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Sagsbeskrivelse
Dansk Videnscenter for Integration har udarbejdet en analyse af aktiveringsgraden 1 for indvandrere på kontanthjælp i
forhold til etniske danskere.2
Analysen viser, at på trods af en markant overrepræsentation i kontanthjælpssystemet får indvandrere på
kontanthjælp mindre aktivering end etniske danskere. Analysen viser blandt andet at:
 Både vestlige og ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp får mindre aktivering end etniske danskere. Kvindelige
ikke-vestlige indvandrere får med en aktiveringsgrad på 11,4 pct. mindst aktivering. Til sammenligning har etniske
danske kvinder på kontanthjælp en aktiveringsgrad på 16,8 pct.
 Ikke-vestlige indvandrere får særligt mindre virksomhedspraktik end etniske danskere på kontanthjælp. Vestlige
og ikke-vestlige indvandrere får derimod marginalt mere ordinær uddannelse.
 En medvirkende årsag til dette kan være, at 17 pct. af ikke-vestlige indvandrere vurderes jobparate mod 25 pct. af
personer med dansk herkomst.
Hvordan ser det ud i Aalborg Kommune?
I Aalborg Kommune er der samme tendens til at indvandrere generelt har en lavere aktiveringsgrad end etniske
danskere, og forskellen er endnu større for kvindelige indvandrere fra ikke-vestlige lande.
Det er dog ikke muligt direkte at sammenligne resultaterne for Aalborg Kommune med data fra Dansk Videnscenters
analyse. Målgruppen i Aalborg Kommune adskiller sig fra målgruppen på landsplan, da Aalborg gennem en årrække
har været nulkvote kommune. Derfor har indvandrerne i Aalborg Kommune været på kontanthjælp i en længere
årrække end det typisk er tilfældet på landsplan.
Konkret ser tallene for Aalborg Kommune således ud, jf. tabel 1 nedenfor: 3
 Indvandrere fra ikke vestlige lande har en lavere aktiveringsgrad (5,5) set i forhold til indvandrere fra vestlige
lande (6,9) og personer med dansk oprindelse (10,0).
 Kvindelige ikke-vestlige indvandrere har en aktiveringsgrad på 4,2 i forhold til 9,0 for etnisk danske kvinder.
 Ikke vestlige-indvandrere får marginalt mere ordinær uddannelse (andel på 5,6 %) i forhold til etniske danskere
(andel på 5,3 %). En lavere andel af de Ikke-vestlige indvandrere får virksomhedspraktik 15,9 %) set i forhold til
etniske danskere (26,6 %).4
 30 % af kontanthjælpsmodtagerne med dansk oprindelse er jobparate, mens det tilsvarende tal for indvandrere
fra ikke-vestlige lande er 21 %.
Tabel 1: Aktiveringsgrad i Aalborg Kommune for kontanthjælpsmodtagere, 2019

Køn i alt

Kvinder

Mænd

Personer med dansk oprindelse
Indvandrere fra vestlige lande
Indvandrere fra ikke-vestlige lande
Personer med dansk oprindelse
Indvandrere fra vestlige lande
Indvandrere fra ikke-vestlige lande
Personer med dansk oprindelse
Indvandrere fra vestlige lande

Visitationskategori i alt
10,0
6,9
5,5
9,0
7,8
4,2
10,7
5,6

1

Aktiveringsgrad: Hvor stor en andel af tiden kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for
den valgte periode.
2
http://videnscenterforintegration.dk/index.php/2020/08/04/indvandrere-paa-kontanthjaelp-modtager-mindreaktivering/
3
Data fra jobindsats.dk
4
Egne beregninger pba. jobindsats.dk.
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Indvandrere fra ikke-vestlige lande

Visitationskategori i alt
7,3

Det skal bemærkes, at Job- og Ydelsesafdelingen i indsatsen også har fokus på at borgere opnår en tilknytning til
arbejdsmarkedet via et småjob. Småjob indgår ikke i tallene ovenfor. Tabel 2 neden for viser, at antallet af borgere
tilknyttet Job- og Integrationshuset i småjob er mere end fordoblet siden maj 2019.
Tabel 2: Antal borgere tilknyttet Job- og Integrationshuset i småjob

Kigger man samlet på antal i småjobs og aktiveringsprocenterne ser det noget bedre ud i Aalborg Kommune, og det er
positivt, at et stigende antal er i småjob.
Initiativer i Job- og Integrationshuset
Job- og Integrationshuset har i indsatsen fokus på at øge aktiveringsgraden for indvandrere fra ikke-vestlige lande,
herunder kvinderne, jf. orienteringen af Beskæftigelsesudvalget om status på flygtninge- og integrationsområdet d.
26. maj 2020.
Der er således etableret en særlig indsats for aktivitetsparate flygtningekvinder og kvinder, der modtager hjælp efter
integrationsloven Indsatsen gives til en udvalgt gruppe flygtningekvinder, der generelt har flere problemer end
ledighed (sygdom og traumer, kulturelle og sociale problemer, anderledes sygdomsforståelse med mere), og som i
begrænset omfang har deltaget i beskæftigelsesrettet aktivitet af samme årsag. De har derfor behov for en forstærket
og særligt håndholdt indsats for at komme i gang på arbejdsmarkedet. Indsatsen henvender sig til aktivitetsparate
kvinder, der modtager hjælp efter integrationsloven.
Job- og Ydelsesafdelingen har fået tilskud på knap 3,5 mio. kr. fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til projektet
”Målrettet beskæftigelsesindsats til indvandrerkvinder” til en indsats i perioden 2019-2022. Projektet er for kvinder af
ikke-vestlig herkomst (indvandrere og efterkommere) i alderen 18-64 år. Indsatsen skal gives til de kvinder, som er
visiteret til at være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og som derfor pr. definition har udfordringer ud over
ledighed, f.eks. sociale eller sundhedsrelaterede problemstillinger. Formålet med projektet er at styrke kvindernes
arbejdsidentitet, arbejde med deres kendskab til det danske samfunds normer og værdier og deres forventninger til
det danske arbejdsmarked og endelig at arbejde med kvindernes selvoplevede helbredsudfordringer. På langt sigt er
målet, at flere kvinder kommer i eller tættere på beskæftigelse eller uddannelse.
Fra regeringens side er der pt. overvejelser om at målgruppen skal aktiveres yderligere.
Der følges løbende op på udviklingen i de halvårlige afrapporteringer på området til Beskæftigelsesudvalget.
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