erhvervsuddannelse, der fx omfatter tømrere og social- og
sundhedshjælpere, var 10 pct. af de 16-64-årige i tilbagetrækning. Kun 2 pct. af de
16-64-årige med en lang videregående- eller forskeruddannelse var i tilbagetrækning, og var dermed den uddannelsesgruppe med den laveste andel i tilbagetrækning. I gruppen af personer med lange videregående uddannelser kan bl.a. nævnes
jurister og arkitekter, som nogle af de større uddannelsesretninger.
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Personer med højere uddannelser modtager oftere barselsdagpenge
I andet kvartal var andelen, som modtog barselsdagpenge i aldersgruppen 16-64 år,
stigende med uddannelsesniveauet. Under 1 pct. af personerne med grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse var på barsel, imens det var tilfældet for
over 3 pct. af dem med en lang videregående- eller forskeruddannelse.

Personer med lavere uddannelse er oftere i vejledning og opkvalificering
I andet kvartal var andelen, som var i vejledning og opkvalificering i aldersgruppen
16-64 år, aftagende med stigende uddannelsesniveau. Blandt personer med en
grundskoleuddannelse var over 2 pct. i vejledning og opkvalificering, imens det for
dem med en lang videregående- eller forskeruddannelse kun gjaldt for under 0,5
pct.
70 pct. af de offentligt forsørgede har højst grundskole eller er faglærte
301.100 personer af dem, som var på offentlig forsørgelse eksklusive SU i andet
kvartal, havde en grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse, svarende
til 38 pct. af alle offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere. I gruppen af personer med en erhvervsuddannelse var 250.200 personer i offentlig forsørgelse,
svarende til 32 pct. af alle offentlig forsørgede eksklusive SU-modtagere.
Offentlig forsørgelse ekskl. SU fordelt efter højest fuldførte uddannelse. 2. kvt. 2014
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Anm.: I ydelsesgruppen øvrige ydelsesmodtagere indgår bl.a. kontanthjælpsmodtagere, der hverken er jobparate eller aktiverede samt sygedagpengemodtagere og
personer på ledighedsydelse.

Mere information: Se tal for offentligt forsørgede i mere detaljeret form på www.dst.dk/stattabel/1435 i Statistikbanken. Se endvidere www.dst.dk/of.
Kilder og metoder: Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den kvartalsvise statistik over Offentligt
forsørgede 16-64-årige 2. kvt. 2014, som udkom 17. september 2014. Statistikken over offentligt forsørgede
dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige. SU-modtagere er dog udeladt i denne temaopgørelse over
offentligt forsørgede, ligesom de er fratrukket i befolkningen. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede
antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. To personer der begge har været fuldt offentligt forsørgede i et halvt år, giver fx én fuldtidsledig. Oplysningerne om personernes højest fuldførte uddannelse er opgjort 1. oktober 2013.
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/853.
Henvendelse: Jesper Grunnet-Lauridsen, tlf. 39 17 34 58, jgl@dst.dk

