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Udsatte unge har svært ved at komme i arbejde
Unge, som hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse i november 2008,
halter markant efter de øvrige unge på arbejdsmarkedet mange år senere. Blandt
unge mellem 16 og 24 år, som i 2008 hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse, var 46,6 pct. i arbejde i november 2016. Til sammenligning var 76,1 pct. i
beskæftigelse i 2016 blandt de unge, som enten var under uddannelse eller i beskæftigelse i 2008. Andelen af unge som ikke er i beskæftigelse og uddannelse betegnes som NEET-indikatoren efter den internationalt anvendte forkortelse af ’Not
in Employment, Education or Training’. Indikatoren beskriver udsatte unge, som
kan være i risiko for social eksklusion og fattigdom.
Beskæftigelses andel over tid for personer, der var i og uden for NEET-gruppen i 2008
80

Pct.
Ikke i NEET i 2008

70

60
50
40

I NEET i 2008

30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Anm: Figuren viser beskæftigelsesandelen over tid for de unge som hhv. var i NEET-gruppen og uden for NEET-gruppen i
2008 og som stadig havde bopæl i Danmark i de pågældende år.

Hver fjerde udsat ung er på kontanthjælp eller førtidspension otte år senere
Ud over at de unge i NEET-gruppen i alderen 16-24 år i 2008 havde en dårligere
tilknytning til arbejdsmarkedet i 2016 end de øvrige unge, modtog markant flere
kontanthjælp eller førtidspension i november 2016. For unge, som i 2008 var i
NEET-gruppen, modtog 11 pct. kontanthjælp eller integrationsydelse og 13 pct.
modtog førtidspension eller var i ressourceforløb i 2016. Blandt de unge, som ikke
var i NEET-gruppen i 2008, modtog 2 pct. kontanthjælp eller integrationsydelse og
1 pct. modtog førtidspension eller var i ressourceforløb i 2016. Andelen, der var i
gang med en uddannelse, for de to grupper var på nogenlunde samme niveau i
2016.
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12.000 flere unge uden job eller under uddannelse i 2016 end i 2008
I november 2016 var 68.900 unge mellem 16 og 24 år hverken i beskæftigelse eller i
uddannelse, hvilket svarer til, at NEET-indikatoren var på 10,2 pct. Dermed var der
12.000 flere unge, som hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse, end i
2008. Udviklingen svarer til en stigning i NEET-indikatoren på 0,5 procentpoint
fra 2008 til 2016.

Arbejdsmarkedstilknytning i november 2016, som enten var i NEET – eller uden for NEET-gruppen i 2008
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Anm: Gruppen kontanthjælp og integrationsydelse indbefatter passive modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse, som
ikke er arbejdsløse (bruttoledige).

Højest NEET-indikator på Samsø – lavest i Egedal
Det var særligt kommunerne Samsø, Lolland, Odsherred og Langeland, som havde
en høj NEET-indikator i 2016. Kommuner med lave NEET-indikatorer var koncentreret omkring København, Aarhus, Odense og Aalborg. Den højeste NEETindikator var i Samsø Kommune med en andel på 18,9 pct., mens den laveste var i
Egedal Kommune med en andel på 7,6 pct.
NEET-indikator for 16-24-årige i november 2016 fordelt efter bopælskommune
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Tal for NEET-indikatoren i Statistikbanken
Samtidig med denne udgivelse offentliggøres tal for NEET-indikatoren i statistikbanken, hvor bl.a. NEET-indikatoren fordelt efter bopælskommune kan findes.
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/2366.
Kilder og metode: Opgørelserne er foretaget ultimo november på baggrund af Arbejdsmarkedsregnskabet
(AMR). Metoden er beskrevet i metodenotatet. AMR er beskrevet i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Der er ikke planlagt flere offentliggørelser.
Henvendelse: Jesper Grunnet-Lauridsen, tlf. 39 17 34 58, jgl@dst.dk

