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Kommissorium – Politisk styregruppe – November 2018
Udvikling af en sammenhængende ungeindsats

Baggrund
I oktober 2017 indgik en bred forligskreds i Folketinget ’Aftale om bedre veje til uddannelse og
job’, som senere er omsat til et lovgivningskompleks. Aftalen sigter på at sikre, at alle unge på
sigt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet – og enten er i job eller uddannelse, når de
er 25 år. Reformen består af:



Kommunerne etablerer pr. 1. januar 2019 en sammenhængende kommunal ungeindsat
Der etableres en ny statsligt selvejende forberedende grunduddannelse (FGU) med
skolestart august 2019

I aftalen præciseres det, at det entydigt er kommunerne, der har ansvaret for, at unge under
25 år er parate til at gennemføre en uddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Etableringen af en sammenhængende ungeindsats for børn og unge fra 8. kl. – 25 år betyder,
at Varde Kommune skal have en samlet beskrivelse af kommunens samlede ungeindsats, hvor
der er sikret koordinering mellem de relevante aktører: skole, uddannelse, beskæftigelse og
socialområdet. Dette skal være forståeligt og sammenhængende for den unge og dennes
familie og netværk.
Konkret indeholder reformen følgende elementer:
 Kommunerne har ansvar for at foretage målgruppevurdering til FGU (forberedende
Grunduddannelse (antal, andre tilbud, forlængelse)
 Der skal udarbejdes en fælles uddannelsesplan for både de faglige og sociale aspekter,
der har betydning for at den unge får en uddannelse med målet om fast tilknytning til
arbejdsmarkedet
 Øget vejledning fra 8. kl.-25 år for unge med behov/unge, der er udsatte i forhold til
målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet
 Gennemgående kontaktperson fra 8. kl.-25 år: Unge med behov/unge, der er udsatte i
forhold til målsætningen om tilknytning til arbejdsmarkedet
Dermed er der nu fra nationalt hold sat et særligt fokus på at unge kommer i uddannelse
og/eller job, samt at det skal ske i en helhedsorienteret indsats set fra den unges perspektiv.
I Varde Kommune har der været arbejdet med dette i blandt andet Den tværgående
Ungeindsats, som nu tænkes udviklet og udvidet fremadrettet.
Formål
Den politiske styregruppe har til formål at følge arbejdet med udvikling af En
sammenhængende ungeindsats i Varde Kommune. Den politiske styregruppe skal medvirke til,
at der er bred politisk viden om og opbakning til retningen for projektet, samt at forelægge de
nødvendige beslutninger for de relevante politiske fagudvalg.
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Kompetence
Opgaven med at udvikle en sammenhængende ungeindsats går på tværs af de tre politiske
fagudvalg: Børn og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration.
For at sikre fremdrift i beslutningerne delegeres beslutningskompetence fra de tre ovennævnte
udvalg til den politiske styregruppe vedrørende:


Beslutninger angående den indholdsmæssige retning for udviklingen af en
sammenhængende ungeindsats, under ansvar for lovgivningen på området, samt de
politiske visioner for området – herunder Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien samt
gældende politikker og strategier på området.
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Dette skal behandles i fagudvalg og eventuelt i Økonomi og Erhvervsudvalget og Byrådet i

overensstemmelse med styrelsesvedtægten for Varde Kommune.
Den politiske styregruppe kan ikke behandle emner på sagsniveau.
Sammensætning
Den politiske styregruppe er sammensat på tværs af fagudvalgene Børn og Læring, Social og
Sundhed samt Arbejdsmarked og Integration.
Deltagere:
 Connie Høj, fmd. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og medlem af Udvalget
for Social og Sundhed – Connie Høj er valgt til formand for den politiske styregruppe
 Peder Foldager, fmd. for Udvalget for Børn og Læring og medlem af Udvalget for
Arbejdsmarked og Integration
 Tom Arnt Thorup, medlem af Udvalget for Børn og Læring
 Tina Agergaard Hansen, fmd. for Udvalget for Social og Sundhed, medlem af Udvalget
for Børn og Læring
 Steen Holm Iversen, medlem af Udvalget for Social og Sundhed og medlem af Udvalget
for Arbejdsmarked og Integration
 Birger Filskov, medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Følgende personer fra forvaltningen fungerer som sekretariatsbistand og deltager i
styregruppens møder:
 Britta Boel, direktør Børn, Læring og Job
 Louise Thastrup, Børn og Familie/projektleder
 Lotte Cortsen, Politik, Analyse og Digitalisering
Arbejdsform og mødekadence
Den politiske styregruppe træder sammen, når der er behov for beslutning om retningen på
projektet og har derudover 1 fast møde i kvartalet.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser
Der afsættes ikke midler til diæter eller ydes diæter til deltagerne. Udgifter til eventuelle
arrangementer, temadage eller lignende afholdes af kontoen for
kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Tidsplan
Den politiske styregruppe har afholdt 2 møder i efteråret 2018 og fortsætter i 2019. Herefter
vurderes det af de tre relevante politiske fagudvalg, om den politiske styregruppe skal
fortsætte i 2020.
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