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Regeringen præsenterer en række initiativer til en styrket indsats for unge under 30 
år, som hverken er i gang med en uddannelse eller har et job. 
 
Uddannelse er nøglen til et liv med job. Unge med en uddannelse klarer sig bedre 
på arbejdsmarkedet end unge uden. De er mere i job, tjener flere penge gennem 
livet, bliver mindre ledige, og hvis de mister deres job, finder de hurtigere et nyt.  
 
Ledigheden stiger i øjeblikket. Vi skal være ekstra opmærksomme på, at vi ikke 
taber de unge på gulvet. Hvis en stor gruppe af unge bliver berørt af ledighed un-
der den nuværende økonomiske krise, er der grund til at frygte, at det kan blive 
svært at indhente det tabte, når tiderne igen bliver bedre. Det viser erfaringer fra 
tidligere – både herhjemme og fra udlandet. 
 
Regeringen handler rettidigt og styrker indsatsen for unge under 30 år ud fra de-
visen, at ledige unge uden uddannelse som hovedregel skal have en uddannelse, 
mens ledige unge med en uddannelse skal i job. 
 
Beskæftigelsespakken omfatter initiativer for 330 mio. kr., blandt andet: 
 
• Ny chance til unge. Regeringen afsætter 100 mio. kr. over de næste to år til, 

at jobcentrene tager fat i unge under 30 år uden uddannelse og job, der 
hænger fast i ledighed. 

  
• Unge uden en uddannelse skal – hvis der er behov for det – læse- og skriv-

etestes, når de henvender sig i jobcenteret. Regeringen afsætter 100 mio. kr. 
over 4 år til at give unge med læse- og skrivevanskeligheder relevante kurser. 

 
• Kommunerne får 34 mio. kr. over 4 år til at tilbyde en mentor til ledige un-

ge, som har brug for støtte til at gennemføre en uddannelse. 
 
• Unge, der har siddet i fængsel, skal have en dagligdag med indhold allerede 

fra første dag uden for murene. Initiativet koster 20 mio. kr. og har som mål 
at etablere 400 jobs og uddannelsestilbud til unge landet over. 

 
• Projekt ”Unge – godt i gang” er et pilotprojekt, hvor udvalgte jobcentre 

tilsammen får godt 20 mil. kr. i ekstrabevillinger til en hurtig indsats. Projek-
tet skal generere mere viden om, hvad der bedst hjælper unge i job. 


