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I artikel på foregående side var Alex tæt på at blive erklæret ud-

dannelsesparat trods hans åbenlyse vanskeligheder. Han skulle 

ifølge sagsbehandleren blot have et ordblindeforløb på VUC, så 

ville han blive i stand til at tage en uddannelse, selvom hans 

boglige niveau er 2. klasses niveau, og han har problemer med 

blot at få løst hverdagens udfordringer med at bo.

Noget tyder på, at der er ved at ophobe sig et antal af ikke 

blot vurderinger, men overvurderinger, af uddannelsesparathed i 

kommunerne. Tallene for vurderinger af uddannelsesparate unge 

svinger således mellem 40 og 70 procent mellem kommunerne.

- Det er meget iøjnefaldende, at der er så store forskelle fra 

kommune til kommune. Vi har alle brug for et svar på, hvad de 

forskelle skyldes, siger sekretariatsleder Esben Kullberg som reak-

tion på tallene.

Før årsskiftet blev kun 20 procent  kontanthjælpsmodtagere 

under 30 år i Randers Kommune vurderet uddannelsesparate. Ef-

ter kontanthjælpsreformens ikrafttræden er tallet på mirakuløs 

vis steget til 70 procent; i nogle tilfælde efter rene skrivebordsaf-

gørelser.

- Det tyder på, at det er medarbejdere som primært har en 

økonomisk tilgang til vurderingerne, der foretager dem. Skrive-

bordsafgørelser i sager, der har så stor betydning for den enkelte 

unge, er ikke i orden og har aldrig været hensigten. Det er vigtigt, 

at de unge bliver inddraget, og vurderingerne foretages af  kom-

munale medarbejdere med en faglig, personlig og pædagogisk 

indsigt i den enkelte unges forudsætninger, understreger Esben 

Kullberg og fortsætter:

- Hvis kommunerne skal foretage en individuel vurdering, 

som de er forpligtet til, skal der foreligge nogle fælles rammer og 

kriterier. Spørgsmålet er derfor om lovgiverne har hastet kontant-

hjælpsreformen igennem uden at forberede den godt nok og 

udlægge nogle fælles retningslinjer og kriterier, så det er reali-

stisk, at der bliver foretaget en vurdering på et ensartet grundlag 

mellem kommunerne. Tallene er så markante, at de ikke kan for-

klares med befolkningsmæssige forskelle.

For nogle unge betyder vurderingen som uddannelsesparat 

en indtægtsnedgang på knap 5000,- om måneden – fra en kon-

tanthjælp i 2013 på 10.500 til en uddannelseshjælp på 5857,- fra 
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Opsigtsvækkende tal 
for vurdering af uddannelsesparate unge
Kommunernes vurderinger af om unge kontanthjælpsmodtagere er 
uddannelsesparate er så forskellig, at det vækker undren.

årsskiftet. Det er næsten en halvering. Det er en økonomisk vir-

kelighed, der ville kunne få det til at rokke og ryste i fundamentet 

på hvem som helst.

- Overordnet set rejser tallene også spørgsmål om, hvordan vi 

behandler borgere med særlige behov. Har nogle kommuner an-

vendt vurderinger af uddannelsesparathed som anledning til at 

spare på udgifterne? Kan vi som samfund leve med, at unge, der 

i forvejen har svært ved at finde et fundament at bygge deres til-

værelse op fra, risikerer at få deres økonomi halveret, blot fordi 

de bor i én kommune frem for en anden, spørger Esben Kullberg.

Kommunerne skal iværksætte en målrettet indsats i forhold 

til unge, de vurderer åbenlyst uddannelsesparate. Den unge bli-

ver således pålagt at komme med forslag til uddannelse og at 

søge om optagelse.

- Hvad er det vi sender disse unge mennesker ud i, hvis de er 

erklæret uddannelsesparate på et forkert grundlag. Det tyder en 

del på kan være tilfældet for mange, slutter Esben Kullberg. 

VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der er blevet vur-
deret i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Følgen-
de er et udpluk af en undersøgelse Jyllandsposten har 
foretaget i landets 15 største kommuner. Andel i procent 
vurderet til at være uddannelsesparate: 

Kommune Uddannelsesparate kontanthjælps-
modtagere under 30 i procent:

Randers 70

Vejle 70

Frederiksberg 67

København 51

Aarhus 45

Viborg 40

Esbjerg 40

Kilde: Jyllandsposten
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