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Kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse
i perioden januar 2017 til juni 2019
Projekt:
Implementering af Folketingets Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Baggrund for projektet

Der er brug for kvalificeret arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre
vækst og velfærd. Samtidig giver det at være selvforsørgende den enkelte borger
livskvalitet. Vi ved, at jo længere en uddannelse man har, jo mere er man i
beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man. Investering i uddannelse er
derfor vigtig, både for samfundet og for den enkelte.
Holbæk Kommune har på den baggrund defineret uddannelse til alle unge som én af
kommunens seks kerneopgaver og har dermed særligt fokus på området.
Også landspolitisk står uddannelse højt på dagsordenen. I februar 2017 fremlagde KL
deres udspil Godt på vej – Alle unge skal med og herefter kom ekspertgruppen om
bedre veje til en ungdomsuddannelse med en række anbefalinger til regeringen.
Den 10. maj offentliggjorde regeringen udspillet Tro på dig selv – det gør vi, hvori
mange af anbefalingerne fra både KL og ekspertgruppen er indarbejdet.
I oktober 2017 fremlagde et samlet Folketing Aftale om bedre veje til uddannelse og
job, som lægger sporene for en reform af de forberedende tilbud til de unge, der af
forskellige årsager ikke kan tage den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse.
Aftalen indeholder desuden en ny uddannelsespolitisk målsætning og krav til den
kommunale ungeindsats.
Lovforslag til udmøntning af aftalen forventes fremlagt inden sommerferien 2018.
Hovedelementerne i Folketingets Aftale om bedre veje til uddannelse og job
Alle Folketingets partier tilsluttede sig i efteråret 2017 Aftale om bedre veje til
uddannelse og job. Aftalen vedrører tre områder:
 En ny uddannelsespolitisk 100 %’s målsætning med ambitioner for alle
unge
 En ny forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der
har brug for faglig, personlig eller social opkvalificering for at kunne
gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
 Et entydigt kommunalt ansvar for de unge med nye krav til den
kommunale ungeindsats, omlægning af kommunale vejlednings- og
støttefunktioner mv.

Projektets overordnede
formål

Projektets overordnede formål er at sikre en god implementering af reformen for de
forberedende tilbud og den kommunale ungeindsats. Reformens elementer skal være
implementeret i august 2019.

Projektets
konkrete opgave

Projektets konkrete opgave er at udføre det forberedende arbejde, der gør de stående
udvalg og kommunalbestyrelsen i stand til at gennemføre de nødvendige forandringer
i den kommunale opgaveløsning.
Det forberedende arbejde skal ske i tæt samspil med både interne og eksterne aktører
på området.
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Organisering

Projektet drives af et projektudvalg bestående af politikere fra Kommunalbestyrelsen
samt eksterne aktører. Projektudvalget består af:












Steen Klink (O), fmd.
Rasmus Brandstrup Larsen (V)
Charlotte Nielsen (A)
Asbjørn Gerting Olsson (O)
Jarl Falk Sabro (B)
Marie Louise Hejnfelt, AVU-lærer på Nordvestsjællands HF & VUC
Anders Lykke Nielsen, udviklingschef på EUC Nordvestsjælland
Malene Wismar, viceuddannelsesleder på ZBC, SOSU-skolen
Ricki Susic, afdelingsleder på Produktionsskolen NVPRO/CAMPUS
Pia Petersen, projektleder og koordinator i Ungeindsatsen i Holbæk Kommune
Henrik Fritzen, 10. klasselærer i UngHolbæk Dagundervisning i Holbæk Kommune

I alt 11 medlemmer
Når ledelsen på den kommende nye FGU institution er udpeget (ultimo 2018/primo
2019), udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant herfra som medlem af
projektudvalget.
Tidshorisont og -plan

Projektet løber fra januar 2018 til juni 2019.
Projektudvalget arbejder efter følgende tidsplan:
 Februar-marts 2018: Opstart af projektudvalget





April-maj 2018: Emne: FGU-institutionen
Maj-juni 2018: Emne: Udskoling
Oktober-november 2018: Emne: Virksomhedsvejen
Februar-marts 2019: Emne: Den kommunale ungeindsats




Juni 2019: Afslutning af projektudvalgets arbejde
August 2019: Idriftsætning af FGU-institutionen



Juni 2021: Opfølgningskonference – To år efter opstart, hvordan er det gået?

Tidsplan for projektudvalgets arbejde vedlagt som bilag.
Kompetence

Projektudvalget har kompetence til at indstille til Udvalget for Beskæftigelse og
Uddannelse.

Økonomi

Budget for projektudvalgets mødeaktivitet i projektperioden (1½ år):
Budgetpost
2018
Mødeafholdelse/forplejning
6.000 kr
Deltagelse i/afholdelse af konferencer,
80.000 kr
studieture mm.
(Udgifter fra denne post skal godkendes af
kommunalbestyrelsen)

2019 (½ år)
3.000 kr
40.000 kr

Vederlag: I alt 275.577 kr. årligt (formand: 152.577 kr. årligt, øvrige politikere: 30.750
kr. årligt x 4, øvrige deltagere: 0 kr.)
Administrative ressourcer: ca. 3 årsværk fordelt over 1½ år (projektarbejde) samt
træk på ressourcer de steder i organisationen, hvor der skal ske forandringer, særligt i
Uddannelse til Alle Unge og i Læring og Trivsel.
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Inddragelse

Undervejs i arbejdet inddrager projektudvalget relevante interessenter, som kan
bidrage til implementeringsplanens indhold. Relevante interessenter er bl.a.:
 Unge/Ungdomsbyråd
 Grundskole (folkeskoler og privatskoler)
 Ungdomsuddannelser
 Forberedende tilbud/produktionsskole
 Virksomheder
 Medarbejdere / udskolingen / Børneindsatsen / Ungeindsatsen /
Ungdommens Uddannelsesvejledning /Fritid og Forebyggelse /
Virksomhedsindsatsen / Sundhed

Arbejdsform

Projektudvalget har opstartsmøder i februar/marts 2018 og afslutningskonference i
juni 2019. I tiden derimellem arbejder projektudvalget med særligt fokus på fire
emner i relation til Aftale om bedre veje til uddannelse og job:
 FGU-institutionen
 Udskoling
 Virksomhedsvejen
 Den kommunale ungeindsats
For hvert emne afholdes et halvdags arbejdsmøde, hvor en række interne og eksterne
aktører, herunder unge i målgruppen for FGU, inviteres til at drøfte og udvikle de
tiltag, der skal gennemføres for at indfri reformens ambitioner. Efter hvert
arbejdsmøde afholder projektudvalget et ordinært møde, hvor de konkrete
indstillinger til det stående udvalg besluttes.
To år efter afslutning af implementeringsprojektet (juni 2021) afholdes en
opfølgningskonference, hvor der følges op på reformens effekter efter to års virke.

Konsekvenser af forslag
Økonomi

Det er formålet med reformen, at flere unge gennemfører en uddannelse eller
kommer i job, hvilket på den lange bane og i et samlet kommunalt perspektiv
medfører en samfundsøkonomisk gevinst.
Det er endnu uafklaret, hvordan reformen vil påvirke økonomien indenfor de
områder, hvor der især skal ske forandringer i opgaveløsningen, dvs. Læring og Trivsel
og Uddannelse til Alle Unge. Det er dog udgangspunktet, at økonomien skal holde sig
indenfor det gældende budget, og reformens konkrete økonomiske konsekvenser vil
blive afdækket undervejs i projektarbejdet.
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