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Indledning

Kære læser

På mødet i oktober 2017 i kontaktkomitéen for EU’s overordnede revisionsorganer (OR’er), der blev ledet af Den 
Europæiske Revisionsret i Luxembourg, der også var vært for mødet, drøftede OR-formændene OR’ernes mulige 
bidrag til at genoprette EU-borgernes tillid til nationale institutioner og EU’s institutioner. De overvejede også nye 
revisionsprodukter, og hvordan resultaterne af OR’ernes arbejde kan gøres bredere tilgængelige for EU-borgerne.

Dette revisionskompendium er en af disse nye produkttyper fra kontaktkomitéen. Den komplementerer komitéens 
øvrige publikationer, idet den gør opmærksom på nyt revisionsarbejde udført af OR’er i Den Europæiske Union.

Denne første udgave sætter fokus på ungdomsbeskæftigelse og unges integration på arbejdsmarkedet. Det er et 
emne, der står øverst på dagsordenen i de fleste af EU’s medlemsstater og EU’s institutioner. Et højt 
beskæftigelsesniveau er et centralt mål for EU’s Europa 2020-strategi, og i medlemsstaterne investeres der 
offentlige midler i et væsentligt omfang i at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og skabe arbejdspladser. Disse 
investeringer støttes ofte af EU-midler til at øge virkningen af nationale projekter, hvilket ikke er undgået 
opmærksomheden i EU-OR’erne, der har som mål at sikre, at disse midler anvendes effektivt.

Revisionskompendiet giver en generel introduktion til ungdomsbeskæftigelse og EU’s og medlemsstaternes 
funktion på dette politikområde samt en oversigt over udvalgt revisionsarbejde, EU-OR’erne har udført siden 2010, 
herunder et resumé af deres arbejde. For yderligere oplysninger om disse revisioner henvises til de pågældende 
OR’er.

Vi håber, at De vil finde revisionskompendiet nyttigt som informationskilde.

Ivan Klešić
Formand for Kroatiens statsrevision
Formand for kontaktkomitéen

Klaus-Heiner Lehne
Formand for Den Europæiske Revisionsret
Projektleder
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Glossar

Andelen af arbejdsløse unge angiver de arbejdsløse unge som procentdel af den samlede befolkning i denne 
aldersgruppe (ikke kun aktive, men også inaktive personer, f.eks. studerende).

Arbejdskraftmobilitet: Alle EU-borgeres ret til fri bevægelighed som arbejdstagere, som den er defineret 
i artikel 45 i traktaten om EU’s funktionsmåde. Den omfatter arbejdstageres ret til bevægelighed og ophold, 
familiemedlemmers ret til indrejse og ophold og retten til at arbejde i en anden medlemsstat og blive behandlet på 
lige fod med statsborgerne i denne medlemsstat. I nogle lande gælder der begrænsninger for borgere fra nye 
medlemsstater.

Beskæftigelsesudvalget (EMCO): Rådets vigtigste rådgivende udvalg for beskæftigelse, sociale anliggender og 
arbejdsmarkedsforhold på beskæftigelsesområdet.

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene): Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som med henblik på den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 blev 
omfattet af fælles bestemmelser (forordning (EU) nr. 1303/2013 - ”forordningen om fælles bestemmelser”). Deres 
overordnede mål er at reducere regionale skævheder i EU.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har til formål at 
styrke den økonomiske og sociale samhørighed i den Europæiske Union ved at udligne de største regionale 
skævheder ved hjælp af finansiel støtte til oprettelse af infrastrukturer og produktive jobskabende investeringer, 
særlig til virksomheder.

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI): En mekanisme til investeringsstøtte baseret på en 
forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet, som gennemføres i henhold til en aftale mellem Den Europæiske 
Investeringsbank og Europa-Kommissionen med det formål at mobilisere finansiering til strategiske projekter i EU.

Den Europæiske Socialfond (ESF): Har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Den 
Europæiske Union ved at forbedre beskæftigelsen og jobmulighederne (hovedsagelig gennem 
uddannelsesforanstaltninger), befordre et højt beskæftigelsesniveau og skabe flere og bedre job.

Effekt: I forbindelse med performancevurdering er effekten de socioøkonomiske konsekvenser på længere sigt, 
som kan konstateres et stykke tid efter, at et projekt eller et program er afsluttet.

NEET’er: Personer, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse Gruppen omfatter arbejdsløse og 
erhvervsinaktive.

Operationelt program: Et EU-finansieret investeringsprogram, som udarbejdes af en medlemsstat og godkendes 
af Europa-Kommissionen. Det omfatter et sammenhængende sæt prioriterede områder med foranstaltninger, 
hvorunder der skal medfinansieres projekter i løbet af de syv år i den flerårige finansielle ramme.
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Resultat: I forbindelse med performancevurdering er resultatet den umiddelbare, målbare virkning af et projekt 
eller et program.

Udfald: En ændring, som en intervention medfører, og som normalt relaterer sig til dens mål (f.eks. at praktikanter 
er kommet i beskæftigelse). Udfald kan være forventede eller uventede, positive eller negative.

Ungdomsarbejdsløsheden angiver de arbejdsløse i aldersgruppen 15-24 som procentdel af den samlede 
arbejdsstyrke (både beskæftigede og arbejdsløse) i denne aldersgruppe.

Ungdomsbeskæftigelse: Beskæftigelsen er en vigtig indikator til overvågning af arbejdsmarkedssituationen. For 
aldersgruppen 15-29 beregnes den som den andel af personer på 15-29, der er beskæftiget, ud af den samlede 
befolkning i denne gruppe.

Ungdomsgaranti: En forpligtelse, alle EU-medlemsstaterne har påtaget sig, til at sikre, at alle unge under 25 får et 
kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire 
måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem. Den er baseret på 
Rådets henstilling vedtaget i april 2013 på forslag af Europa-Kommissionen.

Unge: I forbindelse med ungdomsbeskæftigelse/-arbejdsløshed defineres unge som værende mellem 15 og 25 år 
eller, i nogle medlemsstater, mellem 15 og 29.
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Forkortelser

ADEM: Agence pour le développement de l’emploi (arbejdsformidlingen) i Luxembourg

AGS: Årlig vækstundersøgelse

CAT: Kontrakter for midlertidigt hjælpeansatte

DfE: Undervisningsministeriet i Det Forenede Kongerige

EBS: Den europæiske beskæftigelsesstrategi

EMCO: Beskæftigelsesudvalget

EMMI: Ministeriet for menneskelige ressourcer i Ungarn

EPSR: Den europæiske søjle for sociale rettigheder

ERDF: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

ESF: Den Europæiske Socialfond

EU: Den Europæiske Union

GCTS: System til sporing af kandidaters karriereforløb

IEFP: Den vigtigste nationale myndighed for beskæftigelse og erhvervsuddannelse i Portugal (Instituto do 
Emprego e Formação Profissional)

IP’er: Investeringsprioriteter

ISSAI: Internationale standarder for overordnede revisionsorganer

JER: Fælles beskæftigelsesrapport

MA: Forvaltningsmyndighed

MTEESS: Ministeriet for arbejde, beskæftigelse og social og solidarisk økonomi

NAO: National Audit Office (overordnet revisionsorgan) (Det Forenede Kongerige, Malta)

NEET’er: Unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse

NRP: Nationalt reformprogram
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OMC: Åben koordinationsmetode

OR: Overordnet revisionsorgan

p.p.: Procentpoint

Revisionsretten: Den Europæiske Revisionsret

STEM: Naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (arbejdsmarkedskomponenter)

TEU: Traktaten om Den Europæiske Union

TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

VET: Erhvervsuddannelse

YEI: Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
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Kontaktkomitéen og dens arbejde

Kontaktkomitéen er en autonom, uafhængig, ikke-politisk forsamling af formændene for de overordnede 
revisionsorganer (OR’er) i Den Europæiske Unions (EU’s) medlemsstater og formanden for Den Europæiske 
Revisionsret (Revisionsretten). Den er et forum, hvor spørgsmål af fælles interesse i relation til EU kan drøftes 
og behandles.

I den sammenhæng forpligter kontaktkomitéen sig til at fremme dialog og samarbejde om 
revisionsaktiviteter og revisionsrelaterede aktiviteter. Den fastlægger og fremmer fælles holdninger 
vedrørende nye revisions- og ansvarlighedsspørgsmål og støtter sine medlemmer samt OR’erne 
i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande.

Ved at forbedre samarbejdet mellem sine medlemmer bidrager kontaktkomitéen til effektiv ekstern revision 
og ansvarlighed i EU og hjælper til at forbedre EU’s økonomiske forvaltning og god regeringsførelse til gavn 
for EU-borgerne.

Kontaktkomitéen blev oprettet i 1960. Formandskabet går på skift mellem OR’erne for ét år ad gangen. Den 
har ikke noget formelt hjemsted eller sekretariat, og Den Europæiske Revisionsret yder administrativ støtte.

Oplysninger om kontaktkomitéen kan fås på www.contactcommittee.eu.

http://www.contactcommittee.eu
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Resumé

De unges situation på arbejdsmarkedet - som er kraftigt påvirket af følgerne af den økonomiske og finansielle krise, 
der startede i 2008 - er en stor udfordring for Den Europæiske Union og dens medlemsstater. På trods af at de fleste 
medlemsstater har oplevet et fald i ungdomsarbejdsløsheden, efter at kurven toppede i 2013, udgør den fortsat et 
alvorligt problem: I 2016 kunne 4,2 millioner unge europæere ikke finde arbejde, og den andel, der oplever 
langtidsarbejdsløshed, er fortsat høj.

Håndteringen af ungdomsbeskæftigelsen er hovedsageligt en opgave, der skal udføres af de nationale og regionale 
regeringer. Men Den Europæiske Union støtter og komplementerer i nødvendigt omfang deres indsats for 
bekæmpelse af arbejdsløshed.

Det stigende antal programmer for, og offentlige midler investeret i, bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden har 
fået mange EU-medlemsstaters overordnede revisionsorganer til at medtage revision af dette emne i deres 
arbejdsprogrammer.

Dette revisionskompendium indledes med en generel oversigt, herunder en forklaring på den historiske udvikling 
i udarbejdelsen af beskæftigelsespolitikken i Den Europæiske Union. Herefter følger en beskrivelse af nogle af de 
vigtigste spørgsmål i relation til ungdomsarbejdsløshed.

Anden del af dette revisionskompendium resumerer resultaterne af udvalgte revisioner udført af OR’erne i tretten 
medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Tyskland, Frankrig, Ungarn, Italien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, 
Slovakiet og Det Forenede Kongerige) og af Den Europæiske Revisionsret i de seneste fire år. Disse udvalgte 
revisioner omhandlede vigtige aspekter ved performancespørgsmål med fokus på produktiviteten, effektiviteten 
og/eller sparsommeligheden i de gennemførte beskæftigelsespolitikker, -programmer og -projekter.

Tredje del af dette revisionskompendium indeholder detaljerede faktaark vedrørende udvalgte revisioner udført af 
de tretten medlemsstaters OR’er og Den Europæiske Revisionsret.
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DEL I - Beskæftigelsespolitikken

Retsgrundlag og historisk udvikling

1. EU deler kompetencerne på området beskæftigelse og social politik med medlemsstaterne. EU’s 
foranstaltninger omfatter koordinering og overvågning af de nationale politikker, udveksling af bedste praksis samt 
lovgivning på områderne arbejdstagerrettigheder og koordinering af de sociale sikringsordninger. Den vigtigste 
lovgivning om beskæftigelsespolitik i EU har udviklet sig over tid, og det følgende kapitel præsenterer de vigtigste 
skridt i denne udvikling.

Retsgrundlaget for EU’s beskæftigelsespolitikker

2. Retsgrundlaget for beskæftigelsespolitikken på EU-plan er artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU): ”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en 
afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der 
tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt”.

3. Endvidere fastsættes det i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)1, at 
”medlemsstaterne og Unionen arbejder […] på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelse og især for 
fremme af en veluddannet, velkvalificeret og smidig arbejdsstyrke og arbejdsmarkeder, som reagerer på 
økonomiske forandringer […] Medlemsstaterne bidrager med deres beskæftigelsespolitikker til at nå de mål […]”.

4. Desuden bidrager EU2 ”til et højt beskæftigelsesniveau ved at tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne og ved at støtte og i nødvendigt omfang supplere deres foranstaltninger”. Tilsvarende er det et 
fælles mål for EU og dets medlemsstater at ”fremme beskæftigelsen” på det sociale område og 
beskæftigelsesområdet3.

5. De ovenstående artikler i traktaterne er resultatet af en lang udviklingsproces, som startede med 
Romtraktaten (1957). Mastrichttraktaten (1992) indførte en aftale om social- og arbejdsmarkedspolitikken og en 
social protokol (det sociale kapitel4) som bilag til traktaten. Aftalen bekræftede de principper, der var fastsat få år 
inden i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder 
(1989)5. Det var dog først med Amsterdamtraktaten (1997), at fremme af et højt niveau for beskæftigelse og social 
beskyttelse officielt blev indført som del af Det Europæiske Fællesskabs ansvarsområde. Figur 1 viser den vigtigste 
udvikling for så vidt angår lovgivning og beskæftigelsespolitik, navnlig ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som blev 
iværksat i 1957.

1 Artikel 145 og 146 i TEUF.
2 Artikel 147 i TEUF.
3 Artikel 151 i TEUF.
4 Protokol nr. 14 om social- og arbejdsmarkedspolitikken.
5 Pagten anerkendte følgende rettigheder som arbejdstagernes grundlæggende sociale rettigheder: retten til fri bevægelighed, beskæftigelse og 

aflønning, forbedring af leve- og arbejdsvilkår, social beskyttelse, foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, erhvervsuddannelse, 
ligebehandling af mænd og kvinder, underretning og høring af arbejdstagerne, medbestemmelsesret, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
beskyttelse af børn og unge, ældres rettigheder, handicappede personers rettigheder.
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DEL I - Beskæftigelsespolitikken

Figur 1 - Vigtigste lovgivning og politiske initiativer på beskæftigelsesområdet (1957-2017) 
(Revisionsretten)
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DEL I - Beskæftigelsespolitikken

Amsterdamtraktaten (1997) og den europæiske beskæftigelsesstrategi

6. Med Amsterdamtraktaten (1997) blev en afgørende fase nået for så vidt angår EU’s engagement på 
området beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik. Et nyt afsnit om beskæftigelse6 blev tilføjet traktaten, 
som dermed inkluderede målsætningen om at fremme et højt beskæftigelsesniveau i EU’s mål og satte EU i stand til 
at vedtage retningslinjer og fremsætte henstillinger til medlemsstaterne inden for rammerne af en ”samordnet 
strategi”7, nemlig den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS)8, baseret på en åben koordinationsmetode. Det var 
også første gang, at bekæmpelsen af social udstødelse blev udtrykkeligt nævnt i traktaterne.

7. Den nye åbne koordinationsmetode indebar et samarbejde mellem EU og medlemsstaterne på grundlag 
af fælles politiske retningslinjer og mål, fastsat på EU-plan, og omsættelse af disse til nationale og regionale 
politikker. Som et supplement til den åbne koordinationsmetode blev der etableret en proces for periodisk 
overvågning, evaluering og peer review med henblik på at støtte gensidig læring9. Traktaten medtog også en 
bestemmelse om nedsættelse af Beskæftigelsesudvalget10, et udvalg af rådgivende karakter, som skal fremme 
samordningen mellem medlemsstaterne vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikkerne.

Lissabonstrategien (2000) og de integrerede retningslinjer for beskæftigelsen

8. Lissabonstrategien, der blev iværksat i marts 2000, udgør et yderligere skridt fremad ved at erkende 
relevansen af beskæftigelsesmæssige og sociale spørgsmål for så vidt angår EU’s vækst og konkurrenceevne samt 
ved at udvide den åbne koordinationsmetode til at omfatte andre politikområder. Lissabonstrategien efterlyste 
flere og bedre job og større social samhørighed inden 2010. De vigtigste instrumenter til at nå dette mål indebar 
udvidelsen af den åbne koordinationsmetode til en bred vifte af politikområder - som også omfattede pensioner, 
sundhed og pleje - kendt som ”den åbne koordinationsmetode for sociale spørgsmål” og en styrket styrings- og 
koordineringsrolle til Det Europæiske Råd.

9. Lissabonstrategien blev relanceret i 2005 efter en midtvejsevaluering med fokus på at sikre kraftigere og 
vedvarende vækst og skabe flere og bedre job11. En ny forvaltningsstruktur baseret på en partnerskabstilgang 
mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne blev etableret. I lyset af midtvejsevalueringen af Lissabonstrategien 
i 2005 blev retningslinjerne for beskæftigelse, der var vedtaget som en del af den europæiske 
beskæftigelsesstrategi (EBS), indarbejdet i de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse.

6 Afsnit VIII i den konsoliderede udgave af traktaten (tidl. afsnit VIa).
7 Europa-Parlamentet (2015), Social- og arbejdsmarkedspolitik: generelle principper, Faktablade om Den Europæiske Union 
8 Artikel 145-150 i TEUF.
9 Europa-Parlamentet (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance. 
10 Artikel 150 i TEUF. 
11 KOM(2005) 24, Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave: Et nyt afsæt for Lissabon-strategien. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/da/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/da/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569985/IPOL_STU(2016)569985_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52005DC0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52005DC0024
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Lissabontraktaten (2007) og Europa 2020-strategien (2010): beskæftigelsesmålet

10. I 2007 blev der med Lissabontraktaten indført andre relevante ændringer af EU’s sociale og 
beskæftigelsesmæssige mål. Det blev understreget i en ny horisontal social klausul, at ”ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed”12.

11. Tre år senere, i 2010, blev beskæftigelse et af de fem overordnede mål i Europa 2020-strategien - EU’s 
overordnede strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det overordnede mål har til formål at øge den 
samlede beskæftigelsesfrekvens for unge mellem 20 og 64 år til 75 % senest i 2020. Dette mål ledsages af og er 
forbundet med to andre overordnede mål:

 ο Social inklusion og bekæmpelse af fattigdom med sigte på at bringe mindst 20 millioner personer ud 
af risikoen for fattigdom og social eksklusion

 ο Uddannelse med sigte på at reducere antallet af unge, der forlader skolen tidligt, til 10 % og øge 
procentdelen af 30-34-årige, der afslutter en videregående eller tilsvarende uddannelse, til mindst 40 %.

12. Europa 2020-strategiens overordnede mål for beskæftigelsen og det sociale område har siden 2010 
fungeret som mål for benchmarking af den europæiske beskæftigelsesstrategi. EBS gennemføres via det 
europæiske semester, som tilvejebringer en ramme, der gør det muligt at koordinere og overvåge fremskridt 
inden for makroøkonomiske, finanspolitiske, beskæftigelsesmæssige og sociale politikker i tilbagevendende årlige 
cyklusser ved at fremme tæt politisk samordning blandt EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne. Nærmere 
bestemt kan gennemførelsen af EBS - som støttes af Beskæftigelsesudvalgets (EMCO’s) arbejde - opdeles i følgende 
fire trin i det europæiske semester:

 ο Beskæftigelsesretningslinjerne er fælles prioriteter og mål for beskæftigelsespolitikkerne, foreslået 
af Europa-Kommissionen, godkendt af de nationale regeringer og vedtaget af Rådet. 
Beskæftigelsesretningslinjerne blev i første omgang vedtaget med de overordnede økonomiske 
retningslinjer i en integreret pakke af retningslinjer i 2005 og reformeret i 2010 i lyset af Europa 
2020-strategien.

 ο Europa-Kommissionen udarbejder en fælles beskæftigelsesrapport på basis af a) vurderingen af 
beskæftigelsessituationen i Europa, b) gennemførelsen af beskæftigelsesretningslinjerne og c) en 
vurdering af resultattavlen med de vigtigste beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer. Den 
offentliggøres af Europa-Kommissionen og vedtages af Rådet. Den fælles beskæftigelsesrapport er nu 
en del af den årlige vækstundersøgelse.

 ο Nationale reformprogrammer indgives af medlemslandene og analyseres af Kommissionen for at 
sikre, at de stemmer overens med Europa 2020-strategien De nationale reformprogrammer er baseret 
på retningslinjerne, og de tjener også som en reference for de landespecifikke henstillinger.

 ο Med udgangspunkt i vurderingen af de nationale reformprogrammer offentliggør Kommissionen en 
række landerapporter, som analyserer medlemslandenes socioøkonomiske politikker, og udsteder 
herefter landespecifikke henstillinger13.

12 Artikel 9 i TEUF.
13 Jf. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=da.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=da
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13. Europa 2020-strategien foreslog også oprettelsen af syv flagskibsinitiativer. Tre af disse henhører under 
området beskæftigelse og sociale anliggender:

 ο Dagsordenen for nye kvalifikationer og job har til formål at reformere politikkerne for fleksibilitet 
og tryghed (flexicurity) for at få arbejdsmarkedet til at fungere bedre og for at bistå personer med at 
udvikle de færdigheder, der bliver behov for i fremtiden, og forbedre den faglige kvalitet og 
arbejdsforholdene

 ο Unge på vej bidrager til bedre faglig og almen uddannelse, hjælper de unge med at komme til 
udlandet at studere og gør det lettere for dem at finde beskæftigelse

 ο Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse bidrager til at udbrede bedste 
praksis og stiller midler til rådighed til støtte for social integration og bekæmpelse af 
forskelsbehandling.

14. I 2012 vedtog Europa-Kommissionen en beskæftigelsespakke14, som bestod af en række politiske 
dokumenter, som undersøgte, hvordan EU’s beskæftigelsespolitikker overlappede en række andre politikområder til 
støtte for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Den identificerede de EU-beskæftigelsessektorer, der havde det 
største vækstpotentiale, og de mest effektive metoder, med hvilke EU-landene kunne skabe flere job. Den foreslog 
foranstaltninger til støtte for jobskabelse, genoprettelse af arbejdsmarkedsdynamikken og bedre styring på EU-
plan. Beskæftigelsespakken omfattede også en ungdomsbeskæftigelsespakke.

15. I 2014 fastlagde den nye Juncker-Kommission ti politiske prioriteter, der skulle fungere som det 
politiske mandat for Europa-Kommissionens femårige mandatperiode. Den første prioritet i de politiske 
retningslinjer er ”Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer”, og den omfatter også iværksættelsen af en 
investeringsplan for Europa15.

16. I anledning af det sociale topmøde i november 2017 gav Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-
Kommissionen i fællesskab for nylig udtryk for deres engagement i den europæiske søjle for sociale rettigheder16, 
som blev annonceret for første gang af Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i 2015-talen om Unionens 
tilstand og præsenteret af Europa-Kommissionen i april 2017. Den europæiske søjle for sociale rettigheder 
fastlægger 20 centrale principper og rettigheder, som er struktureret omkring tre kategorier: lige muligheder og 
adgang til arbejdsmarkedet, retfærdige og rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion. Den sociale 
søjle er ledsaget af en ”social resultattavle” til overvågning af fremskridt.

14 COM(2012) 173 final.
15 Jf. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_da. 
16 COM(2017) 250. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_da
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EU’s politikker og foranstaltninger på området ungdomsbeskæftigelse

17. På ungdomsbeskæftigelsesområdet har EU samme mandat og samme råderum som beskrevet ovenfor på 
de voksnes område. Dette suppleres imidlertid af en bredere EU-ungdomsstrategi. EU støtter unges beskæftigelse, 
beskæftigelsesegnethed og sociale inklusion gennem forskellige initiativer, navnlig under sin dagsorden for 
beskæftigelse, vækst og investeringer, Europa 2020-strategien og gennem EU-fonde såsom Erasmus +, Den 
Europæiske Socialfond (ESF) og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet17.

EU’s ungdomsstrategi (2010)

18. EU’s ungdomsstrategi, som er vedtaget af EU’s ministre, fastlægger en ramme for samarbejdet 
i overensstemmelse med artikel 6 og artikel 165 i TEUF og dækker perioden 2010-2018. Den har to hovedformål:

 ο at skabe flere og lige muligheder for alle unge med hensyn til uddannelse og på arbejdsmarkedet

 ο at tilskynde unge til aktivt at deltage i samfundet18.

19. EU’s ungdomspolitik lægger især vægt på øget social inklusion af alle unge, stærkere deltagelse i det 
demokratiske og civile liv og en lettere overgang til voksenlivet, med særlig vægt på integration 
i arbejdsverdenen19. Målene nås via en tostrenget tilgang, som omfatter:

 ο Specifikke ungdomsinitiativer, der er rettet mod unge, med henblik på at fremme ikkeformel læring, 
deltagelse og frivilligt arbejde, ungdomsarbejde, mobilitet og information

 ο "Mainstreaming" af tværsektorielle initiativer for at sikre, at der tages hensyn til 
ungdomsspørgsmål ved udformningen, gennemførelsen og evalueringen af politikker og 
foranstaltninger på andre områder med stor indvirkning på unge, f.eks. uddannelse, beskæftigelse, 
sundhed og velfærd.

20. EU’s ungdomsstrategi foreslår initiativer på otte områder, herunder beskæftigelse og iværksætterkultur. 
Medlemsstaterne har det primære ansvar for deres beskæftigelses-, uddannelses- og ungdomspolitikker, men Den 
Europæiske Union spiller en rolle med hensyn til at støtte medlemsstaternes indsats og har gjort det i mange år20. 
Strategien gennemføres af EU-medlemsstaterne med støtte fra Europa-Kommissionen.

17 Jf. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=da 
18 Jf. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 
19 Europa-Kommissionen (2015), EU Youth Report 2015. 
20 COM(2016) 640 final. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=da
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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Flagskibsinitiativet ”Unge på vej” (2010)

21. Flagskibsinitiativet ”Unge på vej” er en del af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst” og fastlægger en omfattende pakke af uddannelses- og beskæftigelsesforanstaltninger for unge, 
herunder initiativet Muligheder for Unge21 (2011) og Dit første EURES-job22. Flagskibsinitiativets overordnede mål 
er at forbedre de unges uddannelsesniveauer og beskæftigelsesegnethed, at reducere ungdomsarbejdsløsheden 
og at øge beskæftigelsesfrekvensen blandt unge.

22. Initiativet Muligheder for Unge, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen i 2011, sigter specifikt mod 
unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og har til formål at kombinere medlemsstaternes og EU’s 
konkrete foranstaltninger med de prioriteter, der er fastsat i:

 ο Europa 2020-strategien

 ο Rådets konklusioner om unges beskæftigelse fra juni 201123

 ο Rådets henstilling om politikker, som skal mindske skolefrafald24.

23. Dit første EURES-job er en ”målrettet mobilitetsordning”. Sådanne ordninger har til formål at besætte 
ledige stillinger i en bestemt sektor, et bestemt erhverv, et bestemt land eller en bestemt gruppe af lande, eller at 
støtte særlige grupper af arbejdstagere med tendens til at være mobile, f.eks. unge. Denne ordning, som 
gennemføres af de nationale arbejdsformidlinger, er åben for unge jobsøgende (op til 35 år) og arbejdsgivere i EU-
28-landene samt Norge og Island, og sigter mod at finde et job, et praktikophold eller en læreplads til dem i en 
anden medlemsstat.

21 KOM(2011) 933 endelig.
22 Jf. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=da.
23 Rådets konklusioner 11838/11 af 20. juni 2011 om fremme af unges beskæftigelse.
24 EUT C 191 (2011).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=da
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Ungdomsbeskæftigelsespakken og indsatsholdet for ungdomsbeskæftigelsen (2012)

24. I december 2012 fremsatte Rådet specifikke henstillinger til størstedelen af medlemsstaterne om, 
hvordan de skulle bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Samme år foreslog Kommissionen en 
ungdomsbeskæftigelsespakke, en række foranstaltninger til at hjælpe medlemsstaterne med specifikt at 
håndtere ungdomsarbejdsløshed og social udstødelse i lyset af høj og vedvarende ungdomsarbejdsløshed. 
Foranstaltningerne havde form af:

 ο En ungdomsgaranti (april 2013), dvs. en forpligtelse for alle medlemsstater til at sikre, at alle unge 
under 25 år modtager en af følgende muligheder:

• et kvalitetstilbud om beskæftigelse

• videreuddannelse

• en læreplads

• et praktikophold

senest fire måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem. Dette er 
baseret på Rådets henstilling, der blev vedtaget i april 2013 på forslag fra Europa-Kommissionen.

 ο En europæisk alliance for lærlingeuddannelser (juli 2013), som samler offentlige myndigheder, 
virksomheder, arbejdsmarkedets parter, erhvervsuddannelsesudbydere, ungdomsrepræsentanter og 
andre vigtige aktører for at fremme lærepladsordninger og -initiativer i hele Europa. Det fælles mål er 
at styrke kvaliteten, udbuddet og opfattelsen af lærlingeuddannelser i Europa. På det seneste har 
mobiliteten i forbindelse med lærlingeuddannelser også vist sig at være et vigtigt emne.

 ο En kvalitetsramme for praktikophold (marts 2014), en henstilling fra Rådet, som foreslår 
retningslinjer for praktikophold uden for den formelle uddannelsessektor for at tilbyde 
læringsindhold af høj kvalitet og rimelige arbejdsvilkår.

25. Tilbage i 2012 oprettede Kommissionen sammen med de otte medlemsstater, der på det tidspunkt havde 
den højeste ungdomsarbejdsløshed, indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen25, som bestod af nationale 
eksperter og EU-tjenestemænd, for at identificere foranstaltninger til anvendelse af den EU-finansiering (herunder 
finansiering fra ESF), som stadig var tilgængelig under programperioden 2007-2013, med henblik på at støtte 
beskæftigelsesmuligheder for unge i små og mellemstore virksomheder.

25 Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 3/2015: EU’s ungdomsgaranti: De første skridt er taget, men der venter gennemførelsesrisici forude. 

http://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=31500


20
DEL I - Beskæftigelsespolitikken

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2013)

26. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet yder finansiel støtte til gennemførelsen af 
ungdomsbeskæftigelsespakken og især til ungdomsgarantien. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet supplerer andre 
foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan, navnlig i forbindelse med støtte fra ESF. Foranstaltningerne under 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal være rettet direkte mod unge. Det støtter udelukkende unge, som ikke er 
under uddannelse eller i beskæftigelse, herunder langtidsledige unge eller dem, der ikke er registreret som 
jobsøgende i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er over 25 %.

27. Det samlede budget for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (for alle støtteberettigede EU-
medlemsstater) er på 6,4 milliarder euro i perioden 2014-2020 (3,2 milliarder kommer fra en særlig budgetpost for 
ungdomsbeskæftigelse, som suppleres med yderligere 3,2 milliarder fra ESF). ESF’s bidrag suppleres med de 
støtteberettigede medlemsstaters egne finansielle ressourcer. Den 14. september 2016 foreslog Kommissionen en 
forhøjelse af budgettet for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet26. Med henblik herpå skal yderligere 1,2 milliarder euro 
gives til initiativet i løbet af perioden 2017-2020, hvoraf 233 millioner euro er inkluderet i budgetforslaget for 201827 
og 500 millioner euro i et ændringsbudget for 201728.

Den seneste udvikling (2013-2017)

28. Tilbage i 2013 forelagde Europa-Kommissionen en meddelelse29, som fastlægger en række 
foranstaltninger, der straks skal træffes for at få de unge tilbage i arbejde eller uddannelse. Der sigtes i meddelelsen 
mod at fremskynde gennemførelsen af ungdomsgarantien, fremme investering i unge via ESF, fremrykke 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, yde støtte til arbejdskraftens mobilitet internt i EU via EURES30 og udvikle EU-
redskaber, som kan hjælpe EU-lande og firmaer med at ansætte unge.

29. I sin meddelelse af 7. december 201631 Investering i Europas unge foreslog Europa-Kommissionen en 
fornyet indsats til støtte for de unge i form af ungdomspakken, hvori der foreslås tre indsatsområder:

 ο bedre muligheder for adgang til beskæftigelse

 ο bedre muligheder via uddannelse og erhvervsuddannelse

 ο bedre muligheder for solidaritet, læringsmobilitet og deltagelse.

26 COM(2016) 603 final. 
27 Jf. http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01. 
28 COM(2017) 222. 
29 COM(2013) 447.
30 EURES er en europæisk portal for jobmobilitet. Formålet med EURES er at yde en service i form af information, rådgivning og rekruttering/

jobformidling (jobmatching) til fordel for arbejdstagere og arbejdsgivere samt enhver borger, der ønsker at gøre brug af princippet om personers 
fri bevægelighed. Jf. https://ec.europa.eu/eures/public/da/homepage 

31 COM(2016) 940 final. 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01
https://ec.europa.eu/eures/public/da/homepage
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30. Som led i denne pakke lancerede Europa-Kommissionen det europæiske solidaritetskorps32 og fremlagde 
en anden meddelelse om forbedret og moderniseret uddannelse33.

Arbejdsmarkedsstatistikker om unge (2008-2016)

31. De unges situation på arbejdsmarkedet - som er kraftigt påvirket af følgerne af den økonomiske krise, der 
startede i 2008 - er en stor udfordring for Den Europæiske Union. Den økonomiske krise har især ramt de unge 
hårdt. Den har udvidet kløften mellem dem, der har mange, og dem, der har få muligheder. Nogle unge er 
i stigende grad udelukket fra det sociale og samfundsmæssige liv, hvilket bringer dem i risiko for at blive hægtet af, 
marginaliseret eller endda radikaliseret34.

32. Mange unge kæmper for at finde et job af høj kvalitet, hvilket i høj grad vanskeliggør deres overgang til 
uafhængighed. På trods af at de fleste medlemsstater har oplevet et fald i ungdomsarbejdsløsheden, efter at kurven 
toppede i 2013, udgør den fortsat et alvorligt problem: I 2016 kunne 4,2 millioner unge europæere ikke finde 
arbejde, og den andel, der oplever langtidsarbejdsløshed, er fortsat høj.

Ungdomsarbejdsløshed

33. Ungdomsarbejdsløsheden angiver de arbejdsløse unge som procentdel af befolkningen af aktive unge 
(jf. figur 2).

Figur 2: Ungdomsarbejdsløshed - forklaring (Revisionsretten)
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32 COM(2016) 942 final.
33 COM(2016) 941 final.
34 Europa-Kommissionen (2015), EU Youth Report 2015. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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34. Arbejdsløsheden35 blandt unge (i alderen 15-24) var på 18,7 % i 2016, 4,9 procentpoint lavere end det 
hidtil højeste niveau, der blev nået i 2013 (23,6 %, jf. figur 3). Situationen synes at være blevet bedre siden 2013, som 
var det år, hvor ungdomsarbejdsløsheden nåede sit højeste niveau i EU-28 og i de fleste af EU’s medlemsstater.

Figur 3 - Arbejdsløsheden blandt unge (15-24) i EU-28, 2008-2016 (kilde: Eurostat yth_empl_100)
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35. Trods disse tegn på forbedringer er ungdomsarbejdsløsheden fortsat meget høj. 
Ungdomsarbejdsløsheden er stadig mere end dobbelt så høj som den samlede arbejdsløshed, der i 2016 var på 
7,5 % i EU-28.

36. De største procentuelle forbedringer fra 2013 til 2016 blev registreret i Kroatien (-18,7 procentpoint), 
Ungarn (-13,7 procentpoint) og Slovakiet (- 11,5 procentpoint). I 2016 var Grækenland fortsat den medlemsstat, der 
havde den højeste ungdomsarbejdsløshed (47,3 %), selv om den var faldet med 11 procentpoint fra det hidtil 
højeste niveau på 58,3 % i 2013. Spanien (44,4 %) og Italien (37,8 %) er de næste på listen over medlemsstater med 
en høj ungdomsarbejdsløshed.

37. I absolutte tal var der på EU-niveau 1,4 millioner færre arbejdsløse unge i 2016 end i 2013 (et fald fra 5,6 
millioner til 4,2 millioner36).

35 Arbejdsløsheden for en given aldersgruppe angiver de arbejdsløse i denne aldersgruppe som procentdel af den samlede arbejdsstyrke (både 
beskæftigede og arbejdsløse). En arbejdsløs defineres af Eurostat, i overensstemmelse med ILO’s retningslinjer, som en person i alderen 15 til 74 
(eller 16 til 74 i Spanien, Italien, Det Forenede Kongerige, Island og Norge), der a) er uden arbejde i referenceugen, b) kan påbegynde et job inden 
for de næste to uger (eller allerede har fundet et job, som påbegyndes inden for de næste tre måneder) og c) aktivt har søgt beskæftigelse på et 
tidspunkt i løbet af de seneste fire uger.

36 Kilder: Eurostat, kode [une_rt_a]. 
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Ungdomsarbejdsløshed ved forskellige uddannelsesniveauer

38. Uddannelsesniveauet er en vigtig faktor i de unges fremtidige arbejdsliv. Figur 4 viser, at jo højere 
uddannelsesniveauet er, desto lavere er den registrerede ungdomsarbejdsløshed. Arbejdsløsheden for unge med et 
lavt uddannelsesniveau (26,5 %) er dobbelt så høj som arbejdsløsheden for unge med en videregående uddannelse 
(13,8 %). En lignende forskel (10 procentpoint) kan identificeres for unge med en sekundær uddannelse.

Figur 4 - Ungdomsarbejdsløshed ved forskellige uddannelsesniveauer i EU-28, 2008-2016 (kilde: 
Eurostat, yth_empl_090)
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39. Betragtet i et komparativt perspektiv er der for alle tre grupper sket forbedringer fra 2013 til 2016 (-5 
procentpoint). Uanset de unges uddannelsesniveau var arbejdsløsheden imidlertid stadig højere i 2016 end i 2008. 
Det betyder, at ungdomsarbejdsløsheden endnu ikke er tilbage på niveauet før krisen. Endvidere viser dataene, at 
også unge med en videregående uddannelse havde stigende vanskeligheder med at finde job under den 
økonomiske krise. Hertil kommer, at den økonomiske krise har skabt store udfordringer for unge kandidater i mange 
lande, fordi de ofte er overkvalificerede til de muligheder, der er på arbejdsmarkedet37.

37 Eurofound, Unge og NEET i Europa:De første resultater. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor.

https://www.eurofound.europa.eu/da/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
https://www.eurofound.europa.eu/da/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
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Langtidsledighed blandt unge

Figur 5 - Langtidsledighed blandt unge i EU-28, 2008-2016 (kilde: Eurostat, yth_empl_120)
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40. De unge arbejdsløses situation kompliceres yderligere, hvis de går i lang tid uden at kunne finde et job. 
Lange perioder med arbejdsløshed38 har store konsekvenser for de unges beskæftigelsesmuligheder: Jo længere en 
ung person er arbejdsløs, desto vanskeligere bliver vedkommendes adgang til arbejdsmarkedet.

41. Siden starten på den finansielle og økonomiske krise i 2008 er andelen af langtidsledige unge 
(arbejdsløse i 12 måneder eller mere) i EU-28 steget med 1,9 procentpoint (fra 3,5 % i 2008 til 5,4 % i 2016). Den 
højeste andel blev registreret i 2013 (8 %). Siden da har der været en positiv tendens (-2.6 procentpoint), men 
langtidsledigheden blandt unge er stadig langt højere end før krisen (figur 5).

42. Grækenland (25,1 %) og Italien (19,4 %) er de to medlemsstater, hvor langtidsledigheden blandt unge var 
højest i 2016. Det er også disse to lande, der har registreret den største stigning siden 2008, nemlig 17,3 
procentpoint i Grækenland og 11,3 procentpoint i Italien i 2013. I de øvrige tre lande med en langtidsledighed 
blandt unge på over 20 % i 2013 (Spanien, Kroatien og Slovakiet) blev der konstateret bemærkelsesværdige 
forbedringer i 2016.

38 Langtidsledigheden angiver de mennesker, der har været arbejdsløse i 12 måneder eller mere, som andel af det samlede antal arbejdsløse på 
arbejdsmarkedet.
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Arbejdsløse unge som andel af den samlede befolkning af unge (andelen af arbejdsløse 
unge)

43. Et stort antal unge er ikke en del af den erhvervsaktive befolkning, som anvendes til at beregne 
ungdomsarbejdsløsheden (jf. figur 6). Der er således mange unge, der stadig studerer på fuld tid og ikke arbejder 
eller søger job. Andelen af arbejdsløse unge tager også højde for denne del af befolkningen af unge og angiver de 
unge arbejdsløse i forhold til den samlede befolkning af unge (arbejdstagere, arbejdsløse og inaktive)39.

Figur 6 - Andelen af arbejdsløse unge - forklaring
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Figur 7 - Andelen af arbejdsløse unge i EU-28, 2008-2016 (kilde: Eurostat yth_empl_140)
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39 For en nærmere forklaring, jf. Eurostats oplysninger om arbejdsløshedsstatistikker:  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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44. Andelen af arbejdsløse unge var i 2016 på 7,8 %, dvs. 0,9 procentpoint højere end i 2008 (6,9 %), men 2,1 
procentpoint lavere end det hidtil højeste, der blev nået i 2013 (9,9 %, jf. figur 7). På medlemsstatsniveau viser 
analyser, hvor meget situationen varierer på tværs af Europa fra det ene land til det andet.

45. Spanien (14,7 %), Grækenland (11,7 %) og Kroatien (11,6 %) var de medlemsstater, der havde den største 
andel af arbejdsløse unge i 2016. I alt 14 medlemsstater havde oplevet en stigning i andelen af arbejdsløse unge på 
mindst 1 procentpoint mellem 2008 og 2016. I samme periode blev der til gengæld registreret et fald i både Det 
Forenede Kongerige (-1,7 procentpoint) og Tyskland (-2,0 procentpoint).

46. En sammenligning af ungdomsarbejdsløsheden og andelen af arbejdsløse unge viser, at de unge 
i Grækenland, Spanien, Italien og Cypern står i en meget vanskelig situation. De arbejdsløse unge i disse lande 
udgør en forholdsvis stor andel af både den samlede arbejdsstyrke og befolkningen i aldersgruppen 15 til 24.

NEET-procenten

47. Ud over gruppen af arbejdsløse unge (dvs. unge, som kan påbegynde et job og aktivt søger 
beskæftigelse) er der en anden stor og vigtig gruppe af unge, som er mindre motiveret til at være proaktive og 
derfor har endnu sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er inaktive unge, der hverken er under 
uddannelse eller erhvervsuddannelse, og som betegnes som inaktive NEET’er. Samlet set udgør de to grupper 
(”arbejdsløse” og ”inaktive” NEET’er) i alderen 15 til 24 en særskilt gruppe kaldet ”NEET’er”40. NEET-procenten angiver 
de unge, der ikke er i beskæftigelse, uddannelse eller erhvervsuddannelse, som procentdel af den samlede 
befolkning af unge, i lighed med andelen af arbejdsløse unge.

48. Den vigtigste forskel mellem ungdomsarbejdsløshedsprocenten og NEET-procenten er, at sidstnævnte 
også tager højde for den store kategori af ”inaktive” unge. Derfor er NEET-procenten lavere end 
ungdomsarbejdsløshedsprocenten, mens NEET-populationen i absolutte tal er større end populationen af 
arbejdsløse.

40 Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 5/2017: Ungdomsarbejdsløshed – Har EU’s politikker gjort en forskel?En vurdering af ungdomsgarantien og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=41096
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Figur 8 - Ungdomsarbejdsløshedsprocenten og NEET-procenten
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49. Mellem 2008 og 2013 steg NEET-procenten med 2,1 procentpoint til 13,0 % i EU-28. Derefter faldt den 
med 1,5 procentpoint til 11,5 % i 2016. Situationen varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Som vist i figur 9 var 
der i 2016 10 medlemsstater, der registrerede en NEET-procent, som lå over gennemsnittet for EU-28. Italien (19,9 %), 
Bulgarien (18,2 %) og Rumænien (17,4 %) var de medlemsstater, der havde de højeste NEET-procenter i 2016.

50. Betragtet i et komparativt perspektiv var de medlemsstater, der registrerede de største stigninger mellem 
2008 og 2016 Cypern (+ 6,0 procentpoint), Rumænien (+ 5,8 procentpoint) og Kroatien (+5,3 procentpoint).
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Figur 9 - NEET-procenter i medlemsstaterne, 2016 (kilde: Eurostat, yth_empl_150)

5 10 15 20 25
NL
LU
DK
SE
DE
CZ
AT
SI

MT
EE
LT
BE
FL
PL
PT
UK
HU
LV

FR
SK
IE
ES
EL
CY
HR
RO

IT
BG

0

EU-28

51. 2013 blev et vendepunkt: Næsten alle medlemsstaterne nåede deres højeste NEET-procent i 2013, og 
derefter begyndte deres situation langsomt at blive bedre.

52. I 2016 var det imidlertid kun otte medlemsstater, der havde en lavere NEET-procent, end de havde i 2013 
(Belgien, Danmark, Irland, Letland, Luxembourg, Ungarn, Sverige og Det Forenede Kongerige).

Ungdomsbeskæftigelse

53. De indikatorer, vi har set på hidtil, giver et overblik over den arbejdsløse eller den inaktive gruppe af 
unge, hvorimod ungdomsbeskæftigelsen er en indikator, der hjælper med at forstå, om den andel af de unge, der 
har arbejde, er stigende eller ej. Ungdomsbeskæftigelsen angiver de beskæftigede unge som procentdel af den 
samlede befolkning af unge (jf. figur 10).
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Figur 10 - Ungdomsbeskæftigelse - forklaring
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54. Selv om der er registreret beskedne tegn på forbedringer siden 2013, har der samlet set været tale om en 
negativ udvikling fra 2008 til 2016. I 2008 var ungdomsbeskæftigelsen på 37,3 %, og i 2016 var den 3,6 procentpoint 
lavere (33,7 %, jf. figur 11).

Figur 11 - Ungdomsbeskæftigelse, 2008-2016 (kilde: Eurostat, yth_empl_020)
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55. Også her varierer situationen betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat: Kun i ni medlemsstater 
(Danmark, Tyskland, Estland, Malta, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige) lå 
ungdomsbeskæftigelsen over gennemsnittet i EU-28, mens den i langt de fleste medlemsstater (de resterende 19) lå 
under gennemsnittet.

56. I fire medlemsstater (Bulgarien, Grækenland, Spanien og Italien) ligger ungdomsbeskæftigelsen faktisk 
under 20 %, hvilket betyder, at én eller mindre end én ud af fem unge er i beskæftigelse.

57. Betragtet i et komparativt perspektiv var kun syv medlemsstater i en bedre situation i 2016 end i 2008, 
nemlig Den Tjekkiske Republik, Estland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Polen og Sverige.

58. I adskillige medlemsstater kompliceres situationen yderligere af, at en stor procentdel af de unge 
arbejdstagere ansættes på tidsbegrænsede kontrakter41. Tidsbegrænsede kontrakter er et vigtigt skridt 
i overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet. En forholdsvis høj forekomst af midlertidig beskæftigelse blandt 
unge kan dog også betragtes som en indikator for karrieremæssig usikkerhed42.

59. Unge midlertidigt ansatte udgjorde 43,8 % af det samlede antal ansatte i EU-28. I ti medlemsstater var 
andelen af unge med midlertidigt arbejde endnu højere: Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Kroatien, 
Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien og Sverige.

41 En tidsbegrænset kontrakt er en kontrakt med en bestemt løbetid, som ophører, hvis bestemte objektive kriterier er opfyldt, f.eks. hvis en opgave 
er afsluttet, eller hvis den ansatte, der erstattes midlertidigt, vender tilbage (Eurostat).

42 Europa-Kommissionen (2015), EU Youth Report 2015. 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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Indledning

60. Ungdomsarbejdsløsheden står med rette højt på Europa-Kommissionens og mange medlemsstaters 
dagsorden. Opmærksomheden på ungdomsarbejdsløsheden har ført til iværksættelse af mange initiativer på 
nationalt plan og på EU-plan. Disse initiativer inddrager et bredt spektrum af interessenter, som er involveret 
i uddannelse og sociale tjenester. Den høje interesse har også mobiliseret betydelig offentlig finansiering, der ydes 
med det formål at forbedre de unges chancer for at få job. Det stigende antal programmer til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløsheden og de offentlige midler, der investeres på dette område, har foranlediget de overordnede 
revisionsorganer til at inkludere disse typer foranstaltninger i deres arbejde.

61. Denne del af revisionskompendiet sammenfatter resultaterne af udvalgte revisioner udført af tretten 
medlemsstaters OR’er43 og Den Europæiske Revisionsret i de seneste fire år. Revisionsretten udførte sin revision i syv 
medlemsstater44. Den geografiske dækning af de revisioner, der er præsenteret i kompendiet, vises i figur 12.

Figur 12 - Arbejde udført af EU’s OR’er og præsenteret i kompendiet

Revisionsarbejde udført af nationale OR’er og Revisionsretten
Revisionsarbejde udført af nationale OR’er
Revisionsarbejde udført af Revisionsretten
Revisionsarbejde ikke gengivet

43 Belgien, Bulgarien, Tyskland, Frankrig, Ungarn, Italien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet og Det Forenede Kongerige.
44 Irland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Portugal og Slovakiet.
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62. De revisioner, som er omfattet af dette kompendium, omhandlede performancespørgsmål med 
indvirkning på de relevante politikker og projekter eller inkluderede vigtige performancevurderingsaspekter. Det vil 
sige, at OR’erne fokuserede på produktiviteten, effektiviteten og/eller sparsommeligheden i de gennemførte 
politikker, programmer og projekter.

Revisionsmetode

63. OR’erne udførte deres revisioner i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder (ISSAI) og 
relevante gennemførelsesstandarder udviklet på nationalt plan for at sikre kvaliteten af revisionsarbejdet og 
-beretningerne.

64. Valget af revisionsmetode og revisionshandlinger blev foretaget i forbindelse med hver enkelt revision 
for at sikre, at opgaven blev udført så effektivt som muligt. Når det var relevant, udførte OR’erne deres revisioner 
i samarbejde med regionale revisionsorganer, afhængigt af kompetencefordelingen i de enkelte medlemsstater. To 
af de revisioner, der er omfattet af dette kompendium, blev udført som led i en international, koordineret revision 
(jf. bidragene fra Bulgariens OR og Ungarns OR).

65. Når det var relevant, gennemgik revisorerne EU’s politikker og anvendelsen af retsgrundlaget på tværs af 
medlemsstaterne og undersøgte bevis, der var specifikt for den nationale kontekst. En vigtig del af arbejdet bestod 
i at analysere store datasæt (Ungarn, Luxembourg og Slovakiet). Endvidere undersøgte OR’erne tildelingen af midler 
fra de nationale budgetter.

66. Nogle revisioner omfattede en international analyse. F.eks. analyserede Frankrigs OR gennemførelsen af 
støtte i syv regioner og foretog sammenligninger med lignende udgifter i Tyskland, Schweiz, Danmark, 
Nederlandene og Det Forenede Kongerige.

67. Analysen af dokumenter blev suppleret med interviews med relevante nationale og regionale 
myndigheder. Revisorerne interviewede også personer, som havde nydt godt af beskæftigelsesforanstaltninger. Der 
blev gennemført spørgeundersøgelser for at få et bredere spektrum af synspunkter eller nå et større antal 
respondenter.
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Revideret periode

68. Det er ofte vanskeligt at revidere strukturforanstaltningers effekt og programmers virkninger på et tidligt 
stadium. De revisioner, der er omfattet af dette kompendium, fokuserede på flerårige programmer gennemført 
mellem 2010 og 2016 og dækkede typisk en periode på tre år.

69. Nedenstående tabel er en oversigt over de vigtigste mål/fokusområder for OR’ernes revisionsarbejde. 
Nogle revisioner kombinerede to eller flere af disse fokusområder. F.eks. blev en evaluering af 
beskæftigelsesprogrammer ofte suppleret med en vurdering af de politiske mål og de relevante 
overvågningssystemer. Tre af revisionerne (Malta, Portugal og Revisionsretten) omfattede en undersøgelse af ESF 
eller Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Dette skyldes, at strukturfondene ofte er blevet brugt til at 
forstærke virkningerne af nationale programmer.

70. I tillæg til ovenstående omfattede to revisioner specifikke projekter, som direkte tilbød unge job i den 
offentlige sektor (Italien, Polen). Disse job havde form af praktikpladser i den offentlige administration eller inden 
for beskyttelse af kulturarv.
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Tabel - Oversigt over det arbejde udført af europæiske OR’er, der er præsenteret i dette 
revisionskompendium

OR Revisionens titel

Vigtigste fokusområde
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Belgien
Overensstemmelse mellem 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet √

Bulgarien
Overvågning af universitetskandidaters 
karriere og migration √ √

Tyskland
Støtte til unge med kvalifikationsgab

√ √

Frankrig
Unges adgang til beskæftigelse - opbygning 
af forløb, tilpasning af statsstøtte √ √

Italien
Revision af det nationale projekt om 500 
unge for kultur √

Litauen
Udnyttelse af 
erhvervsuddannelsesmuligheder √ √

Luxembourg
Særberetninger fra 2011 og 2014 om 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
arbejdsløshed

√ √

Ungarn
Koordineret revision af systemet til sporing 
af kandidaters karriereforløb √

Μalta
Strukturfondenes bidrag til gennemførelsen 
af Europa 2020-strategien på områderne 
beskæftigelse og uddannelse

√ √ √

Polen
Traineepladser og praktikpladser for 
arbejdsløse i den offentlige administration √

Portugal
Revision af den strategiske plan for fremme 
af unges beskæftigelsesegnethed - 
”Impulso Jovem”

√ √ √ √

Slovakiet

Revision vedrørende produktiv og effektiv 
anvendelse af nationale budgetressourcer, 
der er afsat til at forberede kandidater fra 
udvalgte universiteter på at klare sig på 
arbejdsmarkedet, og vedrørende opfyldelse 
af udvalgte mål for økonomiske indikatorer 
og for indikatorer, der anvendes i lærings- 
og undervisningsprocessen

√

Det Forenede 
Kongerige

Værdiskabelse gennem 
lærlingeuddannelsesprogrammet √ √

Den Europæiske 
Revisionsret

Ungdomsarbejdsløshed - Har EU’s politikker 
gjort en forskel? En vurdering af 
ungdomsgarantien og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

√ √ √
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Gennemførelse af beskæftigelsespolitikker

Revisionsmål

71. Syv OR’er reviderede gennemførelsen af beskæftigelsespolitikker eller -programmer. I de fleste tilfælde 
kontrollerede de, om den relevante lovgivning var effektiv og muliggjorde passende støtte til præcist definerede 
målgrupper. De vurderede også, hvordan de eksisterende forvaltnings-, overvågnings- og kontrolsystemer 
fungerede.

72. I tre tilfælde vurderede OR’erne, om den EU-støtte, der blev kanaliseret gennem medlemsstaternes 
operationelle programmer, var udformet og gennemført på en effektiv måde og bidrog til opfyldelsen af EU’s 
strategiske mål vedrørende beskæftigelse og uddannelse (Europa 2020-strategien).

Vigtige revisionsbemærkninger

73. Effektiviteten og produktiviteten i de reviderede programmer og foranstaltninger varierede betydeligt. 
Nogle spørgsmål blev anset for problematiske i ét projekt, men gav ikke anledning til bekymring i forbindelse med 
andre revisioner.

74. Revisorerne konstaterede, at landsdækkende ordninger undertiden ikke tog hensyn til de unges reelle 
behov eller erfaringerne fra tidligere ordninger. Produktiviteten af statsstøtten til unge jobsøgende varierede derfor 
meget. Én revision viste, at virkningerne af intensive og kortsigtede tiltag er bedre end virkningerne af langsigtet 
støtte.

75. Mange aktører på arbejdsmarkedet tilbød støtte og løsninger til unge, hvilket resulterede i, at der blev 
indført for mange ordninger. Somme tider konkurrerede nye foranstaltninger med eksisterende og mere attraktive 
alternativer. Dette førte til situationer, hvor lærlinge, der fik støtte til kompetencegivende uddannelse, nød godt af 
flere forskellige foranstaltninger. De ansvarlige myndigheder var ikke i stand til at forklare, hvorfor det var 
nødvendigt med en så stor overlapning mellem støtteordningerne. Dette viser, at arbejdsformidlingerne ikke altid 
havde vurderet, om kriterierne for støtte til kompetencegivende uddannelse var opfyldt. I et andet tilfælde 
konkluderede revisorerne, at finansieringen af agenturer bør baseres på deres resultater og på karakteren af deres 
målgrupper.

76. I nogle tilfælde var forvaltningen, overvågningen og kontrollen af programmer og foranstaltninger ikke 
understøttet af et effektivt informations- og forvaltningssystem. Revisorerne rejste også tvivl om omfanget af de 
midler, medlemsstaterne havde tildelt til gennemførelsen af bestemte foranstaltninger. Endelig var der mangler 
i ledelsesinformationssystemer, som førte til, at nogle gennemførelsesforanstaltninger delvis blev udformet 
anderledes end planlagt.
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Tilpasning af uddannelsessystemer

Revisionsmål

77. Fire revisioner analyserede ungdomsarbejdsløshedsproblemet med fokus på uddannelsessystemernes 
effektivitet. Dette indebar navnlig undersøgelser af, om uddannelsesinstitutionernes mandat og planlægning samt 
indholdet af læseplanerne var tilpasset arbejdsmarkedets faktiske behov.

78. I ét tilfælde vurderede revisorerne, om uddannelsescentrene opfyldte arbejdsmarkedets behov og blev 
anvendt som tilsigtet. I et andet tilfælde kontrollerede de, om de offentlige midler var blevet anvendt produktivt, 
ved at se på antallet af personer, der studerede ved universiteterne, i forhold til tilskuddene fra det nationale 
budget. Denne evaluering omfattede også en undersøgelse af tilskuddenes bidrag til kandidaternes succes på 
arbejdsmarkedet.

Vigtige revisionsbemærkninger

79. Handlingsplanerne vedrørende sekundær uddannelse gav kun begrænsede resultater, fordi der 
manglede veludviklede kriterier. Udvalget af kurser, der med succes var tilpasset markedets behov, forblev derfor 
begrænset. Revisorerne konstaterede, at nogle kvalifikationsstandarder og undervisningsværktøjer var 
usammenhængende eller uforenelige. Endvidere blev der ikke givet megen tilskyndelse til udbyde sådanne kurser.

80. I Litauen konstaterede revisorerne i ca. halvdelen af de reviderede organer, at antallet af studerende ikke 
var steget i løbet af de foregående to år trods investeringer i at forbedre uddannelsesinfrastrukturen. Dette skyldtes 
delvis, at over halvdelen af disse centre blev brugt i under fem timer om dagen.

81. Revisorerne i Slovakiet konstaterede, at universiteterne uddannede for mange kandidater, der ikke kunne 
finde beskæftigelse på deres studieområder, og at korrelationen med arbejdsmarkedets behov var utilstrækkelig. 
Dette gjaldt navnlig systemet til finansiering af de videregående uddannelser. I stedet for at være baseret på 
kandidaternes succes på arbejdsmarkedet blev størstedelen universiteternes finansiering tildelt udelukkende på 
grundlag af antallet af indskrevne studerende.

82. Der var imidlertid også positive revisionsresultater. I nogle medlemsstater (Belgien, Det Forenede 
Kongerige) var arbejdsgiverne generelt tilfredse med kvaliteten af den arbejdsmarkedsorienterede uddannelse. 
I nogle tilfælde påskønnede de studerende deres læseplaner - i en undersøgelse gennemført i Slovakiet vurderede 
næsten alle kandidater kvaliteten af deres universitetsuddannelse højt, selv om kun halvdelen ville have valgt at 
studere det samme fag igen. Til gengæld var lærlinge i Det Forenede Kongerige mindre positive med hensyn til 
uddannelsens kvalitet.
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Forbedring af jobsøgningsforanstaltninger

Revisionsmål

83. I de fem revisioner, der omfattede en vurdering af jobcentrenes og diverse projekters kapacitet til at 
hjælpe med jobformidling (f.eks. lærlingeuddannelsesprogrammet i Det Forenede Kongerige), fokuserede OR’erne 
på effektiviteten og produktiviteten af de initiativer, der var taget med henblik på at fremme 
ungdomsbeskæftigelsen.

84. Ofte dækkede disse revisioner også andre spørgsmål, f.eks. om de politiske rammer og de relevante 
overvågningssystemer var hensigtsmæssige. Visse bemærkninger i andre dele af denne analyse er derfor også 
relevante i forbindelse med dette afsnit.

Vigtige revisionsbemærkninger

85. Det var svært at vurdere revisionernes resultater, eftersom det ofte var vanskeligt at etablere en 
forbindelse mellem foranstaltningerne og deltagernes beskæftigelsesegnethed. Produktiviteten af statsstøtten til 
unge jobsøgende varierede meget. For eksempel konstaterede det luxembourgske OR’s revisorer, at de indsamlede 
data ikke var fyldestgørende, fordi der ikke var nogen angivelse af de arbejdssøgendes beskæftigelsesegnethed. De 
franske revisorer anførte, at produktiviteten af statsstøtten til unge jobsøgende varierede meget, og at de regionale 
interessenter burde samordne deres indsats for at samarbejde mere effektivt og forbedre opfølgningen på unge 
arbejdsløse.

86. En revision udført i Portugal viste, at forvaltnings- og kontrolforanstaltningerne i planen for forbedring af 
unges beskæftigelsesegnethed ikke var understøttet af en effektiv dataaggregering og et passende 
forvaltningssystem. Følgelig opfyldte gennemførelsen langtfra de forventede målsætninger på grund af forsinkelser 
og konkurrence med andre eksisterende og mere attraktive praktikordninger.

87. I forbindelse med et lærlingeuddannelsesprogram, der blev revideret i Det Forenede Kongerige, havde 
den ansvarlige myndighed ikke defineret, hvordan den ville bruge stigningen i antallet af lærepladser til at sikre 
produktivitetsforbedringer. Processen med at udvikle nye uddannelsesstandarder havde været ressourcekrævende 
for arbejdsgiverne og taget længere tid end planlagt. Arbejdsgiverne rapporterede om stor tilfredshed med 
kvaliteten af den tilbudte uddannelse og med de oplevede fordele, men lærlingene havde et mindre optimistisk syn 
på uddannelsens kvalitet. Endvidere mente undervisningsinspektoratet at ca. en femtedel af udbyderne var nødt til 
at forbedre uddannelseskvaliteten.
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Overvågningssystemer

Revisionsmål

88. Ordningerne for overvågning og dataindsamling har afgørende betydning for en evidensbaseret 
beslutningstagning. De gør det muligt at foretage en hensigtsmæssig vurdering af den aktuelle situation med 
hensyn til politikker eller programmer og er nødvendige for at træffe afgørelse om fremtidige forbedringer.

89. Bulgariens OR og Ungarns OR udførte revisioner med fokus på overvågning af foranstaltninger, der havde 
til formål at følge op på kandidaters karriere. OR’erne vurderede effektiviteten af ordninger til overvågning af 
universitetskandidaters karriere og migration.

90. I de andre revisioner blev det undersøgt, om overvågningssystemerne var etableret korrekt og kunne 
levere nøjagtige og pålidelige ledelsesoplysninger. Solid overvågning blev anset for at være et uundværligt element 
i forbindelse med udformning af et værktøj, som kunne støtte beslutningstagningen ved at levere feedback til 
uddannelsesinstitutioner, der tilbyder skræddersyede uddannelser. Endvidere blev korrekte oplysninger anset som 
nødvendige for at kunne orientere unge om valg af erhverv.

Vigtige revisionsbemærkninger

91. Det er en udfordrende opgave at oprette et robust og pålideligt overvågningssystem i et komplekst 
miljø. I nogle tilfælde blev overvågningssystemerne anvendt effektivt. Dette viste, at de relevante organisationer 
udførte deres opgaver godt og i overensstemmelse med målene for alle projektfaser. Disse overvågningssystemer 
ydede effektiv støtte til beslutningsprocessen ved f.eks. at levere data om arten af kandidaternes beskæftigelse. 
Nogle af de berørte uddannelsesinstitutioner havde takket være pålidelige oplysninger opnået eller overskredet de 
krævede mål.

92. Trods de kompetente myndigheders indsats og deraf følgende resultater fandt OR’erne også mindre 
vellykkede tilfælde, hvor foranstaltningerne ikke altid var effektive. Disse fejl og svagheder kan inddeles i følgende 
kategorier:

 ο ukorrekt udformning - procedurerne eller ansvaret for indsamling, sammenstilling, analyse og 
vurdering af data om deltagerne ikke defineret præcist. F.eks. uklarhed om, hvor mange nationale 
midler medlemsstaterne havde tildelt bestemte foranstaltninger. Tal eventuelt ikke fyldestgørende, 
fordi der ikke var nogen angivelse af de arbejdssøgendes beskæftigelsesegnethed

 ο forkert anvendelse - forvaltningen, overvågningen og kontrollen af bestemte foranstaltninger ikke 
understøttet af et effektivt informationsaggregerings- og forvaltningssystem. Data derfor ikke 
anvendt f.eks. ved fastsættelse af, hvor mange af studerende der skulle optages på universitetskurser

 ο forældede eller irrelevante data - arbejde med at opstille resultatindikatorer kun udført i de 
indledende faser. Begrænsninger for sporingen af visse kandidatkategorier. Fragmentariske og 
ufuldstændige data, der forringer muligheden for at ajourføre de oprindelige vurderinger af 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltningerne.
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Programmer, der tilbyder direkte beskæftigelse

Revisionsmål

93. Denne sidste type reviderede projekter tilbød unge direkte ansættelsesmuligheder. Det ene projekt 
tilbød praktikpladser i den offentlige administration (Polen), og det andet skabte job inden for beskyttelse af den 
italienske kulturarv. I begge tilfælde vurderede revisorerne, hvordan projekterne var blevet gennemført, og hvilke 
resultater der var opnået.

Vigtige revisionsbemærkninger

94. Rekrutteringen til praktikpladserne i Polen var ikke gennemsigtig - de fleste offentlige enheder 
offentliggjorde ikke oplysninger om ledige stillinger og ansættelsesprocedurer på deres websteder. Nogle af 
arbejdspladserne var desuden ikke forberedt på at modtage et stort antal praktikanter, og somme tider fik 
deltagerne tildelt de enkleste opgaver, f.eks. fotokopiering. Endvidere fungere mentorsystemet ikke altid godt - der 
var tilfælde, hvor én mentor var ansvarlig for uforholdsmæssigt mange klienter, hvilket betød, at mentorstøtten 
undertiden var uden reelt indhold.

95. Kulturarvsprojektet blev gennemført i overensstemmelse med sit mål - at tilbyde uddannelse til unge og 
at genoprette kulturarv, ofte ved at genoptage skrinlagte initiativer. Revisorerne var kritiske over for reglernes og de 
administrative procedurers kompleksitet, manglen på udstyr eller forældet udstyr, finansieringshullerne og den 
utilstrækkelige tid til at fuldføre komplekse opgaver. I nogle tilfælde var der stor udskiftning blandt praktikanterne, 
hvilket øgede arbejdsbyrden og skabte personalemangel.

96. Projekterne blev generelt modtaget positivt, og deltagerne i begge projekter påskønnede den mulighed, 
de havde fået.

Offentliggørelse

97. Alle de beretninger, der er omfattet af dette kompendium, blev offentliggjort af de relevante OR’er på 
deres websteder. For at øge mediernes interesse blev der normalt udsendt pressemeddelelser i forbindelse med 
offentliggørelsen.

98. Nogle OR’er har en kommunikationstilgang, der omfatter præsentationer for de vigtigste interessenter, 
typisk de nationale parlamenter eller deres specialiserede udvalg, og relevante statslige organer og agenturer.

99. Herudover præsenterede nogle af OR’erne deres beretninger på internationale konferencer og seminarer. 
Dette var som regel tilfældet, når der var anvendt EU-midler, eller når revisionen var blevet udført som led i et 
internationalt samarbejde.
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Opfølgning på revisionerne

100. For alle OR’er er det et princip og etableret god praksis at følge op på deres anbefalinger. Den anvendte 
metode afhænger af det enkelte OR’s interne regler. Der kan være tale om at overvåge gennemførelsen af hver 
enkelt anbefaling eller at foretage opfølgningen som en særskilt revisionsopgave.

101. I forbindelse med disse revisioner blev opfølgningen typisk foretaget mellem seks måneder og tre år 
efter fristen for implementeringen af anbefalingerne, hvilket var i overensstemmelse med OR’ernes interne regler. 
Nogle OR’er fulgte op på deres revisioner uden en bestemt tidsplan.

102. Med hensyn til de beretninger, der er omfattet af dette kompendium, havde ét OR allerede afsluttet sin 
opfølgningsrevision, og et andet havde ikke planer om yderligere kontrol.
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Den Europæiske Revisionsret:

Ungdomsarbejdsløshed - Har EU’s politikker gjort 
en forskel? En vurdering af ungdomsgarantien og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Oversigt

103. I denne beretning undersøger Revisionsretten de fremskridt, der er sket med hensyn til 
ungdomsgarantien, der er vedtaget ved en henstilling fra Rådet med henblik på at sikre, at alle unge under 25 år 
modtager et kvalitetstilbud om beskæftigelse, uddannelse, lærlingeuddannelse eller praktik, senest fire måneder 
efter at de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse. Revisionsretten vurderer også 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som øgede den finansielle støtte til dem, der var hårdest ramt. Revisionen viste, 
at der kun er sket begrænsede fremskridt, og at resultaterne ikke lever op til forventningerne.

104. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har et godkendt budget på 6,4 milliarder euro bestående af 
3,2 milliarder euro fra en specifik ny EU-budgetpost, der skal modsvares af 3,2 milliarder euro fra nationale 
tildelinger vedrørende Den Europæiske Socialfond (ESF).

Hvordan revisionen blev gennemført

105. De vigtigste reviderede enheder var Europa-Kommissionen og gennemførelsesorganerne i syv 
medlemsstater: Irland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Portugal og Slovakiet. Disse organer var bl.a. direkte 
involveret i gennemførelse af ungdomsgarantiprogrammer og/eller forvaltning af operationelle programmer under 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og ESF, som var rettet mod ungdomsarbejdsløsheden.

106. Der blev indhentet bevis ved dokumentgennemgang på EU-plan og nationalt plan og ved interview med 
de ansvarlige nationale myndigheder. Revisorerne analyserede det indsamlede bevis og undersøgte en stikprøve af 
personer, der havde nydt godt af tilbud, der var støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

107. I alt blev der brugt 190 mandeuger på opgaven fra planlægning til offentliggørelse. Revisionsholdet 
bestod af en opgaveansvarlig og ni revisorer. Holdet var sammensat på en sådan måde, at revisorerne kunne udføre 
revisionshandlinger i alle de udvalgte medlemsstater.

108. Revisionen blev udført mellem september 2015 og marts 2017.

DEN 
EUROPAISKE
REVISIONSRET
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Vigtige bemærkninger

109. De syv besøgte medlemsstater havde gjort fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 
ungdomsgarantien, og der var nået en række resultater, men situationen på tidspunktet for revisionen, mere end tre 
år efter vedtagelsen af Rådets henstilling, levede ikke op til de oprindelige forventninger, som opstod ved 
iværksættelsen af ungdomsgarantien, der sigtede mod at skaffe alle NEET’er (unge, der ”hverken er i beskæftigelse 
eller under uddannelse”) et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et 
praktikophold inden for fire måneder.

110. Ingen af de besøgte medlemsstater havde endnu sikret, at alle NEET’er havde haft mulighed for inden for 
fire måneder at udnytte et tilbud, der kunne hjælpe dem med at blive integreret varigt på arbejdsmarkedet. En 
vigtig faktor, der bidrog hertil, var, at det ikke var muligt at nå ud til hele NEET-gruppen alene med de midler, der 
var til rådighed fra EU’s budget.

111. Det var også uklart, hvor mange nationale midler medlemsstaterne havde afsat til at gennemføre 
ungdomsgarantien.

112. Desuden konkluderede revisorerne, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativets bidrag til at opfylde 
ungdomsgarantiens mål i de fem besøgte medlemsstater var meget begrænset på tidspunktet for revisionen.

Anbefalinger

113. Blandt andre vigtige punkter anføres det, at medlemsstaterne og Kommissionen bør:

 ➤ styre forventningerne ved at fastsætte realistiske og opnåelige målsætninger og mål

 ➤ foretage gabs- og markedsanalyser, inden ordningerne oprettes

 ➤ forbedre deres overvågnings- og rapporteringssystemer.

Endvidere bør medlemsstaterne:

 ➤ udarbejde en samlet oversigt over, hvad ungdomsgarantien vil koste, og tilpasse ordningerne efter 
den disponible finansiering

 ➤ sikre, at tilbuddene passer til deltagernes profil og efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så de fører til 
ansættelse.

Endelig bør Kommissionen:

 ➤ sikre, at medlemsstaterne dokumenterer, hvordan EU-finansierede 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger på fyldestgørende vis kan dække deres behov.
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Offentliggørelse og opfølgning

114. Beretningen blev offentliggjort i begyndelsen af april 2017. I den forbindelse blev der i Bruxelles afholdt 
briefinger for pressen og interessenterne. Derefter blev beretningen i slutningen af april præsenteret for Europa-
Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) og Beskæftigelsesudvalg (EMPL) og for Rådets Socialgruppe.

115. Derudover blev der i maj 2017 hos Europa-Parlamentet i Bruxelles afholdt en højniveaukonference for at 
drøfte beretningens konklusioner. Anderkendte eksperter fra EU-institutionerne, fagfolk og repræsentanter for 
unge og arbejdsgivere samt andre offentlige og private interessenter udvekslede synspunkter og idéer vedrørende 
EU’s ungdomsbeskæftigelsesordninger og drøftede de fremtidige muligheder for at fremme 
ungdomsbeskæftigelsen.

116. Som standardprocedure vil der blive fulgt op på beretningen tre år efter offentliggørelsen.

Forventet virkning

117. Beretningen og dens anbefalinger skal bidrage til politikforbedring på følgende områder:

 ο bedre politikudformning og -målretning og opstilling af mere realistiske mål på grundlag af en 
grundig behovsanalyse i forbindelse med lignende politikinitiativer på EU-niveau i fremtiden

 ο større gennemsigtighed med hensyn til de EU-midler og nationale midler, der er afsat til 
ungdomsgarantien i medlemsstaterne

 ο mere målrettet projektudvælgelse i medlemsstaterne, så der sikres bedre dækning af de konstaterede 
behov, og individuelt tilpasset støtte, som matcher arbejdsmarkedets behov, så der sikres 
bæredygtige resultater

 ο mere omfattende, rettidige og solide metoder til dataindsamling i medlemsstaterne for at muliggøre 
politikanalyser og ændringer baseret på bevis indsamlet fra projekter, der allerede er gennemført.
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Det belgiske revisionsorgan

Cour des Comptes/Rekenhof/Rechnungshof

Revisionsberetning om overensstemmelsen 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet

Oversigt

118. I 2014 udførte det belgiske revisionsorgan en revision om overensstemmelsen mellem 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Revisionsorganet undersøgte overensstemmelsen mellem uddannelse 
på sekundærtrinnet og arbejdsmarkedet, som stadig kunne optimeres. Mange af de elever som have fulgt de 
omfattende tekniske og erhvervsfaglige læseplaner, forlod tredje del af sekundærtrinnet med kvalifikationer, som 
ikke var optimalt nyttige på arbejdsmarkedet. Selv om 2009-dekretet om en kvalifikationsramme delvist sikrede 
bedre overensstemmelse, var der problemer med dens gennemførelse med hensyn til omfang, tidsplan og 
manglende information.

Hvordan revisionen blev gennemført

119. OR’et baserede sin forvaltningsrevision på følgende spørgsmål:

 ο Hvad er den flamske regerings overordnede politik for tilpasning af uddannelse til arbejdsmarkedet?

 ο Er uddannelsestilbuddet tilpasset arbejdsmarkedets behov?

 ο Er uddannelsesindholdet fokuseret på, hvad de studerende har brug for at vide og kunne gøre for at 
kunne udøve et erhverv?

120. Beretningen skitserer problemer og politikker vedrørende tilpasning og fremhæver to aspekter 
i forbindelse med fastlæggelsen af undervisningsfag på ungdomsuddannelserne, herunder planlægning og 
indhold. OR’et benyttede regler og bestemmelser, officielle dokumenter og administrationens filer til sin revision. 
Det undersøgte læseplanerne for 2007-2010, 2010-2014 og 2014-2015. Revisionsholdet bestående af to revisorer 
interviewede personale i undervisningsministeriet, agenturet for kvalitetssikring inden for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, uddannelsestilsynet, agenturet for uddannelsestjenester og syv beskæftigelsessektorer.
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Vigtige bemærkninger

Flamsk uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik

121. Den flamske politik med henblik på at bringe uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 
i overensstemmelse består af flere komponenter: handlingsplanen for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene), den flamske kvalifikationsstruktur, uddannelse på 
arbejdspladsen, konsolideret læring og arbejde, styrkelse af erhvervsuddannelse, erhvervsuddannelsessøjlen 
(”beroepskolom”) og de regionale teknologicentre. Indtil videre har STEM-handlingsplanen givet begrænsede 
resultater. Den flamske regering indledte screening af uddannelseskurser med henblik på at reformere uddannelsen 
på sekundærtrinnet. En politisk note fra 2009-2014 om uddannelse fremhævede specifikke mangler og spørgsmål 
vedrørende tilpasning for så vidt angår sekundær uddannelse og videregående uddannelse i forhold til 
arbejdsmarkedet.

Den flamske regerings rolle

122. Den flamske regering kan etablere nye uddannelseskurser som reaktion på sociale, uddannelsesmæssige 
eller teknologiske udviklinger og arbejdsmarkedets behov. Regeringen fastlægger procedurer og kriterier for 
godkendelse af nye uddannelseskurser, baseret på de eksisterende behov, og forslagene forelægges et udvalg af 
officielle repræsentanter og eksperter. Revisorerne fandt imidlertid, at der ofte manglede veludviklede kriterier. Der 
er regler for oprettelse og ændring af uddannelseskurser, men ingen bindende regler for håndtering af forældede 
uddannelser. To typer kvalifikationer er defineret: erhvervsmæssige kvalifikationer og uddannelsesmæssige 
kvalifikationer.

Procedure og lovgivning

123. Alle arbejdsmarkedets parter kan indgive forslag om nye kurser til godkendelsesudvalget. I 2006 
besluttede regeringen at evaluere uddannelsen på sekundærtrinnet ved at screene alle uddannelsesgrene med 
henblik på at ajourføre og rationalisere den eksisterende vifte af kurser. Der blev etableret en overordnet plan til 
reform af uddannelsen på sekundærtrinnet baseret på europæiske nøglekompetencer med indarbejdelse af nye 
uddannelseskurser med ajourført indhold for at forbedre overensstemmelsen samt erstatning af uddannelsestyper 
med uddannelsesområder, samtidig med at karakterstrukturen blev bevaret. Den nuværende lovgivning sigter mod 
at orientere nye uddannelser mod arbejdsmarkedet. OR’er fandt imidlertid, at udvalget af kurser, der med succes var 
rettet mod markedet, forblev begrænset. Det konstaterede endvidere, at den flamske regering ikke gav megen 
tilskyndelse til ydelsen af sådanne kurser. Uddannelsesmæssige kvalifikationer vil i fremtiden være baseret på 
specifikke endelige kvalifikationer og erhvervsmæssige kvalifikationer, således at skoler og institutioner ikke 
tilbyder kurser, for hvilke der ikke er nogen efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

124. OR’et konkluderede, at beskæftigelsessektorerne generelt var tilfredse med kvaliteten af den 
arbejdsmarkedsorienterede uddannelse, med lejlighedsvise kvalitative mangler og frem for alt en mangel på 
teknikere, som havde afsluttet en sekundær uddannelse.

125. Den flamske regering ønskede at bringe uddannelserne bedre i overensstemmelse med arbejdsmarkedet 
ved fuldt ud at gennemføre 2009-dekretet om en kvalifikationsramme, som blev ændret i 2011, og ved at 
gennemføre STEM-handlingsplanen, som forventes at give bedre resultater på lang sigt. Hidtil har dens 
gennemførelse af handlingsplanen imidlertid været langsom, og dekretet giver fortsat anledning til bekymring, selv 
efter ændringen af det.
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Anbefalinger

 ➤ Den flamske regering og administration bør fortsætte screeningen af uddannelseskurser for at danne sig en klar 
opfattelse af deres relevans for det aktuelle arbejdsmarked.

 ➤ Regeringen bør ajourføre eller afbryde forældede uddannelseskurser.

 ➤ Indførelse af en reguleret ordning med henblik på at sikre, at skolerne indstiller arbejdsmarkedsorienterede 
uddannelser, som ikke opfylder arbejdsmarkedets behov, og tilskyndelse af skolerne til at tilbyde de nødvendige 
uddannelser.

 ➤ Bredt baserede retsregler om kvalifikationer.

 ➤ Undervisningspersonalet bør involveres på et tidligere tidspunkt i skabelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer.

 ➤ Regeringen kunne kontrollere anvendelsen af beskrivelser til de endelige kvalifikationer.

 ➤ Regeringen bør træffe foranstaltninger til at sikre, at relevansen af erhvervsmæssige kvalifikationer er påvist 
i tilstrækkelig grad.

 ➤ Profiler for erhvervskompetencer, som er valideret af de flamske myndigheder, skal være fuldstændige og 
opfylde behovene.

Offentliggørelse og opfølgning

126. Revisionsberetningen blev forelagt for det flamske parlament og offentliggjort i november 2014. 
Beretningen og pressemeddelelsen kan findes på OR’ets websted (www.rekenhof.be).

127. Undervisningsministeren godkendte beretningen og stillede spørgsmålet hvorfor det, efter OR’ets 
opfattelse, ikke er klart, hvordan den kompetenceorienterede tilgang og de beskrivende elementer kan anvendes 
på personlig udvikling, og overvejede om arbejdsmarkedets parter kunne involveres tidligere i forbindelse med 
fastsættelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer. Hun erklærede også, at en omfattende tilgang var nødvendig for 
at ændre udvalget af uddannelsesmuligheder.

Forventet virkning

128. De gennemførte anbefalinger forventes at bidrage til, at uddannelsessystem tilpasses bedre til 
arbejdsmarkedets behov. I fremtiden vil læseplanerne klart skulle anføre endelige og erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Denne kompetenceorienterede tilgang medfører imidlertid også risici, og det er uklart, hvordan 
denne tilgang stemmer overens med uddannelsernes bredere opgave for så vidt angår samfund og personlig 
udvikling.

http://www.rekenhof.be
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Bulgariens rigsrevision

Сметна палата на Република България

Revision vedrørende overvågning af 
universitetskandidaters karriere og migration

Oversigt

129. Beretningen vurderer effektiviteten af ordninger til overvågning af universitetskandidaters karriere og 
migration.

130. Overvågningsaktiviteternes resultater blev vurderet på grundlag af følgende kriterier:

 ο klare regler for sporing af universitetskandidaters karrierer

 ο et system var blevet iværksat til overvågning af karrierer

 ο forudsætninger for overvågning af migrationsprocesser

 ο den faktiske overvågning af processerne blandt kandidater fra videregående uddannelser.

Hvordan revisionen blev gennemført

131. Revisionen dækkede perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2015 og undersøgte adskillige statslige 
organers og institutioners foranstaltninger til at overvåge kandidaters karrierer og migrationsprocesser.

Vigtige bemærkninger

132. En række dokumenter på EU-plan og på nationalt plan adresserer behovet for at indsamle oplysninger 
om kandidaters karrieremæssige resultater. De aktuelle retlige instrumenter fastsætter i princippet, at de forskellige 
organer med ansvar for gennemførelse af politikkerne vedrørende videregående uddannelse og beskæftigelse skal 
samarbejde via udveksling af oplysninger, men de fastsætter ikke procedurer eller ansvar for indsamling, 
sammenstilling, analyse og vurdering af data vedrørende kandidater.
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133. Universiteterne har oprettet systemer til at følge og overvåge kandidaters karrierer. På langt de fleste 
universiteter er de anvendte indsamlingsmetoder og kilder ikke solide nok, hvilket betyder, at de indsamlede data 
ikke er udtømmende eller ajourførte.

134. Bulgariens rangordningssystem for universiteter er et pålideligt redskab til overvågning af kandidaters 
karrierer, idet det anvender data fra objektive, centraliserede kilder. Der er begrænsninger for sporingen af visse 
kandidatkategorier: dem, der bliver kandidater i udlandet, dem, der ikke indbetaler socialsikringsbidrag, og 
ubeskæftigede enkeltpersoner, der ikke er registrerede hos arbejdsformidlingen.

135. Da rangordningssystemets data om kandidater er pålidelige, kan de med sikkerhed anvendes af 
Ministeriet for Undervisning og Videnskab ved fastsættelsen af finansieringen af videregående uddannelser og 
adgangspolitik, men dette skete ikke i den reviderede periode. I 2016 etablerede ministeriet en forbindelse mellem 
universiteternes optag og finansiering på den ene side og kandidaternes karrieremæssige resultater på den anden 
side, og dette bidrog til at styrke rangordningssystemet i denne henseende.

136. Europa-Parlamentet og Kommissionen har understreget alvorligheden af de problemer, som asymmetrisk 
mobilitet og ”hjerneflugt” udgør for medlemsstaterne, og har understreget, at det er nødvendigt at håndtere dette 
forhold både i medlemsstaterne og på EU-plan. Bulgariens politik vedrørende forvaltning af migrationsprocesserne 
blandt kandidater fokuserer på to hovedområder - at overtale bulgarske statsborgere i udlandet til at vende hjem 
samt at tiltrække højt kvalificerede udlændinge til landet - og dette kommer til udtryk i en række strategiske 
dokumenter.

137. Foranstaltningerne til overvågning af kandidaters karriere og migration er ikke effektive, fordi:

 ο politikken vedrørende migration af højt kvalificerede arbejdstagere er yderst fragmenteret

 ο de organer, som har ansvaret for at forvalte migrationsprocesserne, mangler klare mål, særlige 
foranstaltninger eller ansvar for sporing af kandidaters karrierer

 ο der er begrænset regulering af den nationale indsamling og analyse af oplysninger om 
arbejdstagernes migration

 ο systemerne til overvågning af kandidaternes migration er upålidelig, både på nationalt plan og i de 
berørte departementer.

138. På trods af visse begrænsninger har det bulgarske rangordningssystem vist sig at være meget effektivt 
med hensyn til at overvåge kandidaters karriere på nationalt plan
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Anbefalinger

139. Revisionen medførte følgende anbefalinger.

Ministeren for beskæftigelse og socialpolitik bør:

 ➤ gennemføre en analyse af politikken for forvaltning af migrationsprocesser blandt højt kvalificerede 
arbejdstagere og behovet for politiske ændringer

 ➤ foretage en analyse af:

 ο karakteristika og begrænsninger ved de tilgængelige oplysninger om migration af højt 
kvalificerede arbejdstagere og mulige måder at overvinde disse begrænsninger på

 ο mulighederne for at etablere en mekanisme til indsamling, udveksling og konsolidering af 
oplysninger om migration af højt kvalificerede arbejdstagere, hvad enten de er bulgarske eller fra 
udlandet, og etablering af en logisk forbindelse

 ➤ udarbejde lovgivning, der etablerer et særligt organ eller en særlig struktur med ansvar for at 
indsamle og analysere oplysninger om processer for arbejdskraftmigration i Bulgarien

 ➤ oprette et nationalt system til overvågning af processer for arbejdskraftmigration, herunder 
migration af universitetskandidater

 ➤ forhandle om en passende mekanisme for den tværministerielle og tværdepartementale udveksling 
af oplysninger om arbejdskraftmigration, herunder migration af højt kvalificerede arbejdstagere, 
i lyset af den ny dagsorden for færdigheder i Europa, som Kommissionen vedtog i 2016, og Europa-
Parlamentets beslutning 2015/2281(INI).

Ministeren for undervisning og videnskab bør:

 ➤ gennemgå indikatorerne i handlingsplanen for gennemførelse af strategien for udvikling af 
videregående uddannelser i Republikken Bulgarien

 ➤ etablere de specifikke karakteristika og mål for en national køreplan for "uddannelse hen imod en 
karriere" sammen med indikatorer for overvågning af dens gennemførelse

 ➤ udarbejde lovgivning om det bulgarske rangordningssystems funktion for at sikre, at det operationelt 
er robust og pålideligt

 ➤ forbedre funktionaliteten af registeret over Apostillecertifikater med henblik på at udvide dets 
kapacitet til at sortere og udtrække de data, der er nødvendige for politikudformning

 ➤ inden for rammerne af det tværministerielle udvalg om uddannelsesspørgsmål vedrørende bulgarere, 
der bor i udlandet, overvåge implementeringen af uddannelsespolitikken over for bulgarske samfund 
og enkeltpersoner uden for landet i form af resultaterne af foranstaltninger til at tilskynde dem, der 
har rødder i Bulgarien, til at fortsætte deres uddannelse på bulgarske universiteter, og dermed 
vurdere virkningen af disse foranstaltninger

 ➤ bistå ministeren for beskæftigelse og socialpolitik med de analyser, der henvises til i ovenstående 
punkt 1 og 2.
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Offentliggørelse og opfølgning

140. Revisionsberetningen blev vedtaget ved den bulgarske rigsrevisions afgørelse den 24. april 2017, blev 
fremsendt til nationalforsamlingen og var genstand for en pressemeddelelse. Den blev præsenteret den 31. maj 
2017 på et Europa 2020-seminar i Malta.

141. Der vil blive foretaget opfølgningskontrol af anbefalingerne efter fristen for deres gennemførelse (april 
2018).

Forventet virkning

142. Revisionen forventes at forbedre effektiviteten af aktiviteter til overvågning af universitetskandidaters 
karriere og migration og støtte de berørte myndigheder.
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Det tyske føderale revisionsorgan

Bundesrechnungshof

Revision af støtte til unge med kvalifikationsgab

Oversigt

143. Den tyske føderale arbejdsformidling giver rådgivning og økonomisk støtte til personer, der søger 
beskæftigelse eller uddannelse i Tyskland, og matcher dem med passende stillinger. Den er et selvstændigt 
offentligt organ, finansieret via bidrag fra arbejdsgivere og ansatte, og modtager tilskud og godtgørelser fra 
forbundsstatens budget.

144. I 2011 blev der indført en ny lovgivning, som sætter den føderale arbejdsformidlings lokale kontorer 
i stand til at tilbyde tilskud til arbejdsgivere, som gennem kompetencegivende uddannelse på jobbet 
(Einstiegsqualifizierung) yder støtte til unge, der har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet. Formålet med 
disse uddannelser er at give tilstrækkeligt kvalificerede unge et grundlag for at opnå erhvervskompetencer. De er 
tænkt som en adgang til faglig virksomhedsbaseret uddannelse for målgruppen. Den finansielle støtte skal også 
skabe incitamenter for arbejdsgiverne til at tilbyde uddannelse på jobbet og derved øge virksomhedernes 
uddannelseskapacitet.

145. Det tyske OR har mandat til at revidere den føderale arbejdsformidling. Revisionen undersøgte, om den 
nye lovgivning havde vist sig at være effektiv, og identificerede problemer i forbindelse med støtten.

146. Mellem 2011 og 2015 ydede de lokale arbejdsformidlinger støtte for et beløb af næsten 174 millioner euro 
i alt til kompetencegivende uddannelse - et gennemsnit på ca. 35 millioner euro pr. år.

Hvordan revisionen blev gennemført

147. De vigtigste reviderede enheder var den føderale arbejdsformidling og fem arbejdsformidlinger i fire 
delstater.

148. Revisionsholdet udvalgte de lokale arbejdsformidlinger efter region og efter antal ydede tilskud. Det 
udvalgte og undersøgte en stikprøve af disse tilskud. Revisorerne undersøgte også IT-processer og statistiske data 
og talte med specialiserede medarbejdere og ledende medarbejdere fra de lokale arbejdsformidlinger.
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149. Holdet brugte i alt 154 arbejdsdage på at opnå beviser på stedet.

150. Det var en dybdegående revision af de foranstaltninger, som blev finansieret i 2013 og 2014, og 
revisionen blev gennemført i juni og juli 2015. Revisionsholdet undersøgte, om de lokale arbejdsformidlinger:

 ο på behørig vis havde undersøgt arbejdsgivernes ansøgninger om tilskud til betaling af lærlingenes 
løn

 ο havde ydet tilstrækkelig mentorstøtte til de unge mennesker under den kompetencegivende 
uddannelse

 ο havde overvåget, om støtten var vellykket.

151. Revisorerne undersøgte ligeledes, i hvilket omfang den føderale arbejdsformidling havde ført tilsyn med 
de lokale arbejdsformidlingers støtte til kompetencegivende uddannelse.

Vigtige bemærkninger

152. Ansøgningsprocedure

 ο I næsten ét ud af ti af de undersøgte tilfælde havde de lokale arbejdsformidlinger ikke vurderet, om 
kriterierne for støtte til kompetencegivende uddannelse var opfyldt, eller ikke gjort det rettidigt. 
I nogle tilfælde konstaterede revisorerne, at de personer, der fik støtte, var uegnede til 
uddannelsesmålet eller allerede havde gennemført en erhvervsuddannelse i udlandet.

 ο I halvdelen af de undersøgte tilfælde manglede der gyldige, retligt krævede "integrationskontrakter". 
I yderligere 26 % af de undersøgte tilfælde præciserede arbejdsformidlingerne ikke i en gyldig 
integrationskontrakt, at støtte til kompetencegivende uddannelse var en af de ydede fordele.

 ο Støtte til kompetencegivende uddannelse er en skønsmæssig ydelse. I alle de undersøgte tilfælde 
finansierede arbejdsformidlingerne kompetencegivende uddannelse med det maksimale beløb og 
med den maksimalt tilladte varighed af 12 måneder. Der blev i ingen af disse sager forelagt beviser 
for, hvorfor det var nødvendigt med maksimumstøtte.

 ο I nogle tilfælde nød de lærlinge, der fik støtte til kompetencegivende uddannelse, også godt af andre 
foranstaltninger, der skulle hjælpe dem med at finde arbejde. I nogle tilfælde var arbejdsgiveren også 
ansvarlig for disse andre foranstaltninger, hvilket betød, at denne modtog støtte under begge. Det er 
imidlertid ikke tilladt at finansiere to fuldtidsforanstaltninger samtidig.
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153. Mentorstøtte fra de lokale arbejdsformidlinger

I halvdelen af de kompetencegivende uddannelser af mindst tre måneders varighed kontaktede 
arbejdsformidlingerne ikke lærlingene. I mere end en fjerdedel af disse tilfælde kontaktede de heller ikke 
arbejdsgiveren.

154. Opfølgning

Organisationer, der modtager støtte, skal retligt attestere de kompetencer og den viden, der formidles. I langt de 
fleste tilfælde af tilfælde, hvor kompetencegivende uddannelse ikke blev efterfulgt af erhvervsuddannelse, blev der 
ikke tilvejebragt attester. I nogle tilfælde opbevarede arbejdsformidlingerne ikke kopier af attesterne.

Anbefalinger

155. Ansøgningsprocedure

 ➤ De lokale arbejdsformidlinger skal, før de godkender et tilskud, gennemføre en personlig samtale 
med den potentielle lærling med henblik på at undersøge de retlige krav og dokumentere resultatet. 
Den føderale arbejdsformidling skal i tilsynet med de lokale arbejdsformidlinger sikre, at de 
omhyggeligt kontrollerer, at alle krav om støtteberettigelse er opfyldt, før de finansierer en 
kompetencegivende uddannelse. Arbejdsformidlingerne bør sikre, at potentielle lærlinge er 
velegnede til det erhverv, inden for hvilket de søger uddannelse.

 ➤ De lokale arbejdsformidlinger bør forbedre deres administrative praksis og i overensstemmelse med 
loven indgå integrationskontrakter med alle de personer, som søger uddannelse. 
Integrationskontrakterne bør fastlægge målene og præcisere, hvad der forventes af både 
agenturerne og de potentielle lærlinge, samt fastlægge de fordele, der skal ydes.

 ➤ Den føderale arbejdsformidling bør sikre, at alle lokale arbejdsformidlinger udøver korrekte skøn. Det 
indebærer at informere dem mere detaljeret om deres pligt til at udøve skøn, om hvad det vil sige at 
udøve skøn samt om deres pligt til at forvalte finansieringen med omtanke. De lokale 
arbejdsformidlinger skal desuden undgå unødig dobbelt finansiering.

156. Mentorstøtte fra de lokale arbejdsformidlinger

De lokale arbejdsformidlinger bør vejlede lærlinge og arbejdsgivere tættere under kompetencegivende 
uddannelse, end de har gjort det hidtil, med henblik på at undgå frafald og hjælpe lærlinge med at finde 
erhvervsuddannelse bagefter.

157. Opfølgning

Der bør gøres bedre brug af oplysninger om den viden og de kompetencer, som formidles under den 
kompetencegivende uddannelse, når lærlinge efterfølgende matches til stillinger.
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Offentliggørelse og opfølgning

158. Den endelige revisionsberetning blev offentliggjort på det tyske OR’s websted den 13. juli 2017 (https://
www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159. Det tyske OR forbeholder sig ret til at kontrollere, om den tyske føderale arbejdsformidling og de lokale 
arbejdsformidlinger gennemfører støtten korrekt.

Forventet virkning

Lokale arbejdsformidlinger forventes at give korrekt, omkostningseffektiv støtte til kompetencegivende 
uddannelse. Det føderale arbejdsformidling forventes, som led i sit tilsyn, at sikre, at støtten gennemføres korrekt. 
Målet er, at støtte til kompetencegivende uddannelse reelt giver adgang til virksomhedsbaseret 
erhvervsuddannelse for lærlinge, der har svært ved at finde arbejde.

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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Det franske revisionsorgan

Cour des comptes

Unges adgang til beskæftigelse - opbygning af 
forløb, tilpasning af statsstøtte

Oversigt

160. Den franske arbejdsmarkedsstruktur sætter de unge i en særlig ugunstig situation, og deres 
arbejdsløshed er dobbelt så høj som for befolkningen i almindelighed. Det tager dem længere tid at finde stabil 
beskæftigelse, de står ofte over for usikre jobsituationer og ufrivilligt deltidsarbejde, og de har en høj 
fattigdomsrisiko. I adskillige årtier er en række bistandsforanstaltninger gennemført af en række operatører blevet 
anvendt for at rette op på denne situation, herunder finansiel støtte til virksomheder, der ansætter unge mennesker, 
støtte fra den franske arbejdsformidling og adgang til uddannelse.

161. Statsstøttesystemet beløb sig til 10,5 milliarder euro i 2015, og beløbet stiger, men de resultater, der er 
opnået for så vidt angår adgang til langsigtet beskæftigelse, modsvarer ikke de fastsatte mål eller de mobiliserede 
ressourcer.

Hvordan revisionen blev gennemført

162. Revisionen blev gennemført sammen med de franske regionale revisionsorganer. De reviderede enheder 
var de franske ministerier med ansvar for beskæftigelse, national uddannelse og videregående uddannelse, den 
franske arbejdsformidling og andre organisationer inden for erhverv og beskæftigelse. Gennemførelsen af støtten 
blev analyseret i syv regioner i Frankrig, og der blev foretaget sammenligninger på internationalt plan med 
Tyskland, Schweiz, Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Det franske handelskammer gennemførte 
også en undersøgelse, som indhentede synspunkter fra omkring ét tusind erhvervsledere for så vidt angår 
statsstøtte og ungdomsbeskæftigelse.

163. Revisionen anvendte data om beskæftigelse af unge i alderen 15-25 år i perioden 2010-2015 og 
fokuserede på effektiviteten og produktiviteten af de foranstaltninger, der var truffet med henblik på at fremme 
ungdomsbeskæftigelsen. Den omfattede analyser af beskæftigelsesstatistik, budgettildeling og kontraktudførelse 
samt samtaler med enkeltpersoner.
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Vigtige bemærkninger

164. Unges adgang til beskæftigelse er blevet forværret både med hensyn til kvantitet og kvalitet. De står 
over for stigende vanskeligheder, som resulterer i højere arbejdsløshed, og et misforhold mellem deres 
kvalifikationer og deres beskæftigelse, som ofte er ustabil.

165. Disse vanskeligheder er meget mere alvorlige for unge uden anerkendte kvalifikationer, for 
langtidsledige, for dem, der er migreret til Frankrig, og for dem, der bor i de mest underprivilegerede by- og 
landområder, og politikkerne til fremme af ungdomsbeskæftigelse bør derfor rettes mod disse grupper først. 
Arbejdsmarkedet har en dobbeltsidet natur, som beskytter dem, der er i beskæftigelse, og tilbyder andre kortsigtet, 
ustabil beskæftigelse, og dette sætter nyankomne i en ugunstig situation sammenlignet med dem, der allerede er 
i beskæftigelse. Produktiviteten af statsstøtte til unge jobsøgende varierer meget, alt efter hvilke 
politikinstrumenter der anvendes: virkningerne af intensive og kortsigtede tiltag er større end virkningerne af 
langsigtet støtte gennemført af offentlige organer.

166. Statens finansiering bør prioritere de politikinstrumenter, der har vist sig at være mest effektive, og 
koordineringen bør forbedres mellem de mange aktører, der deltager i støtte til ungdomsbeskæftigelse. 
Landsdækkende ordninger udvikles ofte, uden at der tages hensyn til de unges reelle behov eller til erfaringerne fra 
tidligere ordninger, og der er udviklet for mange ordninger. De forskellige regionale interessenter skal samordne 
deres indsats for at samarbejde mere effektivt og forbedre opfølgningen på unge arbejdsløse. Resultaterne tages 
ikke tilstrækkeligt i betragtning i udformningen af ordninger, og tildelingen af midler og finansiering til agenturer 
bør baseres på resultaterne af den støtte, de iværksætter, og karakteren af deres målgrupper.

Anbefalinger

167. Revisionsorganet udstedte to retningslinjer:

 ➤ Statsstøtten skal i højere grad koncentreres på de unge, der har sværest ved komme i arbejde

 ➤ Hurtig reaktion og intensive foranstaltninger skal prioriteres

168. og 12 anbefalinger:

 ➤ Varigheden af subsidierede kontrakter skal forkortes

 ➤ Det skal gøres lettere at skifte fra subsidierede kontrakter til uddannelse, der giver kompetencer

 ➤ Budgettet til subsidierede kontrakter skal gradvist omfordeles til mere intensive støtteprogrammer

 ➤ Der skal indføres fremmødekontrol i programmer, hvor der udbetales godtgørelse

 ➤ Der skal etableres et enkelt fælles organ for hvert program, svarende til det, der allerede eksisterer for 
ungdomsgarantien, til at træffe beslutninger om adgang og følge op på de unge
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 ➤ Forvaltningen af de lokale arbejdsformidlinger skal rationaliseres og forbedres ved at samle 
funktioner vedrørende administration, finansiering og projektstyring

 ➤ Der skal udarbejdes en flerårig kontrakt for hver enkelt arbejdsformidling med fastsættelse af mål og 
en ramme for indsatsvurdering

 ➤ Unge skal fordeles på programmer på basis af et fælles sæt af kriterier

 ➤ Der skal skabes en metode til at spore individuelle fremskridt og programresultater ved anvendelse af 
en fælles identifikator

 ➤ Antallet af støtteprogrammer skal reduceres, og deres indhold skal forenkles

 ➤ Aktørerne skal gives større frihed til at anvende deres ressourcer til at tilrettelægge indholdet af 
støtten til gengæld for resultatrelateret aflønning

 ➤ Unge jobsøgendes adgang til uddannelse skal fremmes.

169. Generelt anbefalede revisionsorganet en lavere prioritering af subsidierede kontrakter, som resulterer 
i dødvægtseffekter i både den private og den offentlige sektor, og større brug af traditionelle former for 
vekseluddannelse.

Offentliggørelse og opfølgning

170. Beretningen blev offentliggjort i september 2016. Der blev udsendt en pressemeddelelse den 5. oktober 
2016. Den kan læses på revisionsorganets websted på https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people.

171. Opfølgningen af revisionsorganets anbefalinger vil blive gennemført ved udgangen af 2017.

Forventet virkning

172. Rationalisering og bedre forvaltning af Frankrigs programmer for beskæftigelse af unge med henblik på 
at forbedre de økonomiske og sociale udsigter for unge i Frankrig, som kommer ind på jobmarkedet i fremtiden.

https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
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Det italienske revisionsorgan

Corte dei Conti

Revision af det nationale projekt om 500 unge for 
kultur

Oversigt

173. Den 6. december 2013 godkendte ministeriet for kulturarv og turisme et særprogram til udvikling af 
inventaropgørelse, katalogisering og digitalisering af kulturarv. En plan i tre faser blev udarbejdet til gennemførelse 
efter udvælgelse af 500 unge, som skulle følge ét års uddannelse på dette område.

174. Projektet havde således et dobbelt formål. For det første sigtede det mod at tackle 
ungdomsarbejdsløshed i overensstemmelse med Rådets henstilling af 22. april 2013, og for det andet søgte det at 
beskytte, styrke og genoplive kulturarv, som risikerede at forfalde, og at fremme turistbranchen ved at anvende 
ressourcer til hasteforanstaltninger.

175. Planen omfattede tre forskellige landsdækkende projekter. Det første med titlen ”Område: fortrinlighed” 
var rettet mod onlinerepræsentation af kulturelle/turistmæssige stier med monumenter, arkæologiske fundsteder, 
arkitektur og samlinger. Det andet med titlen ”Store krige og fredsprocesser: steder og indhold” tilbød onlinekurser 
om steder og historiske beretninger, som udgør den kollektive erindring om Første Verdenskrig. Det tredje projekt 
i uddannelsesprogrammet vedrørte den immaterielle kulturarv med fokus på audiovisuelle kilder.

176. Det italienske ministerium for kulturarv tildelte 2,5 millioner euro for finansåret 2014 til gennemførelse af 
projektet 500 unge for kultur, som derefter skulle suppleres med midler fra EU-budgettet.

177. Revisionen undersøgte planlægningsrelaterede aspekter, projektudvælgelseskriterier, procedurer for 
udvælgelse af praktikanter, proceduremæssige skridt, status for gennemførelsen af uddannelsesprogrammerne (fra 
et tidsmæssigt, finansielt og regnskabsmæssigt perspektiv) og aktiviteternes forvaltningsmæssige indvirkning.

Hvordan revisionen blev gennemført

178. Revisionen fokuserede på ministeriet for kulturarv og turismes udvælgelse af praktikanter og de 
aktiviteter, der blev gennemført i forbindelse med katalogiseringen og digitaliseringen af kulturarv i forfald.
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179. Revisionsmetoden omfattede hovedsagelig dokumentgennemgange og analyser. Magistratoen med 
ansvar for revisionen sendte to noter til ministeriet for kulturarv for at forhøre sig om de gennemførte aktiviteter, de 
anvendte procedurer, timingen af de forskellige faser og anvendelsen af tilgængelige midler.

180. Eftersom uddannelsen fandt sted i hele landet, var den primære kontakt i forbindelse med den 
kontradiktoriske procedure afdelingen for central administration i dette ministerium og det tilsvarende centrale 
budgetkontor (den eksterne regnskabsafdeling under økonomi- og finansministeriet) tæt på ministeriet for 
kulturarv.

181. Revisionsholdet var sammensat af magistratoen og fem embedsmænd.

182. Den finansielle revision og forvaltningsrevisionen blev gennemført mellem april 2016 (hvor den første 
note blev sendt til ministeriet for kulturarv) og oktober 2016 i forbindelse med perioden 2013-2015.

Vigtige bemærkninger

183. Programmet fik flere positive resultater.

184. Projektudvælgelsen blev udført i overensstemmelse med målene for uddannelse af unge mennesker og 
forøgelse af den digitale kulturarv. Pr. 30. april 2016 var der flere opgørelser, kataloger og digitaliserede elementer 
opført i de tre centrale institutters databaser. Institutterne fandt programmet nyttigt og kunne genoptage 
skrinlagte initiativer.

185. Generelt var deltagernes evalueringer meget positive. Kurset blev bedømt som ”fremragende” af 119 ud 
af 140 praktikanter.

186. På den anden side vedrørte den mest relevante kritik vanskelighederne i forbindelse med at forvalte 
udvælgelsen af praktikanter, som bl.a. illustreredes ved det høje antal praktikanter, som trak sig tilbage fra 
programmet og blev erstattet. De vigtigste årsager til dette omfattede de små tilskud, der blev ydet, udstationering 
uden for deres hjemregion og den manglende stabilitet.

187. Et andet kritikpunkt vedrørte projekternes langsomme fremskridt på grund af overdrevent bureaukratiske 
procedurer. 28 ud af 144 projekter var mindre end halvt færdige den 30. juni 2016, som var deres planlagte 
afslutningsdato.

188. Interessenterne leverede feedback via en formular og klagede over manglende udstyr (eller forældet 
udstyr), finansieringshuller, utilstrækkelig tid til at fuldføre komplekse opgaver, organisatoriske mangler, øget 
arbejdsbyrde og personalemangel.

189. Set fra et regnskabsmæssigt synspunkt blev der gjort betydelige besparelser svarende til 18,5 % af det 
tildelte beløb. En fuldstændig anvendelse af beløbet ville have gjort det muligt for flere unge mennesker at blive 
uddannet.
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Anbefalinger

190. I fremtiden bør sådanne programmer:

 ➤ udnytte alle muligheder på det private arbejdsmarked

 ➤ forbedre deltagernes kompetencer

 ➤ kortlægge turistmæssige/kulturelle ruter

 ➤ indgå aftaler med regionerne efter oprettelse af programmer til etablering af innovative 
opstartsvirksomheder.

Offentliggørelse og opfølgning

191. Beretningen blev godkendt af den centrale afdeling for forvaltningsrevision den 29. september 2016.

192. Den blev offentliggjort officielt og på webstedet og sendt til parlamentet og regeringen den 7. oktober 
2016. Der blev udsendt en pressemeddelelse i forbindelse hermed.

193. Corte dei Conti modtog opfølgning fra myndighederne i april 2017. Det eneste relevante punkt vedrørte 
muligheden for at tilføje de unge praktikanter på en liste over faglige eksperter inden for kulturarv i fremtiden.

Forventet virkning

194. Beretningen og dens anbefalinger bør forbedre ungdomsuddannelsespolitikken, projekternes timing, 
incitamenterne for støttemodtagere og forbindelsen med arbejdsmarkedet, og dermed hjælpe lignende fremtidige 
initiativer.
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Litauens revisionskontor

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Beretning om offentlig revision: Udnyttelse af 
erhvervsuddannelsesmuligheder

Oversigt

195. Erhvervsuddannelsespolitik og opfyldelse af arbejdsmarkedets behov er vigtige faktorer for statens 
konkurrencedygtighed og velfærd på lang sigt.

196. I 2014 havde kun 33 % af landets unge befolkning valgt en erhvervsuddannelse (EU-gennemsnittet er på 
50 %), mens andre efter afslutning af deres almene uddannelse søgte ind på videregående uddannelsesinstitutioner 
eller trådte ud på arbejdsmarkedet uden en erhvervsfaglig uddannelse. Omkring 22 % af populationen blev ansat 
uden at have erhvervet certificerede kvalifikationer.

197. I løbet af EU’s finansielle støtteperiode 2007-2013 fik tre områder inden for 
erhvervsuddannelsespolitikken størst opmærksomhed og mest finansiering: uddannelsesmæssig infrastruktur, 
forbedring af lærernes kvalifikationer og ajourføring af det uddannelsesmæssige indhold. Erhvervsuddannelsernes 
tiltrækning og kvalitet afhænger af denne kombination.

198. Fra 2012 til 2015 åbnede i alt 42 praktiske uddannelsescentre for specifikke sektorer deres døre i Litauen, 
og der blev investeret 118 millioner euro i dem. Centrene blev oprettet i 33 af de 74 
erhvervsuddannelsesinstitutioner (45 %) og udstyret med det seneste praktiske uddannelsesudstyr med henblik på 
at uddanne alle de af landets indbyggere, der ønsker at erhverve en kompetence eller udvikle en eksisterende 
kompetence. Der blev truffet beslutning om at stille erhvervsfaglige undervisere med teknologiske kompetencer til 
rådighed. Teknologiske kompetencer er en vigtig del af arbejdet i et nyt praktisk uddannelsesgrundlag, og der blev 
derfor tilrettelagt praktikophold for dem i forskellige erhvervsvirksomheder.

199. For at sikre, at de tjenester, der tilbydes af uddannelsesinstitutionerne, opfylder behovene på 
arbejdsmarkedet og er fleksible, blev der foretaget investeringer for at præcisere kvalifikationerne og ajourføre 
erhvervsuddannelsesindholdet, hvilket resulterede i 10 nye kvalifikationsstandarder, 60 modulopdelte 
erhvervsuddannelsesprogrammer og 14 sektorspecifikke undervisningsredskaber. Institutionerne vil være nødt til 
at overgå til et modulbaseret erhvervsuddannelsessystem senest i 2021.

200. Litauens procentdel af unge, der læser på erhvervsuddannelsesinstitutioner, og voksne, der deltager 
i programmer for livslang læring, er en af de laveste i Den Europæiske Union. Dette forhold fik revisionskontoret til 
at analysere, om de investeringer, der er gjort i erhvervsuddannelserne, forbedrer deres kvaliteten og tiltrækning.
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201. Formålet med revisionen var at bedømme, om udviklingen af uddannelsescentrene opfyldte 
arbejdsmarkedets skiftende behov, om de blev anvendt som tilsigtet, om erhvervsuddannelsesprogrammerne blev 
fornyet, og om undervisernes tekniske kompetencer blev ajourført regelmæssigt.

Hvordan revisionen blev gennemført

202. De reviderede enheder i forbindelse med denne revision var Litauens ministerium for uddannelse og 
videnskab samt centret for udvikling af kvalifikationer, erhvervsuddannelse og uddannelse.

203. Af de 33 erhvervsuddannelsesinstitutioner blev 18 (55 %), der rummer 26 af landets 42 uddannelsescentre 
(62 %), udvalgt til revision. Omkring 400 studerende, der modtog undervisning på centrene, og omkring 200 
undervisere inden for erhvervsuddannelse blev observeret, og repræsentanter fra syv erhvervssammenslutninger 
og tre højere læreanstalter blev interviewet.

204. Revisionen dækkede perioden 2012-2014, og der blev også brugt data fra 2015 i konsekvensanalysen.

Vigtige bemærkninger

205. Revisionen afslørede, at udstyret blev anvendt på forskellige måder på forskellige 
erhvervsuddannelsesinstitutioner og ikke altid var tilgængeligt for alle aldersgrupper. De nye 
kvalifikationsstandarder, de modulopdelte erhvervsuddannelsesprogrammer og de nye undervisningsredskaber var 
ikke altid udarbejdet med kohærens og var ofte uforenelige.

206. I alt 118 millioner euro var blevet investeret i at forbedre erhvervsuddannelsernes infrastruktur, men i ca. 
halvdelen af de reviderede institutioner var antallet af studerende i de indledende uddannelsesprogrammer på 
uddannelsescentrene ikke steget i forhold til de foregående to år.

 ο På 60 % af disse centre blev ressourcerne kun brugt op til 5 timer om dagen, fordi ikke alle 
institutionerne begyndte at tilbyde nye erhvervsuddannelsesprogrammer, der blev ikke sat specifikke 
mål for at markedsføre centrenes nye faciliteter, og der blev ikke udarbejdet løsninger til finansiering 
af kurser for nye studerende eller undervisere.

 ο Der var ingen konsekvent metode til at fastsætte gebyrer i forbindelse med undervisningstjenester.

 ο Omkring 500 000 euro var blevet tildelt til udvikling af kvalifikationsstandarder, men disse standarder 
blev ikke vedtaget. Omkring 1 million euro var blevet tildelt til udvikling af modulopdelte 
erhvervsuddannelsesprogrammer, men blot 24 ud af 60 var blevet registreret, og kun ni var begyndt 
at blive testet på erhvervsuddannelsesinstitutionerne i 2015. Dette skyldtes, at der ikke var nogen 
konsekvent proces for gennemførelse af projekterne, at de dokumenter, der beskrev 
kvalifikationsstandarderne, ikke var udtømmende, at kvalifikationsstandarderne ikke var blevet 
vurderet fuldt ud før registrering, og at den relevante lovgivning var blevet ændret, således at nogle 
programmer ikke længere var i overensstemmelse med den.

 ο Blot få undervisere på erhvervsuddannelsesområdet deltog i projektaktiviteterne, og uddannelsen 
blev afbrudt, da projektet var afsluttet.
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Anbefalinger

207. Der blev med revisionen fremsat en række anbefalinger til begge de reviderede institutioner, bl.a. om:

 ➤ evaluering af begrundelserne for erhvervelse af uddannelsesudstyr og tildeling af finansiering til 
renovering samt disse foranstaltningers overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov

 ➤ detaljerede anbefalinger med henblik på at øge den effektive brug af uddannelsescentrene

 ➤ beregning af gebyrer med henblik på at generere indtægter

 ➤ sikring af, at standarder, programmer og redskaber er forenelige, konsekvente og registrerede

 ➤ fastsættelse af krav til erhvervsuddannelsesudvalg og frister for resultater

 ➤ revision af programmer i henhold til ny lovgivning og standarder for at sikre, at de er relevante

 ➤ tilrettelæggelse af uddannelse for undervisere på erhvervsuddannelserne.

Offentliggørelse og opfølgning

208. Revisionsberetningen blev offentliggjort med en pressemeddelelse den 28. februar 2016. Den kan findes 
på webstedet for det litauiske revisionskontor med resuméer på engelsk og litauisk. Revisionskontoret forelagde 
også resultaterne af revisionen for det litauiske parlaments udvalg om revision og om uddannelse, videnskab og 
kultur.

209. En standardprocedure for opfølgning er indført med henblik på at kunne spore gennemførelsen af hver 
enkelt anbefaling.

Forventet virkning

210. Hvis anbefalingerne gennemføres korrekt, vil de føre til, at de praktiske uddannelsescentre bliver brugt 
mere, at der kan genereres midler til fornyelse af udstyret, at erhvervsuddannelsesprogrammerne bedre kan 
tilpasses arbejdsmarkedets behov, at erhvervsuddannelsesunderviserne kan uddannes yderligere, og at der kan 
gøres bedre brug af en planlagt yderligere investering på ca. 57 millioner euro i de praktiske uddannelsescentres 
infrastruktur og i ajourført pædagogisk indhold.

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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Storhertugdømmet Luxembourgs Revisionsret

Cour des Comptes du Grand-Duché de 
Luxembourg

Beretning i 2011 og opfølgningsberetning i 2014 
om foranstaltninger til bekæmpelse af 
arbejdsløshed

Oversigt

211. Den oprindelige særberetning fra den luxembourgske revisionsret (Cour des Comptes) dækkede perioden 
fra 2006 til 2009 og blev offentliggjort i 2011. Målet med revisionen var at vurdere nogle 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger efter tre års gennemførelse, nærmere bestemt 
beskæftigelsesstøttekontrakten og beskæftigelsesstartkontrakten, som blev indført ved loven af 22. december 
2006.

212. Opfølgningsberetningen i 2014 dækkede perioden fra 2012 til 2014 og indeholdt et afsnit om 
ungdomsgarantien. Eftersom ungdomsgarantien skulle iværksættes i juni 2014, undersøgte Cour de Comptes, om 
interessenterne havde taget de nødvendige skridt til at sikre en effektiv iværksættelse.

213. Den statslige finansiering til ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, dvs. 
beskæftigelsesstøttekontrakten og beskæftigelsesstartkontrakten, beløb sig mellem 2007 og 2009 til ca. 
12,3 millioner euro, som blev betalt via beskæftigelsesfonden.

214. Mellem 2012 og 2014 beløb statens udgifter til disse foranstaltninger sig til ca. 68 millioner euro.

215. Hovedformålet med særberetningen i 2011 var at gennemgå de afgørelser og foranstaltninger, der blev 
vedtaget af deputeretkammeret (Luxembourgs parlament) i forbindelse med loven af 22. december 2006 om 
fremme af jobbevarelse og indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende sikkerheds- og miljøpolitik.

216. Ét af målene med den såkaldte ”5611-lov” var at ændre lovgivningen om foranstaltninger til fremme af 
ungdomsbeskæftigelse med det primære formål at øge deres effektivitet med hensyn til at integrere unge fuldt ud 
på arbejdsmarkedet.

217. De foreslåede lovgivningsændringer satte en stopper for praksissen med at ansætte unge som 
midlertidige hjælpeansatte i både den offentlige og den private sektor. I 2006 var beskæftigelsesstøttekontrakten (i 
den offentlige sektor) og beskæftigelsesstartkontrakten (i den private sektor) de eneste 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger, der fandtes.

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg
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218. Opfølgningsrapporten i 2014 blev offentliggjort på anmodning af deputeretkammeret. 
Deputeretkammerets formand meddelte Cour des Comptes, at udvalget for kontrol med budgetgennemførelsen 
gerne ville have den til at undersøge, hvilke foranstaltninger arbejds- og beskæftigelsesministeriet havde truffet 
som reaktion på bemærkningerne og anbefalingerne i dens særberetning.

Hvordan revisionen blev gennemført

219. De vigtigste reviderede enheder var ministeriet for arbejde, beskæftigelse og social og solidarisk 
økonomi (MTEESS) og arbejdsformidlingsstyrelsen (ADEM). Cour des Comptes interviewede ledelsen i begge 
organisationer og analyserede de fremlagte dokumenter med henblik på at identificere, indsamle og validere de 
nødvendige oplysninger for at udarbejde bemærkninger og anbefalinger i særberetningerne.

220. Revisionsholdet bestod af Cour des Comptes’ næstformand og tre revisorer.

221. Den oprindelige revision blev udført mellem maj og oktober 2010. Opfølgningsrevisionen fandt sted 
mellem december 2013 og juni 2014.

Vigtige bemærkninger

222. I forbindelse med 2011-revisionen af ungdomsbeskæftigelsesforanstaltningerne konstaterede Cour des 
Comptes, at tallene ikke var fyldestgørende, fordi der ikke var nogen angivelse af de arbejdssøgendes 
beskæftigelsesegnethed som følge af foranstaltningerne. De berørte myndigheder sagde, at de manglede de 
nødvendige værktøjer til at vurdere foranstaltningernes effektivitet. I forbindelse med 2014-revisionen 
konstaterede Cour des Comptes, at der ikke var foretaget en ajourført vurdering af 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltningerne. Arbejdet med at opstille resultatindikatorer var kun i den indledende 
fase.

223. Cour des Comptes bemærkede også, at der vedrørende ungdomsgarantien blev anvendt en 
samarbejdsaftale - et redskab, der ikke havde været i brug siden 2006 og kun havde været involveret 
i pilotprojekter.

224. Cour des Comptes anførte, at iværksættelsen af ungdomsgarantien i juni 2014 kunne gøre ADEM’s 
personalemangel endnu mere problematisk, hvilket ville øge faren for, at samarbejdsaftalens mål ikke kunne nås.

Anbefalinger

225. Cour des Comptes’ 2011-beretning fremhævede behovet for et vurderingssystem baseret på 
resultatindikatorer. Cour des Comptes er af den opfattelse, at nye organisationers mål og præstationer skal 
fastsættes fra begyndelsen, så bekæmpelsen af arbejdsløshed kan vurderes.
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226. Cour des Comptes anbefalede også gennemførelse af en flerårig plan for det nye organ. Denne plan 
kunne danne grundlag for overvejelserne om den overordnede politik, de strategiske valg, de mellemsigtede 
aktiviteter og opgaver og de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer.

227. I 2014 gentog Cour des Comptes sine anbefalinger vedrørende behovet for at vurdere 
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltningerne og anbefalede, at effektiviteten af foranstaltninger som 
beskæftigelsesstøttekontrakten og beskæftigelsesstartkontrakten burde drøftes på nationalt og internationalt plan.

228. På bestemte datoer, f.eks. efter to års anvendelse, burde den kompetente minister underrette 
deputeretkammeret om udviklingen i de vedtagne foranstaltninger, både kvantitativt (antal støttemodtagere, der 
har fået en kontrakt af denne type) og kvalitativt (antal støttemodtagere, der har fundet beskæftigelse).

229. Cour des Comptes mener, at foranstaltninger skal vurderes efter en vis periode, så eventuelle korrektioner 
kan foretages, eller foranstaltningen kan bringes til ophør, hvis den ikke opnår de forventede resultater.

Offentliggørelse og opfølgning

230. Særberetningerne om foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsløshed blev forelagt deputeretkammeret 
henholdsvis den 7. april 2011 og den 13. oktober 2014.

231. Derefter blev beretningerne offentliggjort på Cour des Comptes’ websted, og der blev udsendt 
pressemeddelelser.

232. Deputeretkammerets udvalg for kontrol med budgetgennemførelsen følger op på Cour des Comptes’ 
særberetninger og rapporterer om de foranstaltninger, der træffes af de berørte myndigheder som reaktion på Cour 
des Comptes’ anbefalinger. Opfølgningsrapporten blev forelagt den 30. marts 2015.

233. Cour des Comptes’ fremtidige arbejdsprogram omfatter også en særberetning om ungdomsgarantien.
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Den ungarske statsrevision

Állami Számvevőszék

Koordineret revision af systemet til sporing af 
kandidaters karriereforløb

Oversigt

234. I sin beslutning af 20. april 2012 om moderniseringen af Europas videregående uddannelser 
understregede Europa-Parlamentet behovet for at spore nye kandidaters beskæftigelse for at måle, hvor godt den 
videregående uddannelse opfylder arbejdsmarkedets behov. Europa-Parlamentet opfordrede medlemsstaterne til 
at indsamle og offentliggøre data om sammenhængen mellem kvalifikationerne til forskellige erhverv og 
beskæftigelsesmulighederne i disse erhverv.

235. Flere dokumenter fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen omtaler risikoen for en ”hjerneflugt” 
- navnlig i medlemsstaterne i Central-, Øst- og Sydeuropa - som følge af, at et stigende antal nye kandidater 
beslutter sig for at arbejde i udlandet. Af denne årsag enedes OR’erne i Ungarn, Rumænien og Bulgarien om at 
udføre en kooperativ revision som led i netværket om Europa 2020-strategien. Revisionen blev koordineret af den 
ungarske statsrevision og var en forvaltningsrevision med fokus på effektivitet.

236. Målet med revisionen var at fremhæve god praksis vedrørende sporing af karriereforløb, med særligt 
fokus på kandidater ansat i andre medlemsstater.

237. Den ungarske statsrevisions revision om dette emne fokuserede på udformningen og funktionen af 
systemet til sporing af kandidaters karriereforløb (GCTS). GCTS implementeres inden for rammerne af EU-udbud og 
er et beslutningsstøttesystem, som giver feedback til videregående uddannelsesinstitutioner om kvaliteten og 
anvendelsen af deres uddannelse og orienterer unge om valg af erhverv.

Hvordan revisionen blev gennemført

238. Revisionen dækkede perioden fra 1. januar 2011 til 31. oktober 2015, og de reviderede virksomheder var 
ministeriet for menneskelige ressourcer (EMMI), uddannelsesstyrelsen og seks udvalgte ungarske universiteter.

239. Den blev udført i overensstemmelse med de professionelle revisionsstandarder og principperne for 
forvaltningsrevision. Evalueringen af de oplysninger og dokumenter, der var nødvendige for at besvare 
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revisionsspørgsmålene, omfattede følgende processer: observation, formulering af spørgsmål (anmodninger om 
oplysninger), sammenligning og analyse. Revisionen blev udført ved evaluering af svarene på spørgsmålene, 
anvendelse af data fra eksamensbeviser og hensyntagen til den lovgivning, der var gældende i den reviderede 
periode.

Vigtige bemærkninger

240. Det ungarske system til sporing af kandidaters karriereforløb består af to niveauer. Det centrale organ 
organiserer indsamlingen, integreringen og analysen af data fra hele landet, opretter en database, udvikler metoder 
og yder støtte til de videregående uddannelsesinstitutioner, mens institutionerne indsamler og analyserer deres 
egne data og udarbejder rapporter til det centrale organ.

241. Det decentraliserede system kan levere data om arten af kandidaternes beskæftigelse og giver 
universiteterne mulighed for at stille egne spørgsmål i spørgeskemaet. Denne decentralisering øger motivationen 
til at opretholde systemet og gøre brug af de modtagne data, og den har også ført til forskellige eksempler på god 
praksis.

242. I Ungarn bruges GCTS-dataene i beslutningstagningen både på statsligt niveau og på universiteterne. 
Det onlineinformationssystem, der er oprettet på grundlag af GCTS-dataene, giver detaljerede oplysninger om 
mulighederne for beskæftigelse efter endt uddannelse for studerende, der forbereder sig til universiteternes 
adgangseksaminer. Mange mennesker besøger det websted, der indeholder disse oplysninger.

243. Alle de videregående uddannelsesinstitutioner, der var omfattet af revisionen, havde oplevet, at det 
krævede antal deltagere, der anvendte data fra systemet, var opnået eller overskredet. Endvidere havde fire 
institutioner opfyldt målet om at få 90 % af kandidaterne til at besvare spørgeskemaerne, og to universiteter lå over 
dette mål.

244. Målgruppernes villighed til at svare var imidlertid faldende. Den faldende svarprocent svækker dataenes 
pålidelighed og truer samtidig systemets bæredygtighed.

245. Den ungarske statsrevision konkluderede, at organisationerne udførte deres opgaver godt og 
i overensstemmelse med målene for alle faser: planlægning, koordinering, udvikling og overvågning. Den centrale 
planlægning - navnlig planlægningen vedrørende forskellige erhverv - skabte nyttige metoder og retningslinjer. Det 
aktive og tætte samarbejde mellem den centrale organisation og institutionerne understøttede også den 
vellykkede implementering af GCTS.

Anbefalinger

246. På baggrund af revisionen blev det anbefalet at sikre, at databasen til sporing af kandidaters 
karriereforløb indeholder mere pålidelige oplysninger om kandidater, der arbejder i udlandet, at EMMI yderligere 
tilskynder kandidater til at besvare onlinespørgeskemaerne, og at de indsamlede data deles i en form, der muliggør 
datamining. Der blev også konstateret en række konkrete eksempler på god praksis, som blev anbefalet.
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Offentliggørelse og opfølgning

247. Den ungarske statsrevision offentliggjorde sin revisionsberetning den 6. oktober 2016 og udarbejdede 
også en analyse af emnet på grundlag af revisionens resultater.

248. Analysen fokuserede primært på to centrale problemer, der blev afdækket af revisionen: hvorfor de 
adspurgte kandidater var temmelig uvillige til at svare, og hvorfor data om nye kandidaters ansættelse i udlandet 
ikke blev brugt. Svarprocenten kan naturligvis øges ved at forbedre de tekniske betingelser og ved at begrænse 
spørgeskemaernes længde, men ifølge analysen er det vigtigste stadig at styrke båndene mellem de videregående 
uddannelsesinstitutioner og deres kandidater. Det blev også anført i analysen, at der under driften og udviklingen 
af GCTS bør lægges mere vægt på at øge GCTS-databasens pålidelighed for at muliggøre en nærmere undersøgelse 
af ansættelsesforholdene for kandidater, der arbejder i udlandet.

Forventet virkning

249. På grundlag af revisionens anbefalinger bør der vedtages et europæisk initiativ om at følge kandidater og 
sikre bedre viden om deres karriereforløb eller videre uddannelse med henblik på at understøtte forbedringer 
i erhvervsvejledning, programudformning, institutionelle strategier og politikudformning. Spørgeskemaets 
udformning bør ændres, og kandidaterne bør gøres mere opmærksom på det. Der bør udvikles mere præcis 
infografik og databaser om de forskellige erhverv med interaktiv informationsudveksling, der muliggør datamining.
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Maltas nationale revisionskontor

Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)

Strukturfondenes bidrag til gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien på områderne 
beskæftigelse og uddannelse

Oversigt

250. I denne beretning blev det undersøgt, om projekter og andre aktiviteter i de operationelle programmer 
under ESF og EFRU var udformet og implementeret på en sådan måde, at de bidrog effektivt til gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien på områderne beskæftigelse og uddannelse, og om de første resultater af disse 
interventioner understøttede vurderingen af dette. Kontaktkomitéen for de overordnede revisionsorganer (OR’er) 
havde givet sin arbejdsgruppe om strukturfondene mandat til denne opgave. Denne parallelle revision blev udført 
i samarbejde med OR’erne i ti medlemsstater.

251. De samlede årlige offentlige udgifter på det reviderede område beløber sig til 113 645 000 EUR (dette 
omfatter uddannelse og beskæftigelse), hvoraf 20 800 000 EUR (ESF’s akse 1) vedrører beskæftigelse (generelt, ikke 
kun ungdomsbeskæftigelse).

Hvordan revisionen blev gennemført

252. Den vigtigste reviderede enhed var forvaltningsmyndigheden i Malta, og revisionen dækkede en periode 
fra 2014 til 2016. Under sit arbejde med at adressere målsætningerne anvendte Maltas nationale revisionskontor 
(NAO) en række forskellige informationskilder. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af litteratur vedrørende 
Den Europæiske Union (EU) samt en dybdegående analyse af det relevante retsgrundlag og af dokumentation 
udarbejdet specifikt til den maltesiske kontekst. Den EU-relaterede litteratur var Europa 2020-strategien samt 
vejledninger om investeringsprioriteterne, resultatrammen og anvendelsen af retsgrundlaget på tværs af 
medlemsstaterne.

253. Af særlig relevans i forbindelse med denne revision var den lovgivning, der omhandlede de forskellige 
aspekter af de operationelle programmers (OP’ernes) funktioner. Nærmere bestemt omfattede det relevante 
retsgrundlag tre EU-forordninger fra 2013 (1301/2013, 1303/2013 og 1304/2013), der indeholder de fælles og 
generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- 
og Fiskerifond.
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254. Den dokumentation, der specifikt vedrørte den maltesiske kontekst, omfattede Maltas 
partnerskabsaftale, det nationale reformprogram fra 2015, Rådets henstillinger og landespecifikke henstillinger, de 
vedtagne OP’er, reglerne for støtteberettigelse og forudgående evalueringer samt intern dokumentation 
udarbejdet af afdelingen for koordinering af planlægning og prioritering (i egenskab af forvaltningsmyndighed) 
med henblik på at adressere de overordnede mål i Europa 2020-strategien.

255. Under revisionen gennemførte NAO delvis strukturerede interview med forvaltningsmyndigheden. Ud 
over at gennemføre interview anmodede NAO om underliggende dokumentation og præciseringer, når det var 
påkrævet. Interviewene blev gennemført på grundlag af en interviewvejledning vedtaget af arbejdsgruppen. Dette 
dokument bestod af tre hoveddele:

 ο generelle oplysninger, der kunne give et overblik over medlemsstaternes operationelle programmer 
vedrørende uddannelse og beskæftigelse

 ο oplysninger om OP'ernes udformning, der kunne give indblik i, hvordan de reviderede OP'er var 
udarbejdet, og om de var forenelige med opfyldelse af målene i Europa 2020-strategien

 ο oplysninger om OP'ernes gennemførelse - med fokus på de godkendte projekter, der var udtaget til 
revision - så det kunne fastslås, i hvilket omfang projekterne havde bidraget eller i fremtiden ville 
bidrage til at opfylde de overordnede Europa 2020-mål.

256. Feltarbejdet blev udført mellem maj og november 2016.

Vigtige bemærkninger

257. Med hensyn til OP’ernes udformning konstaterede NAO, at de var udarbejdet efter omfattende 
gennemgange af nationale prioriteter, risici og udfordringer, at alle de nationale ministerier var blevet inddraget, og 
at arbejdet var blevet koordineret af en programmeringsenhed for at sikre en ensartet tilgang. Endvidere var 
anbefalingerne i de forudgående evalueringer blevet fulgt i langt de fleste tilfælde. NAO konkluderede, at OP’erne 
klart var tilpasset efter de nationale behov, Rådets henstillinger og de identificerede risici og udfordringer.

258. NAO mente generelt, at de udvalgte indikatorer ville bidrage til den samlede opfyldelse af Europa 
2020-målene. Der var imidlertid et par mangler med hensyn til nogle specifikke investeringsprioriteter, hvor de 
præcise funktioner ikke blev beskrevet, og oplysningerne var uklare. NAO mente, at resultatindikatorerne for OP I 
var realiserbare, selv om de manglede nogle detaljer, og at resultatindikatorerne for OP II, som var mere detaljerede, 
var realistiske og generelt ambitiøse.

259. Med hensyn til projekternes potentielle produktivitet og effektivitet blev det konstateret, at der var klare 
forbindelser mellem projekterne og deres specifikke mål og resultatindikatorer, og at der blev givet tilstrækkelig 
vejledning.

260. Systemerne til at overvåge indikatorerne var tilstrækkelige og sikrede rettidig dataindsamling og 
-analyse. Overvågningsudvalgene omfattede repræsentanter fra alle de relevante myndigheder med undtagelse af 
revisionsmyndigheden, hvorfra der blev indhentet input på ad hoc-basis.
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261. Ansøgerne fik tilstrækkelig vejledning om OP’erne og projekterne samt om, hvordan de skulle ansøge, og 
de kunne deltage i informationsmøder.

262. Der blev konstateret god praksis i oprettelsen af det tværministerielle koordinationsudvalg og de 
sektorspecifikke underudvalg med henblik på at maksimere ressourcerne og minimere overlapninger og 
dobbeltarbejde. Udvalgene leverede strategisk input og vejledning med hensyn til programmeringsperioden 
2014-2020.

Anbefalinger

263. Bortset fra kommentarerne om de ovenfor nævnte specifikke mangler i indikatorerne fremsatte NAO 
ingen generelle anbefalinger, som var tilstrækkelig væsentlige til at fortjene omtale her, eller anbefalinger 
vedrørende brede risikoområder. Det skal bemærkes, at den tidsmæssige placering af denne revision på et relativt 
tidligt tidspunkt i programmeringsperioden begrænsede NAO’s analyse.

Offentliggørelse og opfølgning

264. Beretningen blev offentliggjort på NAO’s websted den 1. februar 2017. Offentliggørelsen blev ledsaget af 
en pressemeddelelse. Der er endnu ikke foretaget nogen opfølgning.

Forventet virkning

265. Efter NAO’s opfattelse bør revisionsresultaterne og konklusionerne i denne beretning tages i betragtning 
ved en eventuel gennemgang af OP’erne.
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Polens overordnede revisionskontor

Najwyższa Izba Kontroli

Traineepladser og praktikpladser for arbejdsløse 
i den offentlige administration

Oversigt

266. I den offentlige administration er der etableret passende organisatoriske ordninger vedrørende 
traineepladser for studerende og kandidater samt praktikpladser for arbejdsløse45. Kvaliteten af disse tilbud er 
imidlertid ikke altid så høj som påkrævet. Dette har påvirket deres anvendelighed med hensyn til at hjælpe 
deltagerne med at komme i arbejde. Samtidig er arbejdsløsheden blandt kandidater et af de centrale problemer på 
arbejdsmarkedet. Ifølge den nationale udviklingsstrategi for menneskelige ressourcer frem mod 2020 skyldes det 
bl.a. et misforhold mellem de eksisterende behov på den ene side og omfanget og rækkevidden af trainee- og 
praktikprogrammerne på den anden side.

Hvordan revisionen blev gennemført

267. Revisionen gjaldt 24 offentlige enheder: 17 offentlige kontorer (to ministerier, fem provinskontorer, fem 
kommunale/lokale myndigheder og fem distriktsmyndigheder) og syv universiteter i seks provinser.

268. Enhederne blev udvalgt, fordi de havde det højeste antal traineepladser og praktikpladser for arbejdsløse 
i 2013, 2014 og første halvår af 2015.

269. Revisionen omfattede traineepladser for studerende og praktikpladser for arbejdsløse.

270. Revisionen dækkede perioden fra 1. januar 2013 til afslutningen af revisionsaktiviteterne i de enkelte 
reviderede enheder og blev udført mellem den 17. september og den 31. december 2015.

45 I Polen indebærer en praktikplads, at en arbejdsløs erhverver praktiske færdigheder ved at udføre opgaver på en arbejdsplads uden en 
ansættelseskontrakt.
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Vigtige bemærkninger

271. De offentlige kontorer var generelt godt forberedt på at tilbyde trainee- og praktikpladser. I to 
ekstraordinære tilfælde havde enheder modtaget for mange deltagere og overskredet deres organisatoriske 
kapacitet. Traineepladser er omfattet af kontrakter eller aftaler mellem kontorerne og læreanstalterne eller 
universiteterne, og praktikpladser er omfattet af kontrakter mellem kontorerne og arbejdsformidlingen. 
Praktikanter og trainees tilknyttes mentorer, men der har været tilfælde, hvor hver mentor havde mange trainees og 
praktikanter (op til 12 personer). Universiteternes mentorer ydede somme tider ikke reelt vejledning, idet nogle 
traineeophold fandt sted i ferieperioder, hvor mentorerne ikke var til stede. Der var tilfælde, hvor én mentor var 
ansvarlig for et særlig stort antal studerende (i ekstreme tilfælde over 800 personer i løbet af et akademisk år).

272. Langt størstedelen af de besøgte kontorer betalte ikke undervisningstillæg til mentorerne, selv om den 
relevante lovgivning (lov om lærlingeuddannelse) indeholder bestemmelser om sådanne tillæg, hvis mentorer ikke 
(i det mindste delvis) fritages for arbejdsopgaver i traineeperioden. Revisorerne påpegede, at det er uretfærdigt, at 
mentorer for studerende fra offentlige skoler under den eksisterende lovgivning er berettiget til supplerende 
vederlag, mens dette ikke er tilfældet for mentorer for studerende fra private skoler (selv om de f.eks. kan arbejde 
samme sted og udføre de samme aktiviteter).

273. Udvekslingen af oplysninger mellem universiteterne og kontorerne fungerer ikke fuldt ud, navnlig 
i forbindelse med traineeprogrammet. Kontorernes mentorer havde ingen kontakt med universiteternes 
repræsentanter, og nogle traineeophold blev gennemført uden for programmet.

274. Efter den første tilpasningsperiode udførte unge arbejdsløse på praktikophold generelt opgaver, som 
svarede til dem, der blev udført af kontorernes ansatte. I forbindelse med traineeophold fik deltagerne tildelt de 
enkleste - ofte rent mekaniske - opgaver såsom fotokopiering (dette gjaldt for en tredjedel af deltagerne).

275. Det overordnede revisionskontors revisorer bemærkede også andre mangler i ni af kontorerne (over 
50 %). Disse mangler vedrørte sundhed og sikkerhed, f.eks. at kurser blev afholdt af uautoriserede personer. I to 
kontorer blev personoplysninger behandlet af trainees og praktikanter uden de nødvendige tilladelser, hvilket ikke 
er i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om beskyttelse af personoplysninger.
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276. I de reviderede ministerier og provinskontorer havde kun 75 personer haft traineepladser i den periode, 
revisionen omfattede, hvilket var ca. en fjerdedel af det antal, der var planlagt i regeringens pilotprogram. Formålet 
med dette program var at øge kontorernes åbenhed for trainees og skabe traineepladser af høj kvalitet.

277. Kun i 52,5 % af tilfældene førte praktikopholdene for arbejdsløse i den offentlige administration til 
beskæftigelse senest tre måneder efter afslutningen, fordi kontorerne på grund af udvælgelsesprocedurer ikke 
kunne garantere beskæftigelse.

278. Tre af de reviderede kontorer afgav generiske udtalelser om deres trainees - de var holdt i de samme 
vendinger og udarbejdet efter en model, hvilket begrænser deres anvendelighed for eventuelle fremtidige 
arbejdsgivere.

Anbefalinger

279. Det overordnede revisionskontor har påvist, at der er behov for tættere samarbejde mellem de organer, 
der anbefaler trainee- og praktikophold, og de enheder, der tilbyder dem, samt for, at de offentlige myndigheder 
træffer passende foranstaltninger med henblik på at:

 ➤ offentliggøre de ledige pladser sammen med reglerne og kriterierne for antagelse

 ➤ kræve, at alle de organer, der anbefaler trainee- og praktikophold, etablerer trainee-/
praktikprogrammer

 ➤ foretage en rimelig vurdering af trainee- og praktikpladserne og identificere de specifikke 
færdigheder, deltagerne har erhvervet

 ➤ give studerende mulighed for at deltage i frivillige praktikordninger såsom praktikkurser

 ➤ evaluere trainee- og praktikpladserne i et givet kontor.

280. Det overordnede revisionskontor bemærkede også, at der ikke blev givet tilskud til mentorer for 
studerende fra private skoler, og sendte premierministeren et forslag vedrørende dette.
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Offentliggørelse og opfølgning

281. Oplysningerne om resultaterne af revisionen blev godkendt af formanden for det overordnede 
revisionskontor den 6. juni 2016, og pressemeddelelsen om resultaterne af revisionen blev offentliggjort den 
18. august 2016 på det overordnede revisionskontors websted.

282. På baggrund af revisionen producerede revisorerne i alt 60 konklusioner, som lederne af de reviderede 
enheder godkendte til implementering.

Forventet virkning

283. Beretningen og dens konklusioner forventes at bidrage til at forbedre praktik- og tranieeophold ved at 
gøre rekrutteringen til praktik- og traineepladser mere gennemskuelig, øge antallet af praktik- og traineepladser af 
høj kvalitet og øge omfanget og intensiteten af samarbejdet mellem universiteterne/læreanstalterne og de 
organisationer, der tilbyder praktikophold.
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Det portugisiske revisionsorgan

Tribunal de Contas

Revision af den strategiske plan for fremme af 
unges beskæftigelsesegnethed - ”Impulso Jovem”

Oversigt

284. Revisionen blev udarbejdet på anmodning af det portugisiske parlament med det generelle mål at 
vurdere forvaltnings- og kontrolsystemerne samt gennemførelsen af den strategiske plan ”Impulso Jovem”, 
herunder:

 ο at karakterisere den strategiske plan, der omfatter initiativer til fremme af 
ungdomsbeskæftigelsesegnethed - "Impulso Jovem" - med hensyn til dens organisatoriske struktur, 
beslutningstagning samt forvaltnings- og kontrolsystem

 ο at analysere målene for planen og relevansen af de ressourcer, der er tildelt den

 ο at vurdere, i hvilken udstrækning "Impulso Jovem"-planen (juni 2012-december 2013) havde nået sine 
mål med hensyn til fysisk og finansiel gennemførelse.

285. Revisionen omfattede perioden juni 2012-december 2013.

286. Målene for den strategiske plan ”Impulso Jovem” var at tilvejebringe 932,3 millioner euro i EU-midler 
(204,7 millioner euro fra ESF og 727,6 millioner euro fra EFRU).

Hvordan revisionen blev gennemført

287. Den væsentligste reviderede enhed var den øverste nationale myndighed vedrørende beskæftigelse og 
erhvervsuddannelse, ”Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)”, men revisionen omfattede også en 
høring af attesteringsmyndigheden i forbindelse med ESF og EFRU, forvaltningsmyndighederne og de formidlende 
organer i forbindelse med de vigtigste involverede operationelle programmer samt andre offentlige enheder, der 
var involveret i implementering og gennemførelse af den strategiske plan ”Impulso Jovem”.
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288. Revisionen blev udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte metoder og teknikker 
omhandlet i Tribunal de Contas’ revisions- og procedurehåndbog.

289. Med henblik på at få støtteberettigelsesvilkårene bekræftet og gennemgå procedurerne for kontrol og 
overvågning af ”Impulso Jovem” og de afholdte betalinger blev der udtaget ikkestatistiske stikprøver.

290. Det udførte arbejde tog hensyn til alle de akser og foranstaltninger, den strategiske plan omfattede, og 
involverede revision af projekter fra hver akse.

291. Et af medlemmerne af Tribunal de Contas var ansvarligt for revisionen, som blev godkendt af 
plenarforamlingen i Tribunal de Contas’ 2. Afdeling. Alle de øvrige seks medlemmer fremkom med bemærkninger.

292. Revisionsholdet bestod af tre revisorer koordineret af én ledende revisor.

293. Revisionen blev gennemført mellem december 2013 og november 2016.

Vigtige bemærkninger

294. Forvaltningen, overvågningen og kontrollen af ”Impulso Jovem”-planen fik ikke støtte fra et effektivt 
informationsaggregerings- og forvaltningssystem.

295. Resultaterne viser, at gennemførelsen var meget langt fra de foranstaltninger, der oprindeligt var 
planlagt. Dette skyldtes delvis ikke kun et vanskeligt økonomisk miljø, men også at der var tilbageslag 
i gennemførelsen af nogle nye foranstaltninger, der medførte, at de relaterede støtteforanstaltninger blev udsat. En 
anden faktor, der bidrog til disse resultater, var, at de første faser af planen blev indledt i konkurrence med det 
eksisterende og mere attraktive ”praktikopholdsprogram”, der involverede lavere deltagelsesomkostninger for 
støttemodtagerne og/eller lederne og derfor kunne tilbyde en længere praktikperiode, og som var placeret 
i Lissabonregionen.

296. Den oprindelige investeringsprognose for ”Impulso Jovem” var på ca. 932,3 millioner euro, den 
godkendte investering var på 444,3 millioner euro, og investeringen i gennemførelsen var på 187,4 millioner euro, 
hvilket giver en gennemførelsesprocent på 42,2 %.

297. De unge, der blev beskæftiget under ”Impulso Jovem”-planen (93 989 personer), udgjorde ca. 54,6 % af 
det samlede antal arbejdsløse under 30 år, der var indskrevet på jobcentrene den 31. december 2012 
(171 994 personer), og 23,0 % (39 736) er ikke længere indskrevet på jobcentrene.

298. IEFP kendte ikke beskæftigelsesegnethedsniveauet på de forskellige uddannelsesområder.
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Anbefalinger

299. I betragtning af, at den nationale plan for implementering af en ungdomsgaranti, der er medtaget i den 
nye programmeringsperiode, 2014-2020, fulgte ”Impulso Jovem”-planen, gik anbefalingerne på:

 ➤ at sikre et aggregeret og detaljeret globalt informationssystem

 ➤ at evaluere resultaterne af beskæftigelsesegnetheden fordelt på uddannelsesområder

 ➤ at overvåge udviklingen af unge med et lavt uddannelsesniveau, deres grad af succes 
i gennemførelsen af uddannelsen og deres integration på arbejdsmarkedet

 ➤ at forstærke den stedlige kontrol i forhold til kontrollen under "Impulso Jovem"-planen.

Offentliggørelse og opfølgning

300. Beretningen blev afleveret til det portugisiske parlament den 6. januar 2017 og blev offentliggjort 
elektronisk på Tribunal de Contas’ websted. Offentliggørelsen blev ledsaget af en præsentationsnote.

301. Som standardprocedure vil der blive fulgt op på beretningen seks måneder efter offentliggørelsen. Indtil 
alle anbefalingerne er blevet implementeret (eller med en relevant ledsagende begrundelse endeligt vraget med 
hensyn til implementering eller af andre objektive årsager udløbet), vil revisionsholdet hvert år revurdere status 
vedrørende de resterende anbefalinger.

Forventet virkning

302. Beretningen og anbefalingerne heri forventes at give:

 ο forbedringer i det informationssystem, der støtter forvaltningen og de politiske beslutninger

 ο bedre kendskab til forbindelsen mellem uddannelsesområder og beskæftigelsesegnethed

 ο bedre sporing af integrationen af unge med ringe uddannelse på arbejdsmarkedet

 ο udvidede kontrolprocedurer i disse former for tilskud.



80
DEL III - OR-beretninger kort fortalt

Det slovakiske overordnede revisionsorgan

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Revision vedrørende produktiv og effektiv 
anvendelse af nationale budgetressourcer, der er 
afsat til at forberede kandidater fra udvalgte 
universiteter på at klare sig på arbejdsmarkedet, 
og vedrørende opfyldelse af udvalgte mål for 
økonomiske indikatorer og for indikatorer, der 
anvendes i lærings- og undervisningsprocessen

Oversigt

303. Revisionen havde fokus på udviklingen i antallet af personer, der studerer ved universiteter, i forhold til 
tilskuddene fra det nationale budget. Den omfattede også en undersøgelse af, hvordan tilskuddene bidrog til, at 
kandidaterne fik succes på arbejdsmarkedet.

304. I 2013 blev der på arbejdsmarkedet i Slovakiet kun udbudt tusind job for kandidater fra universiteterne. 
I andet kvartal af 2013 var over 27 000 personer med en universitetsgrad arbejdsløse. Revisorerne konstaterede, at 
det slovakiske videregående uddannelsessystem uddanner flere kandidater, end der efterspørges, og at der ikke er 
nogen korrelation mellem arbejdsmarkedets behov og de typer kandidater, universiteterne uddanner.

Hvordan revisionen blev gennemført

305. De væsentligste reviderede enheder var det slovakiske ministerium for uddannelse og ti slovakiske 
offentlige universiteter.

306. Økonomiske data og andre data blev analyseret, syntetiseret, sammenlignet og kategoriseret. De 
studerendes succesrater blev undersøgt ved udvalgte fakulteter, og beskæftigelsen blev undersøgt på basis af data 
fra arbejdsformidlingerne. Der blev udarbejdet et spørgeskema for universitetsuddannede med henblik på at 
indsamle oplysninger om deres succes på arbejdsmarkedet og deres tilfredshed med kvaliteten af uddannelsen. 
Den undersøgte dokumentation omfattede slutopgørelsen fra ministeriet for uddannelses budgetsektion, 
årsrapporter om gennemførelsen af universiteternes budgetter, årlige aktivitetsrapporter, tilskudsaftaler mv.

307. Målet for revisionen var at undersøge, om de nationale budgetmidler, der var afsat til at forberede 
kandidater fra udvalgte universiteter til succes på arbejdsmarkedet, blev anvendt produktivt og effektivt, ved at 
stille dem seks spørgsmål om: hvor effektivt statsmidlerne var blevet anvendt til at øge kandidaternes 
beskæftigelse, hvorvidt disse midler havde nået målet for dem, hvor hurtigt de arbejdssøgende fandt job, 
korrelationen mellem personalet og de studerendes resultater, de studerendes tilfredshed med uddannelsen og 
arbejdsgivernes inddragelse i uddannelsen.
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308. Revisionen blev gennemført mellem 27. maj og 6. december 2013.

Vigtige bemærkninger

309. Generelt uddannede universiteterne for mange kandidater, der ikke kunne finde beskæftigelse på deres 
studieområder, og korrelationen med arbejdsmarkedets behov var utilstrækkelig. Tildelingen af midler fra det 
nationale budget til de enkelte universiteter er kun delvis betinget af, at kandidaterne har succes på 
arbejdsmarkedet. Universiteternes tilskud er hovedsagelig baseret på antallet af studerende, og 10 %-20 % af 
tilskuddene udnyttes ikke og fremføres derfor til det følgende år. En høj studerende-lærer-ratio resulterede i en 
højere arbejdsløshedsprocent blandt de studerende pr. lærer. I 2010-2012 kom over 15 % af kandidaterne ikke ind på 
arbejdsmarkedet, hvilket betyder en uproduktiv udnyttelse på kort sigt af 55 570 000 euro i nationale budgetmidler. 
Revisionsspørgeskemaet viste, at over 60 % af kandidaterne mente, at de udnyttede deres videregående 
uddannelse, og 26,3 % var permanent beskæftiget. Over 90 % vurderede kvaliteten af deres videregående 
uddannelse højt, men kun 52 % ville stadig have valgt at studere samme fag.

Anbefalinger

310. Der blev fremsat en række anbefalinger til at afhjælpe arbejdsløsheden blandt nyuddannede og sikre et 
større fokus på at give studerende den uddannelse og de færdigheder, der kræves på arbejdsmarkedet, gennem 
forbedring af information, samarbejde og incitamenter. De vigtigste anbefalinger anføres nedenfor:

 ➤ Tilskudstildelingsmetoden bør gennemgås grundigt, og det bør overvejes at begunstige 
universiteter, hvis kandidater påviseligt har større succes på arbejdsmarkedet

 ➤ De opstillede mål bør revurderes, og nye mål fastsættes i delprogrammet 077 11 - At levere 
universitetsuddannelse og forvalte universiteter

 ➤ Ministeriet for uddannelse og de offentlige universiteter bør samarbejde med socialsikringskontoret 
og arbejdsministeriet om at udarbejde værktøjer til at stille ajourførte og pålidelige data til rådighed 
med henblik på overvågning af kandidaters succes på arbejdsmarkedet

 ➤ Ministeriet for uddannelse bør tilpasse rammen for tildelingen af midler, så den støtter universiteter, 
hvis kandidater påviseligt har succes på arbejdsmarkedet

 ➤ Den nationale reformplan for næste periode bør revideres

 ➤ Arbejdsformidlingsinformationssystemet bør udvides, så det forbinder universiteterne med 
arbejdsformidlingerne, så universiteterne har onlineadgang til data vedrørende deres kandidaters 
situation på arbejdsmarkedet

 ➤ Kandidaternes profilbeskrivelser bør harmoniseres, og individuelle studieområder kategoriseres 
i overensstemmelse med studieordningen

 ➤ Der bør indføres en indikator til overvågning af antallet af studerende, der ikke afslutter deres studier

 ➤ Vægtningskoefficienten for succes på arbejdsmarkedet bør forhøjes.
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Offentliggørelse og opfølgning

311. Beretningen blev offentliggjort den 7. januar 2014 og forelagt for premierministeren, ministeren for 
uddannelse og relevante slovakiske parlamentariske udvalg.

312. Gennemførelse af dens anbefalinger vil blive fulgt op i fremtidige revisioner.

Forventet virkning

313. Beretningen og anbefalingerne bør bidrage til at gøre anvendelsen af budgetmidlerne til videregående 
uddannelse mere produktiv og effektiv og øge beskæftigelsesgraden for universitetsuddannede.
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Det britiske overordnede revisionsorgan

UK National Audit Office

Værdiskabelse gennem 
lærlingeuddannelsesprogrammet

Oversigt

314. Denne beretning omhandlede en undersøgelse af, om undervisningsministeriet (DfE) kunne godtgøre, at 
det stadig mere arbejdsgiverledede lærlingeuddannelsesprogram gav valuta for pengene.

315. Flere regeringer har anset lærlingeuddannelser for at være en nøglemetode til at udvikle færdigheder, og 
de er derfor et afgørende led i planerne om vækst og forbedret produktivitet, samt til at forbedre resultaterne for 
unge og fremme mangfoldighed på arbejdspladsen. Det menes ikke, at arbejdsgiverne ville investere et økonomisk 
optimalt beløb i uddannelse, herunder lærlingeuddannelse, uden offentlig intervention.

316. Der havde været en betydelig vækst i antallet af lærepladser i de seneste år, og DfE var i færd med at 
udvide lærlingeuddannelsesprogrammet yderligere og samtidig gøre det stadig mere arbejdsgiverledet og 
arbejdsgiverfinansieret. De væsentlige ændringer, der skulle støtte programgennemførelsen, omfattede et politisk 
mål om at fremme nye lærepladser, nye lærepladsstandarder, der skulle fastsættes af arbejdsgivergrupper, og 
kernefinansiering hidrørende fra en arbejdsgiverafgift.

Hvordan revisionen blev gennemført

317. Den vigtigste reviderede enhed var DfE, der på det tidspunkt befandt sig i de tidlige faser af et komplekst 
overgangsprogram vedrørende lærlingepladser. NAO-beretningen skulle give oplysninger, som kunne anvendes 
i håndteringen af denne overgang, og evaluere den hidtidige indsats for at øge værdien af det stadig mere 
arbejdsgiverledede lærlingeuddannelsesprogram. Denne forvaltningsrevision omfattede tre hovedområder:

 ο fastlæggelsen af programmets mål og måling af dets succes

 ο forbedring af de enkelte lærepladsers kvalitet

 ο styring af de forhold, der kunne undergrave lærepladsers kvalitet og værdi.
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318. Revisionsbeviset blev indsamlet mellem december 2015 og maj 2016.

319. Der blev gennemført delvis strukturerede samtaler med og besøg hos fem tilsynsorganer, syv 
uddannelsesudbydere, 19 arbejdsgivere og repræsentative organer i bilindustrien, byggesektoren og de liberale 
erhverv, to lokale samarbejdende virksomheder og ti repræsentative grupper af interessenter.

Vigtige bemærkninger

320. Hvad angår fastlæggelsen af programmets mål og målingen af dets succes havde DfE ikke fastsat, 
hvordan det ville anvende stigningen i antallet af lærepladser til at levere bedre produktivitet, og hvordan det ville 
indvirke på blandingen af lærepladser med henblik på at levere den bedste værdi. Det havde heller ikke lagt sig fast 
på, hvad der ville udgøre ”succes” i det reformerede program. Forskning har vist, at forskellige lærlingeuddannelser 
tilbyder væsentlig forskellige fordele, men det var uklart, hvordan DfE planlagde at bruge dette bevis.

321. Kvaliteten af de enkelte lærlingeuddannelser skulle forbedres ved at indføre arbejdsgiverudformede 
lærepladsstandarder. Mange arbejdsgivere og uddannelsesudbydere, der er involveret i udformning og 
gennemførelse af lærlingeuddannelser, støttede principperne bag de nye standarder, men der var behov for en 
større indsats for at øge kendskabet til dem. I praksis havde processen med at udvikle de nye standarder været 
ressourcekrævende for arbejdsgiverne og taget længere tid, end DfE havde planlagt. Nogle arbejdsgivere og 
grupper af repræsentanter for industrien var bekymret for, at fremgangsmåden fører til en lang række smalle, 
overlappende standarder, som begrænser erhvervelse af kvalifikationer, der kan overføres.

322. Arbejdsgiverne rapporterede om stor tilfredshed med kvaliteten af den tilbudte uddannelse og med de 
oplevede fordele, men spørgeundersøgelser blandt lærlingene tegnede et mindre optimistisk billede af 
uddannelsens kvalitet, og undervisningsinspektoratet mente, at ca. en femtedel af udbyderne var nødt til at 
forbedre uddannelseskvaliteten. DfE styrede de individuelle forhold, der kunne undergrave lærepladsers kvalitet og 
værdi i forbindelse med levering af dele af det nuværende program for forandring, på en passende måde. Det var 
også i færd med at udvikle en mere effektiv tilgang til håndtering af tværgående forhold, der kunne undergrave 
programmets succes, men der var behov for yderligere fremskridt, og det havde endnu ikke fastlagt, hvilke 
oplysninger det havde brug for til at overvåge centrale adfærdsmæssige risici og opdage tegn på, at der er risici 
under udvikling.

Anbefalinger

323. DfE burde:

 ➤ fastsætte den planlagte samlede indvirkning på produktivitet og vækst sammen med kortfristede 
centrale resultatindikatorer til at måle programmets succes

 ➤ sikre, at tidsplanen for videreudvikling af standarderne forblev realistisk og blev meddelt klart til 
arbejdsgivere og udbydere

 ➤ forbedre den måde, det håndterede centrale risici, indbyrdes afhængighed og uforudsete hændelser 
på tværs af de forskellige elementer i programmet
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 ➤ gøre mere for at forstå, hvordan arbejdsgivere, uddannelsesudbydere og vurderingsorganer kan 
reagere på de igangværende reformer og udvikle solide måder at reagere hurtigt på, hvis der opstår 
tilfælde af markedsmisbrug

 ➤ fastslå de funktioner, som henholdsvis statslige organer og Institute for Apprenticeships har, specielt 
med hensyn til tilsyn med kvaliteten af lærlingeuddannelsen og indsamling og analyse af relevante 
data og parametre.

Offentliggørelse og opfølgning

324. Beretningen blev offentliggjort den 6. september 2016, sammen med en pressemeddelelse. Den blev 
drøftet i finansudvalget i Underhuset den 12. oktober 2016, og udvalget offentliggjorde den 30. november 2016 sin 
egen rapport, som DfE besvarede som led i standardproceduren. Revisionsresultaterne blev også fremlagt på et 
beskæftigelsesforum arrangeret i Westminster i februar 2017.

325. NAO følger rutinemæssigt op på implementeringen af sine anbefalinger ved at samarbejde med det 
reviderede organ. I marts 2017 offentliggjorde DfE en formel Benefits Realisation Strategy (strategi for opnåelse af 
fordele) vedrørende lærlingeuddannelsesprogrammet, som medtog performanceforanstaltninger, såsom at 
indtjeningen for succesfulde lærlinge var forbedret, at flere lærlinge gik videre til bevarede job eller andre 
uddannelsesmuligheder, og at der var flere lærlinge fra etniske minoriteter, med indlæringsvanskeligheder og fra 
socialt dårlige kår.

326. Institute for Apprenticeships blev operationelt den 3. april 2017.

Forventet virkning

327. Beretningen og anbefalingerne heri bør bidrage til at forbedre politikken ved at fremlægge et udbygget 
sæt af programmål og performanceforanstaltninger, der gør det nemmere at fastslå, om programmet er vellykket. 
Det vil forbedre processen med indførelse af arbejdsgiverudformede lærlingeuddannelsesstandarder, der fører til 
bedre styring af risici for f.eks. udnyttelse af lærlingeuddannelsesordningen og de nye 
lærlingeuddannelsesafgiftsordninger.
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Liste over deltagende EU-OR’ers revisionsarbejde i relation til 
ungdomsarbejdsløshed siden 2010

328. Listen giver et overblik over EU-OR’ers revisionsarbejde, der - helt eller delvis - har berørt 
ungdomsarbejdsløshed eller integration af unge på arbejdsmarkedet. Kontakt venligst det berørte OR for yderligere 
oplysninger om en given revision.

Belgien

 ο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, november 2014 [Tilpasning mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet, offentliggjort i november 2014]

Bulgarien

 ο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. [Revision 
vedrørende overvågning af universitetskandidaters karriere og migration, offentliggjort i april 2017]

 ο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Erhvervsrettet undervisning med 
henblik på beskæftigelse, offentliggjort i 2016]

 ο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. [Ungdomsbeskæftigelse opnået ved hjælp af EU-midler under det 
operationelle program "Udvikling af menneskelige ressourcer", offentliggjort i november 2014]

 ο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г. 
[Kandidaters resultater i karrieremæssig henseende, offentliggjort i oktober 2013]

 ο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на 
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван 
през м. Юли 2013 г. [Gennemførelsen af projektet "Udvikling", der havde til formål at fremme arbejdsløses 
økonomiske aktivitet og blev finansieret under det operationelle program "Udvikling af menneskelige ressourcer", 
offentliggjort i juli 2013].

Tyskland

 ο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, August 2015 [Revision vedrørende programmer for støtte 
til karrierestart i henhold til den tyske sociallovs afsnit III, § 49, offentliggjort i august 2015]

 ο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach § 51 ff. SGB III, 
November 2016 [Revision vedrørende programmer for forberedende erhvervsuddannelse med en produktorienteret 
tilgang i henhold til den tyske sociallovs afsnit III, § 51 f., offentliggjort i november 2016]

• Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [Del I: Samfinansiering og udbud]

• Teil II: Durchführung und Abrechnung [Del II: Gennemførelse og regnskabsaflæggelse]
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 ο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 [Revision 
vedrørende støtte til unge med kvalifikationsgab i henhold til den tyske sociallovs afsnit III, § 54a, offentliggjort 
i juli 2017]

Frankrig

 ο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 [Unges adgang til 
beskæftigelse - opbygning af forløb, tilpasning af statsstøtte, offentliggjort i september 2016]

Italien

 ο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 [500 unge for kultur, offentliggjort i oktober 2016]

Litauen

 ο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 [Udnyttelse af erhvervsuddannelsesmuligheder, 
offentliggjort i februar 2016]

Luxembourg

 ο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et 
octobre 2014 [Foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsløshed og opfølgning, offentliggjort i april 2011 og oktober 2014]

Ungarn

 ο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [Koordineret revision af systemet til 
sporing af kandidaters karriereforløb, offentliggjort i oktober 2016]

Μalta

 ο Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education, 
published February 2017 [Strukturfondenes bidrag til gennemførelsen af Europa 2020-strategien på områderne 
beskæftigelse og uddannelse, offentliggjort i februar 2017]

Polen

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Traineepladser og praktikpladser for arbejdsløse i den 
offentlige administration, offentliggjort i august 2016]

 ο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, maj 2010 [Beskæftigelse af personer med handicap 
i den offentlige forvaltning]
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 ο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, september 2010 
[Ansættelse af personale i den lokale offentlige forvaltning]

 ο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, januar 2012 [Gennemførelse af programmet 
til støtte for beskæftigelsen for personer under 30 år]

 ο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych 
jednostkach organizacyjnych, juni 2013 [Beskæftigelse af personer med handicap i udvalgte ministerier, centrale 
kontorer og organisatoriske enheder]

 ο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz 
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, november 2013 [Social beskæftigelse 
som et instrument til at forbedre dårlig levestandard og øge aktiviteten af personer, der er truet af social udstødelse]

 ο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, april 2015 [Effektiviteten af udvalgte aktive 
former for forebyggelse af arbejdsløshed]

 ο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, maj 2015 [Arbejdsmarkedsfondens tilskud til 
erhvervsaktivitet]

 ο Kształcenie na kierunkach zamawianych, oktober 2015 [Uddannelse med henblik på efterspurgte færdigheder]

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, juni 2016 [Traineepladser og praktikpladser for arbejdsløse 
i den offentlige administration]

 ο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, April 2017 [Anvendelse af 
strukturmidler til at øge beskæftigelsen]

Portugal

 ο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 [Strategisk 
plan for fremme af unges beskæftigelsesegnethed - "Impulso Jovem", offentliggjort i januar 2017]

Slovakiet

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, január 2014 [Revision vedrørende produktiv og effektiv anvendelse af nationale 
budgetressourcer, der er afsat til at forberede kandidater fra udvalgte universiteter på at klare sig på arbejdsmarkedet, 
og vedrørende opfyldelse af udvalgte mål for økonomiske indikatorer og for indikatorer, der anvendes i lærings- og 
undervisningsprocessen, offentliggjort i januar 2014]

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, december 2013

 ο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
február 2013
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Det Forenede Kongerige

 ο Delivering value through the apprenticeships programme, published September 2016 [Værdiskabelse gennem 
lærlingeuddannelsesprogrammet, offentliggjort i september 2016]

 ο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow, published July 2016 [Undersøgelse af misbrug 
af den fleksible støttefond i Plaistow, offentliggjort i juli 2016]

 ο Welfare reform - lessons learnt, published May 2015 [Welfare reform - erfaringer, offentliggjort i maj 2015]

 ο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan, published December 2014 [Sektoren 
videreuddannelse og færdigheder: gennemførelsen af forenklingsplanen, offentliggjort i december 2014]

Den Europæiske Revisionsret

 ο EU's ungdomsgaranti: De første skridt er taget, men der venter gennemførelsesrisici forude, offentliggjort 
i marts 2015 (særberetning nr. 3/2015)

 ο Kommissionens støtte til indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen: ESF-finansieringen er blevet omdirigeret, men 
der fokuseres ikke nok på resultater, offentliggjort i december 2015 (særberetning nr. 17/2015)

 ο Ungdomsarbejdsløshed - Har EU's politikker gjort en forskel? En vurdering af ungdomsgarantien og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, offentliggjort i april 2017 (særberetning nr. 5/2017)





Sådan kontakter du EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/
european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
— på følgende nummer: +32 22999696 eller
— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

Sådan finder du oplysninger om EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/
index_da

EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://publications.europa.eu/da/
publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale 
informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: 
http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og 
genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.

https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
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https://publications.europa.eu/da/publications
https://publications.europa.eu/da/publications
https://europa.eu/european-union/contact_da
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/da



	Indledning
	Glossar
	Forkortelser
	Kontaktkomitéen og dens arbejde
	Resumé
	DEL I - Beskæftigelsespolitikken
	Retsgrundlag og historisk udvikling
	EU’s politikker og foranstaltninger på området ungdomsbeskæftigelse
	Arbejdsmarkedsstatistikker om unge (2008-2016)
	Langtidsledighed blandt unge

	DEL II - Oversigt over OR’ernes arbejde
	Indledning
	Revisionsmetode
	Revideret periode
	Gennemførelse af beskæftigelsespolitikker
	Tilpasning af uddannelsessystemer
	Forbedring af jobsøgningsforanstaltninger
	Overvågningssystemer
	Programmer, der tilbyder direkte beskæftigelse
	Offentliggørelse
	Opfølgning på revisionerne

	DEL III - OR-beretninger kort fortalt
	Den Europæiske Revisionsret:
	Ungdomsarbejdsløshed - Har EU’s politikker gjort en forskel? En vurdering af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
	Det belgiske revisionsorgan
	Cour des Comptes/Rekenhof/Rechnungshof
	Revisionsberetning om overensstemmelsen mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
	Bulgariens rigsrevision
	Сметна палата на Република България
	Revision vedrørende overvågning af universitetskandidaters karriere og migration
	Det tyske føderale revisionsorgan
	Bundesrechnungshof
	Revision af støtte til unge med kvalifikationsgab
	Det franske revisionsorgan
	Cour des comptes
	Unges adgang til beskæftigelse - opbygning af forløb, tilpasning af statsstøtte
	Det italienske revisionsorgan
	Corte dei Conti
	Revision af det nationale projekt om 500 unge for kultur
	Litauens revisionskontor
	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
	Beretning om offentlig revision: Udnyttelse af erhvervsuddannelsesmuligheder
	Storhertugdømmet Luxembourgs Revisionsret
	Cour des Comptes du Grand-Duché de Luxembourg
	Beretning i 2011 og opfølgningsberetning i 2014 om foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsløshed
	Den ungarske statsrevision
	Állami Számvevőszék
	Koordineret revision af systemet til sporing af kandidaters karriereforløb
	Maltas nationale revisionskontor
	Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)
	Strukturfondenes bidrag til gennemførelsen af Europa 2020-strategien på områderne beskæftigelse og uddannelse
	Polens overordnede revisionskontor
	Najwyższa Izba Kontroli
	Traineepladser og praktikpladser for arbejdsløse i den offentlige administration
	Det portugisiske revisionsorgan
	Tribunal de Contas
	Revision af den strategiske plan for fremme af unges beskæftigelsesegnethed - ”Impulso Jovem”
	Det slovakiske overordnede revisionsorgan
	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
	Revision vedrørende produktiv og effektiv anvendelse af nationale budgetressourcer, der er afsat til at forberede kandidater fra udvalgte universiteter på at klare sig på arbejdsmarkedet, og vedrørende opfyldelse af udvalgte mål for økonomiske indikatorer
	Det britiske overordnede revisionsorgan
	UK National Audit Office
	Værdiskabelse gennem lærlingeuddannelsesprogrammet
	Liste over deltagende EU-OR’ers revisionsarbejde i relation til ungdomsarbejdsløshed siden 2010


