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Invitation til partnerskab om en ny kommunal ungeindsats

Dato: 12. oktober 2018

Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er
hverken i uddannelse eller job. Særligt unge, der ikke kommer i gang
umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere i livet at få
fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. En stor del af
disse unge er ofte i kontakt med både uddannelses-, beskæftigelses- og
socialindsatsen og det kan resultere i manglende sammenhæng i
indsatsen over for den unge.

Sags ID: SAG-2018-01944
Dok. ID: 2649893

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" og den efterfølgende
lovudmøntning får kommunerne ansvaret for alle unge under 25 år, indtil
den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået
fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Kommunerne skal sikre, en sammenhængende ungeindsats i den enkelte
kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
Der er ikke fastsat krav til, hvordan kommunerne organiserer indsatsen,
men målet er et samarbejde omkring den unge, ved at skabe en
tværgående kommunalt forankret indsats.
Der vil skulle være et tæt samspil mellem den kommunale ungeindsats
og FGU-institutionerne om den enkelte unge.
KL inviterer på den baggrund et antal interesserede kommuner til et 1årigt partnerskab om en ny sammenhængende kommunal ungeindsats.
Vi forventer, at Undervisningsministeriet deltager i partnerskabet.
Formålet med partnerskabet er at understøtte den kommunale proces fra
ord og intention om en ny sammenhængende ungeindsats, til en
omstilling af ungeindsatsen i den enkelte kommune, og til etablering af
samarbejdet med FGU-institutionen i dækningsområdet.
Ambitionen er, at de deltagende kommuner og KL i fællesskab – og med
inspiration fra udvalgte eksperter – kan udvikle den kommunale
ungeindsats og sikre en sammenhængende indsats.
Partnerskabet består både af netværksmøder mellem kommunerne og
aktiviteter i den enkelte kommune.
./.

Partnerskabet er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse, der
også indeholder oplysninger om pris for deltagelse, tilmelding og
kontaktpersoner.
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Partnerskabet bliver igangsat den 14. november 2018 med det første
netværksmøde for embedsmænd fra de deltagende kommuner. Der vil i
december 2018 blive afholdt et kick-off seminar med deltagelse af
politikere og embedsmænd.
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Tilmeldingsfristen er den 1. november 2018, og tilmeldingen sker via
nedenstående link:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

https://tilmeld.kl.dk/KUI-partnerskab
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Med venlig hilsen

Thomas Gyldal Petersen
Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg

