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Tilstedeværende:
Anders Ladegaard Bork (O) udvalgsmedlem
Helle Poulsen (V) udvalgsmedlem
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5.

Godkendelse af dagsorden

Forventet beslutningsproces
Udvalg
Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Sagsnr.

Planlagt mødedato

Beh. mødedato
08-06-2020 15:30

Kategori
Til behandling

Indstillingstype

Beslutning
Godkendt.

Side 2

6.

Status på baseline for ungeindsatsen

Indstilling
Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at den politiske
følgegruppe vedrørende KUI tager orienteringen om baseline for ungeindsatsen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Ungecentrums indleder orienteringen med at fremlægge en opdateret version af
den baseline, som er vedlagt denne dagsorden.
Baseline beskriver ungeindsatsen udgangspunkt, mål og foreløbige resultater.
Bilag
Baseline for Køge Kommunes Ungeindsats
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Sagsnr.

Planlagt mødedato

Beh. mødedato
08-06-2020 15:30

Kategori
Til orientering

Indstillingstype

Beslutning
Taget til efterretning.

Side 3
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BASELINE FOR KØGE KOMMUNES
UNGEINDSATS

Oplæg til BASELINE Køge Kommunes Ungeindsats
Formål
En baseline skal på væsentlige punkter tydeliggøre ungeindsatstens udgangspunkt, og derfra den
udvikling der sker. Dermed vil den gøre det muligt løbende at følge dels ungegruppens uddannelsesog jobudvikling og dels nogle umiddelbare resultater af den ny organisering af ungeindsatsen.

Nationale mål resultatmålinger i Køge og lokale kvalitative mål for ungeindsatsen:
Nationale mål: Udviklingen i Køge Kommune vil som udgangspunkt blive målt ud fra de nationale
uddannelsespolitiske mål.
Resultatmålinger i Køge Kommune: Køge Kommunes ungeindsats har udpeget nogle centrale
områder, hvor en positiv udvikling vil være væsentlige skridt på vej mod at nå de nationale mål.
Lokale kvalitetsmål for ungeindsatsen: Endelige vil der blive undersøgt og målt på om de unge
oplever bedre sammenhæng i indsatsen og mere ejerskab og inddragelse i deres egen sag. Desuden
kan samarbejdet på tværs i ungeindsatsen blive belyst.

Vi gennemgår herunder hvilke forhold der kan blive målt på. I det omfang, der foreligger en aktuel
måling (baseline) er den angivet. Hvis feltet i kolonnen ”Baseline” står tomt, foreligger der ikke en
aktuel måling.

Nationale mål
90 % af de 25 årige har gennemført en
ungdomsuddannelse i 2030

Baseline
83 % (2017)

2

Anden af unge op til 25 år som ikke har tilknytning til
uddannelse elle arbejdsmarked skal halveres.

600 unge (7 %)

3

25 % af afgangseleverne skal vælge en EUD i 2020 og
30% i år 2025

22,4 %

4

Resultatmålinger i Køge Kommune
Flere unge i uddannelse 21 årige??

Baseline
64 % (14% har gennemført)

5

Flere 24 årige med gennemført ungdomsuddannelse

73 %

6

Flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte
efter 9. eller 10.klasse med bopæl i Køge kommune

7

Færre unge på uddannelseshjælp og kortere forløb.

8

De unges uddannelsesplaner skal indgå i
handleplanerne for unge, der får tilbud efter
Serviceloven (Familieindsatsen)

1

450 personer
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Kortere anbringelser af unge - øget kvalitet i
anbringelserne

10 Kortere efterværnsforløb
11 Max. 4 % skolefravær
12 Flere sager hvor der er sammenhæng og kendskab
på tværs af fagområder
Lokale kvalitetative mål for ungeindsatsen
13 At de unge skal opleve én indgang.
14 At de unge føler tryghed og stabilitet i deres forløb.
15 At de unge oplever sammenhæng
16 At den unge deltager i meningsfulde
indsatser/forløb.
17 At fagprofessionelle samarbejder om den unge.

3 % af sagerne på børn som går i skole
er det kendt hos vejlederen at der er en
indsats fra FCK
Baseline
KL-partnerskab om unge; kortlægning af
borgerrejser ud fra interviews med unge
KL-partnerskab om unge; kortlægning af
borgerrejser ud fra interviews med unge
KL-partnerskab om unge; kortlægning af
borgerrejser ud fra interviews med unge
KL-partnerskab om unge; kortlægning af
borgerrejser ud fra interviews med unge
KL-partnerskab om unge; kortlægning af
sagsgange ud fra interviews med
medarbejdere

Udviklingen af Ungebefolkningen i Køge kommune
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7.

Status på implementering af den kommunale ungeindsats

Indstilling
Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at den politiske
følgegruppe vedrørende KUI tager orienteringen om implementeringen af den kommunale
ungeindsats til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningerne fremlægger en aktuel status på implementeringen. Herunder
- Ungecentrums opgavevaretagelse
- Medarbejderprocessen, hvor tre afdelinger er rykket under samme tag.
- Ungecentrums ledelse og organisation
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Sagsnr.

Planlagt mødedato

Beh. mødedato
08-06-2020 15:30

Kategori
Til orientering

Indstillingstype

Beslutning
Taget til efterretning.
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8.

Proces for evaluering af ungeindsatsen

Indstilling
Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at den politiske
følgegruppe vedrørende KUI drøfter proces for evaluering af ungeindsatsen.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med Byrådets beslutning 25. juni 2019 om organisering af den kommunale
ungeindsats i Køge Kommune blev den politiske følgegruppe nedsat til at koordinere på tværs af
de tre fagudvalg.
Som beskrevet i kommissoriet (vedlagt) har følgegruppen frem til sommeren 2020 disse
opgaver:
• Følge implementeringen af den kommunale ungeindsats i det første år.
• Opfølgning på de nationale og lokale mål for ungeindsatsen. Til brug for opfølgningen
udarbejder forvaltningen en baseline, der løbende bliver opdateret. Baseline vil på udvalgte
temaer vise ungeindsatsens udgangspunkt og udviklingen derfra.
• Sikre, at den første delevaluering fremlægges for de tre fagudvalg i sommeren 2020.
Den midlertidige nedlukning af kommunen pga. coronasmitte i samfundet har dog gjort
det vanskeligt at overholde den oprindelige tidsramme. For at sikre evalueringens
kvalitet anbefaler forvaltningen at udsætte evalueringen til efteråret
2020 og foreslår, denne tidsplan for processen:
Tidsplan for evaluering og beslutninger om KUI (2020)
Forum

Mødedato 2020

Emner

Adm. styregruppe

27. maj kl. 13-14

Dagsorden til følgegruppen

Politisk følgegruppe

08.06.

Status på implementering
Baseline for indsatsen
Plan for delevaluering

Fagudvalg

SAU: 10. aug.
BU: 12. aug.
SU: 12. aug.

Status fra politisk
følgegruppe

Forvaltningerne

Aug. – okt. 2020

Udarbejdelse af
evaluering. Borger-oplevelse
og -tilfredshed indgår.

Adm. styregruppe

27. okt.

Dagsorden til følgegruppen

Side 9

Politisk følgegruppe

9. nov.

• Baseline for
indsatsen
• Delevaluering med
anbefalinger til
ungeindsatsen

Fagudvalg

BU: 2. dec.
SU: 2. dec.
SAU: 14. dec.

• Fremlæggelse af
delevaluering med
anbefalinger

Bilag
Kommissorium for den politiske følgegruppe
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Sagsnr. 2017-002359

Planlagt mødedato
08-06-2020 15:30

Beh. mødedato
08-06-2020 15:30

Kategori
Til orientering

Indstillingstype

Beslutning
Sagen drøftet, herunder følgegruppens input til fagudvalgene til evalueringen.
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KOMMISSORIUM FOR DEN POLITISKE
FØLGEGRUPPE

UNGEINDSATSEN
Velfærdsforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

4. september 2019

2017-000564-36

Kommissorium for den politiske følgegruppe

Den politiske følgegruppe er nedsat i forlængelse af Byrådets beslutning 25-06-2019
om organisering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune.

VF-Sekretariat

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67

Ungeindsatsen er politisk forankret i Skoleudvalget, Børneudvalget og Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget.




De tre fagudvalg har ansvaret for egne sagsområders bidrag til ungeindsatsen
De tre fagudvalg varetager i fællesskab kommunens myndighedsansvar som
beskrevet i lov om kommunal ungeindsats
De tre fagudvalg følger parallelt op på implementering, resultater og mål for
ungeindsatsen med udgangspunkt i en række succeskriterier

Kontakt:
Jakob Dahl Jensen
Tlf. +45 56 67 66 91
Mail vf@koege.dk

For at sikre koordineringen på tværs af de tre fagudvalg nedsættes der en politisk
følgegruppe med to deltagere fra hvert fagudvalg: udvalgsformanden og yderligere
ét medlem.
Følgegruppens arbejde
Den politiske følgegruppe arbejder frem til sommeren 2020 med disse opgaver:





Følge implementeringen af den kommunale ungeindsats i det første år.
Opfølgning på de nationale og lokale mål for ungeindsatsen. Til brug for
opfølgningen udarbejder forvaltningen en baseline, der løbende bliver opdateret.
Baseline vil på udvalgte temaer vise ungeindsatsens udgangspunkt og udviklingen
derfra.
Sikre, at den første delevaluering fremlægges for de tre fagudvalg i sommeren
2020.

På sit første møde udpeger følgegruppen en formand.
Følgegruppen medlemmer:
Udpeget af Børneudvalget:
Pernille Sylvest (A)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
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Dato

Dokumentnummer

30. august 2019

2017-000564-36

Udpeget af Skoleudvalget:

Mads Andersen (C)
Helle Poulsen (V)
Udpeget af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:
Lissie Kirk (A)
Anders Ladegaard Bork (O)
Følgegruppens møder
Det første møde holdes primo september og derefter med cirka to måneders
mellemrum. Forslag til dagsorden udsendes af den administrative styregruppe ca. en
uge i forvejen.

Side 2/2

Side 13

9.

Eventuelt

Forventet beslutningsproces
Udvalg
Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Sagsnr.

Planlagt mødedato

Beh. mødedato
08-06-2020 15:30

Kategori
Til orientering

Indstillingstype
Sekretariatet

Beslutning
Intet.
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10. Eventuelt
Lukket dagsorden
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Sagsnr. 2017-002359

Planlagt mødedato
08-06-2020 15:30

Beh. mødedato
08-06-2020 15:30

Kategori
Til orientering

Indstillingstype
Sekretariatet

Beslutning
Intet.
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11. Underskriftsblad - Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Lukket dagsorden
Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt
at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Politisk følgegruppe vedrørende KUI
Sagsnr.

Planlagt mødedato
08-06-2020 15:30

Beh. mødedato
08-06-2020 15:30

Kategori
Til behandling

Indstillingstype
Sekretariatet
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