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POLITIK & PRAKSIS

Da loven om en samlet kommunal 
ungeindsats trådte i kraft 1. august 

skete det i Københavns Kommune med 
et uheldigt sammenfald af store foran-
dringer og truende besparelser på hele 
vejledningsområdet. Samtidig vælter 
det ind med unge, som hører ind under 
målgruppen.

Det bekymrer Sussie Johansen, til-
lidsrepræsentant i UU København. 
Optakten er ellers, trods kommunalt 
bureaukrati, forløbet nogenlunde rolig, 
hvor tre forvaltninger på tværs af be-
skæftigelse, socialområde og børn-og 
unge aftalte det nye samarbejde med 
en intention om en gradvis opstart på 
opgaverne. Men da medarbejderne 
kom fra ferie omkring 1. august blev de 
mødt med et brag af en udfordring.

»Det vælter ind med unge, som hører 
til i målgruppen, og det slår bunden 
ud af de ressourcer, vi har til rådighed. 
Bare	det	at	definere,	hvem	der	hører	til	
i målgruppen for den kommunale un-
geindsats er et stort arbejde for med-
arbejderne i de tre forvaltninger, som 
nu skal arbejde sammen om opgaven,« 
siger Sussie Johansen, og fortæller at 
medarbejderne er slået bag over af det 
stigende antal unge, og af aftaler som 
ikke fungerer i praksis.

Gode intentioner blev til 
spareøvelse
Den kommunale ungeindsats (KUI) 
er en udløber af ekspertgruppen om 
”Bedre veje til en ungdomsuddan-
nelse”, som i 2017 kom med forslag om 
oprettelse af FGU og en ny kommunal 
ungeindsats. Forslagene blev senere til 

ny lovgivning, som trådte i kraft ved 
skoleårets start.

Da ekspertgruppen med rektor Ste-
fan	Hermann	 i	 spidsen	 afleverede	de-
res rapport var det med et ønske om 
mere gennemskuelighed for de unge. 
Det lå ikke i kortene, at der var tale om 
en spareøvelse.

Men en presset kommunal økonomi 
har	 flere	 steder	 ført	 til	 et	 pres	 på	 det	
serviceniveau, som UU kan levere 
rundt om i landet. Og særligt store be-
sparelser ligger og lurer i UU Køben-
havn. Børne- og ungeforvaltningen i 
Københavns Kommune hyrede i 2018 
konsulent- og revisionshuset Deloitte 
til	 en	 analyse,	 der	 skulle	 identificere	
besparelser for 67 mio. kr. på en række 
bydækkende enheder inden for børne- 
og ungeområdet. Den endelige rapport 
pegede på et besparelsespotentiale på 
mellem 33 og 80 mio. kroner alt efter, 
hvor hårdt politikerne ville gå til sagen. 
Alene Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning blev præsenteret for et bespa-
relsespotentiale på mellem 11,8 og 21,4 
mio. kr. ud af et budget på knap 86 mil-
lioner kroner. Ikke alle besparelsesfor-
slag er sat i værk, men konsekvensen 
er, sammen med igangsætningen af 
både den kommunale ungeindsats og 
FGU, særdeles mærkbare.

Magasinet Vejlederen har forsøgt 
at få kommentarer fra medarbejdere, 
der sidder tæt på udfordringerne. Fru-
strationen omkring forandringerne er 
mærkbare, men ingen af dem, redak-
tionen har kontaktet – udover tillidsre-
præsentanten – har haft lyst til at stille 
op til interview. Ledelsen er ligeledes 

Kommunal ungeindsats presses af 
besparelser og flere unge i målgruppen
Flere unge i målgruppen for den nye kommunale ungeindsats 
kombineret med besparelser og store organisatoriske forandringer 
skaber tumultariske tilstande i Hovedstaden

Folketinget indgik i efteråret 2017 
”Aftale om bedre veje til uddan-
nelse eller job”, som blandt andet 
giver kommunerne en pligt til at 
etablere en sammenhængende 
ungeindsats på tværs af uddannel-
ses-, beskæftigelses- og socialind-
satsen for unge under 25 år uden 
en ungdomsuddannelse. 

Kravet om en sammenhængende 
kommunal ungeindsats trådte i 
kraft 1. august. 

Formålet er at forenkle og styrke 
indsatsen over for de unge, der 
ikke tager den direkte vej efter 
grundskolen.

Den unge og den unges forældre 
skal møde kommunen som én 
samlet instans på tværs af kom-
munale opgaver.

Én gennemgående kontaktperso-
nen skal give de unge oplevelsen 
af at have én kontakt til kom-
munen.

Kommunen får kompetence til at 
lave målgruppevurdering til den 
nye Forberedende Grunduddan-
nelse (FGU).
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tilbageholden med kommentarer.
Centerchef for UU København Peter 

Schantz synes, det er for tidligt at kom-
mentere	 på	 effekten	 af	 den	 koordine-
rende ungeindsats (KUI) og FGU, som 
på grund af en række praktiske forhold 
har haft startvanskeligheder.

»Det er klart det påvirker vores med-
arbejdere med en ny struktur og med 
et it-system, som ikke er færdigudvik-
let i forhold til FGU – og andre forhold. 
Derfor har vi også både opstart af FGU 
og KUI som faste punkter på vores af-
delings-, leder- og MEDmøder, for vi 
er meget opmærksomme på, at det er 
vigtigt, at vi taler om det med medar-
bejderne. Desuden er vi i løbende dia-
log med de forskellige samarbejdspart-
nere, vi har i forbindelse med ”alt det 
nye”. Og der er tale om meget nyt, som 
selvfølgelig påvirker medarbejdernes 
dagligdag, vi er på vej fra teori til prak-
sis. Men der er ikke tvivl om, at det der 
arbejdes for – bedre koordinering mel-
lem samarbejdspartnere - er et vigtigt 
skridt	på	vejen	mod	at	hjælpe	flere	ud-
satte unge.«

Det halter med styringen
Deloitte har beregnet sparepotentialet 
i København ud fra sammenligninger 
med Odense, Aarhus og Aalborg og 
konkluderer, at udgifterne i Hovedsta-
den ”er relativt høje sammenlignet med 
tilsvarende store kommuner”. Det kon-
kluderes, at forskellen kan skyldes så-
vel et ”højere serviceniveau såvel som 
en	mindre	 effektiv	 styring	 og	 tilrette-
læggelse af arbejdsopgaver og kapaci-
tetsudnyttelse.”

>>  Vi ved vel reelt ikke om alle får den 
vejledning, de skal have. Loven trådte først 
i kraft 1. august, og jeg er helt overbevist 
om, at det bliver en smule humplet for 
både de unge og for medarbejderne her i 
starten.

SUSSIE JOHANSEN , 
T ILLIDSREPR ÆSENTANT I UU KØBENHAVN

Sussie Johansen har svært ved at 
genkende billedet af et overforbrug til 
kerneopgaven i form af vejledning af 
de unge.
»Vi	får	nye	opgaver	og	flere	unge,	og	

vi fornemmer klart, at vi i forvejen er 
bagud på ressourcer. Nu står vi så oven 
i forandringerne til at miste 10-15 års-
værk over de kommende tre år. Indfø-
relsen af den kommunale ungeindsats 
skulle være omkostningsneutral, men 
reelt oplever vi, at der kom en stor spa-

reøvelse oven i,« siger hun.
UU København har som andre steder 

i landet skulle skabe et nyt samarbejde 
med socialrådgivere, støttekontakt-
personer, psykologer, sagsbehandlere 
og lærere på tværs af tre forvaltninger 
som led i den kommunale unge indsats.

Er der en pauseknap?
Forberedelsen af dette samarbejde på 
tværs af tre forskellige forvaltnings-
mæssige kulturer har ikke været nem. 

Intentionen er god, men gennemførelsen noget tumultarisk, siger Sussie Johansen 
om den kommunale ungeindsats.

>>>
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Perioden op til 1. august har været præ-
get af mange møder, hvor både med-
arbejdere og chefer skulle til at tænke 
på nye måder. Samtidig har UU afgivet 
vejledere til FGU-området.

»Når der så oven i alt dette kommer 
besparelser, er det ikke den bedste 
stemning at skabe forandringer på,« 
siger Sussie Johansen, som betegner 
hverdagen som ”tumultarisk”, fordi 
der skal omstruktureres og skabes nye 
samarbejdsmønstre.

»Og det sker samtidig med en bag-
vedliggende dagsorden om store be-
sparelser. Man får lyst til at lede efter 
en pauseknap, for vi har også stadig 
flere	unge,	som	har	brug	for	vejledning	
og sagsbehandling,« siger tillidsrepræ-
sentanten.

Størrelsen betyder noget
Udfordringerne i Hovedstaden hæn-
ger nært sammen med kommunens 
størrelse. Der er omkring 130 ansatte 
i UU Hovedstaden, hvoraf omkring et 
hundrede er vejledere. Lederne har ual-
mindeligt travlt med møder på tværs af 
socialforvaltning, beskæftigelsesfor-
valg og børn og unge forvaltningen.

»Det er sikkert lettere at samarbejde i 
en mindre kommune, hvor det er nem-
mere at kende hinanden og hvor man 
måske fysisk sidder sammen. Men det 
er	 sværere	 at	 finde	 fælles	 fodslag	 i	 en	
så stor kommune og der er mere bu-
reaukrati,« siger Sussie Johansen, der 
som tillidsrepræsentant for de læreror-
ganiserede i UU København hører om 
forholdene landet over, når hun er til 
regionsmøder med hendes kolleger fra 
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. 

Men især i Hovedstanden møder hun 
kolleger,	der	har	svært	ved	at	finde	en	
grimasse, der passer til de nye udfor-
dringer.

Sussie Johansen bakker dog op om 
intentionen i den kommunale ungeind-
sats.

»Det giver god mening med den lov 
og ønsket om at sikre én kontaktperson 
til den enkelte unge. Men processen 
frem mod at få det til at lykkes er ikke 
simpel. Det er svært at få til at fungere 
på tværs af forvaltninger i en så stor 
kommune. På sigt tror jeg da, at det 
bliver godt for de unge,« lyder det fra 
Sussie Johansen.

Kan falde mellem to stole
Men hun frygter, at ikke alle får den 
hjælp og vejledning, de har brug for her 
i opstartsfasen.

»Vi vil gerne få det til at lykkes, jeg 
synes	 alle	 er	fleksible,	men	der	mang-
ler hænder til at løfte opgaven,« siger 
Sussie Johansen. »Min frygt er, at nogle 
unge risikerer at falde imellem to stole 
her i den første fase.«
En	del	af	udfordringerne	er	at	define-

re de unge i målgruppen for den kom-
munale ungeindsats, ligesom det er 
vanskeligt at få ønsket om én indgang 
for den unge til at fungere i en kom-
mune	med	en	stor	geografi.

»Det vil være nemmere i en lille kom-
mune med det hele samlet på et cam-
pus. Her er vi spredt over et stort om-
råde.«

Så om alle unge får den vejledning, 
de er tiltænkt i forhold til intentionerne, 
er et åbent spørgsmål.

»Vi ved vel reelt ikke om alle får den 
vejledning, de skal have. Loven trådte 
først i kraft 1. august, og jeg er helt 
overbevist om, at det bliver en smule 
humplet for både de unge og for med-
arbejderne her i starten.«

>>  Min frygt er, at 
nogle unge risikerer 
at falde imellem 
to stole her i den 
første fase.
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