Mange socialt udsatte voksne finder ikke vej til arbejdsmarkedet
Trods massive sociale problemer i form af eksempelvis misbrug eller hjemløshed kan det lykkes
udsatte voksne at få en uddannelse og komme i beskæftigelse. Men langt de fleste får ikke en
aktiv tilværelse med uddannelse og job.
I det år udsatte voksne afslutter en social indsats, er gruppen set under ét enten i beskæftigelse
eller uddannelse omkring 25 pct. af året. Fem år før gjorde det sig gældende i knap halvdelen af
året, jf. figur 1. De sociale problemer har altså gradvist skubbet gruppen længere væk fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
Desværre er gruppen ikke væsentlig tættere på et aktivt liv med uddannelse og beskæftigelse
fem år efter, at indsatsen er afsluttet. Heller ikke socialt udsatte i 20’erne kommer i stort omfang
i uddannelse og beskæftigelse. Det sociale problem, misbruget, de psykiske vanskeligheder
eller hjemløsheden, skaber altså for mange et varigt reduceret beskæftigelses- og uddannelsesniveau.
Det skal ses i lyset af, at der er store grupper, hvor den sociale indsats ikke umiddelbart kan
løse problemet. Der kan fx være tale om hjemløse, der ikke kommer i egen bolig. Borgeren kan
i disse situationer have fået støtte og hjælp til sit akutte problem, fx ophold på et forsorgshjem,
uden at det er lykkedes at skabe en stabil boligsituation. Der er også borgere, der i første omgang får en succesfuld indsats, men som oplever tilbagefald.
I bestræbelserne på at få socialt udsatte voksne i beskæftigelse er det vigtigt med et godt samspil mellem den socialfaglige og beskæftigelsesrettede indsats. For mange socialt udsatte er
det nødvendigt at finde løsninger på de sociale problemer, hvis borgeren skal opnå og fastholde
beskæftigelse. Et job kan samtidig understøtte en succesfuld progression i borgerens samlede
livssituation.

Figur 1
Uddannelse og beskæftigelse for socialt udsatte voksne henholdsvis før, under og efter en indsats afsluttes

Anm.: Beskæftigelse og uddannelse omfatter også fleksjob. Nogle har også fået indsatser før og efter året, hvor indsatsen slutter. Se
kapitel 5 i Socialpolitisk Redegørelse 2016.
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