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Presentation Notes
Blandt mine arbejdsområdet i dag er analyser, bl.a. af effekter af aktiv beskæftigelsespolitik. Tidligere har jeg arbejdet med voksen- og efteruddannelse i sekretariatet for VEU-udvalget, hvor der blev sat gang i en række analyser, herunder af effekterne. 
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Overordnede betragtninger I

• Vi har brug for kvantitative effektanalyser

• En analyse af effekter på virksomhedsniveauet er længe 
ventet! (mens individniveauet er bedre belyst)

• Uden effektanalyser kan vi ikke foretage cost-benefit- 
analyser og besvare spørgsmålet: Får vi tilstrækkeligt for 
pengene? – VEU er jo i høj grad offentligt finansieret

• Analyser af oplevede effekter/udbytter kan uddybe 
kvantitative effektanalyser – men kan ikke erstatte dem

• Ikke sikkert, at kvantitative effekter og oplevede udbytter 
peger i samme retning
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Overordnede betragtninger II
• Der ses på virksomhedseffekter på følgende 

udfaldsvariabler: Omsætning, indtjening og jobomsætning/– 
udvikling

• Effekten på produktiviteten (omsætning/medarbejder) og 
indtjening forventes at være positiv. Findes det?

• Effekten på jobomsætning kan begge veje. Har 
virksomheder, der benytter VEU meget, stor eller lille 
jobafgang? Ansætter virksomheder, der benytter VEU lidt, 
flere?

• Fører den relativt store offentlige støtte til, at uundgåelige 
fyringer udskydes? Forlænger det blot perioden, der går, 
inden personen er ansat på en ny virksomhed?

• Fastholdes medarbejdere, der har deltaget i VEU? Har 
medarbejdere, der har modtaget VEU ifm. en afskedigelse, 
en kortere efterfølgende ledighedsperiode?
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Konkrete bemærkninger

• Det er afgørende at sondre mellem effekter af forskellige 
VEU-typer – almen, erhvervsrettet og videregående VEU.

• Varierer effekten afhængig af medarbejderne 
uddannelsesniveau (kort/lang)?

• Er der systematisk variation i effekten mellem brancher?

• Det vil endvidere være interessant at undersøge effekter på 
virksomhedernes investeringer. Bliver virksomheder med 
meget VEU-aktivitet fx mere kapitalintensive?

• Data er klart bedst for offentlig VEU. Det vil fortsat være en 
udfordring at få gode registreringer af privatfinansieret VEU 
– og dermed gode effektanalyser heraf
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