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Forord

I sommeren 2006 aftalte kommunerne og regeringen, at sætte ekstra skub 
bag regeringens målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddan-
nelse. Det kom der et modelkommuneprojekt ud af, som vi har kaldt Ung-
domsuddannelse til alle (UTA). 

Modelkommuneprojektet er med tiden blevet en veritabel bølge i den kommu-
nale verden, hvor næsten halvdelen af landets kommuner på nuvæ-rende tids-
punkt danner partnerskab med KL og Undervisningsministeriet. Kommunerne 
har sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og praktik-virksomheder 
sat de unge i centrum. Hvorfor denne overvældende tilslut-ning til målet?

Svaret er, at alle parter har stor interesse i, at ungdommen klarer sig godt. 
Kommunerne ønsker at gøre en aktiv indsats for at sætte de unge i vej mod 
en lykkelig voksentilværelse med job, familie, fritidsaktiviteter og demokra-
tisk deltagelse. Virksomhederne har behov for velkvalificeret arbejdskraft. 
Engagerede lærere og ledere på uddannelsesinstitutionerne ønsker at gøre 
en forskel for de unge. 

Vi har med andre ord et fælles fundament at bygge vores fælles ungeindsats 
på. Og der er stadig behov for en fælles målrettet ungeindsats, både på langt 
sigt og på kort sigt. Der er bred enighed om, at vi skal gribe til handling for 
at sikre fremtidens velfærdssamfund. Det gælder også på ungdomsuddan-
nelsesområdet. På kort sigt sidder vi midt i en økonomisk krise, hvor unge-
ledigheden stiger med foruroligende hast. Her gør uddannelse en forskel: 
Uddannede unge forlader ledigheden hurtigere and ufaglærte og opnår en 
langt bedre tilknytning til arbejdsmarkedet gennem hele livet. 

Med denne erfaringsopsamling fra partnerskabet mellem KL, regeringen og 
kommunerne er det ambitionen at inspirere yderligere til lokalt samarbejde 
om at hjælpe flere unge til at begynde, fastholde og gennemføre en ung-
domsuddannelse. Publikationen er første del af erfaringsopsamlingen fra 
projektet. Anden halvdel følger i efteråret 2009. 

God læselyst

De unge skal have 
uddannelse og job!
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Målsætningen blev første gang lan-
ceret i 1993 af den daværende un-
dervisningsminister Ole Vig Jensen 
(Undervisningsministeriet, 1993) 
og siden har VKO-regeringen med 
globaliseringsudspillet (Regeringen, 
2006) pustet nyt liv i ambitionen. 
Dette har bl.a. udmøntet sig i en 
præcisering af målsætningen. Målet 
er således at 85 pct. af alle i en 
ungdomsårgang i 2010 og 95 pct. i 
2015 skal være bragt til at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse . 

Med udgangspunkt i målsætningen 
er der igangsat tiltag på flere områ-
der med henblik på at få flere unge 
ind på ungdomsuddannelserne og 
ikke mindst for at fastholde flere, 
således at de også gennemfører. 
Det drejer sig blandt andet om ini-
tiativer i grundskolen, i overgangen 
til og på ungdomsuddannelserne 
og særlige tiltag og tilbud målrettet 
udsatte unge. 

I forbindelse med alle disse tiltag 
spiller kommunerne en central rolle, 
og der blev derfor på initiativ af KL 
og Undervisningsministeriet i 2007 
udpeget en række modelkommu-
ner, der frem til 2010 skal udvikle 

nye metoder og organiseringer, der 
kan medvirke til at få flere unge til 
at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. Først er 17 kommuner (UTA 
1) gået i gang med at udvikle og 
udbygge deres indsats på området 
– og i 2008 er endnu 22 kommu-
ner fulgt efter (UTA 2): 
(UTA 2): Under overskriften ’Ung-
domsuddannelse til alle’ (herefter 
UTA) har de udvalgte kommuner 
udarbejdet og vedtaget politiske 

handleplaner, som initierer, samler 
og giver overblik over den række 
af indsatser og instanser, som ind-
går i arbejdet omkring opnåelsen 
af målsætningen.

Under overskriften ’Ungdomsud-
dannelse til alle’ (herefter UTA) 
har de udvalgte kommuner udar-
bejdet politiske handleplaner, som 
giver overblik over de indsatser og 
instanser, som indgår i arbejdet 
omkring opnåelsen af målsætnin-
gen.

Uddannelse 
til alle projektet

Den politiske målsætning 
om at 95 % af en ungdom-
sårgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse 
har i de senere år fyldt 
meget rundt om på ud-
dannelsesinstitutionerne 
og i kommunerne.

01 Indledning

”Med UTA-projekterne 
er det lykkedes at få 
dagsordenssat 95 pct. 
målsætningen igen, 
særligt i forhold til at 
opleve det som en fælles 
problemstilling. Man har 
fået en ramme at tale ind 
i. Det gælder eksternt – 
altså mellem ministeriet 
og kommunerne, og 
kommunerne imellem, 
hvor det har åbnet op 
for nogle nye samarbe-
jdsrelationer. Og det 
gælder internt, mellem 
forvaltningerne og ud-
dannelses-institutionerne, 
hvor det handler om at 
udnytte hinandens kom-
petencer.” 
(Projektleder) 

UTA 1:
Billund, Bornholms Region, 
Brøndby, Esbjerg, Frederikshavn, 
Herlev, Herning, Holstebro, 
Horsens, København, Næstved, 
Odense, Skive, Vordingborg, 
Aabenraa, Aalborg og Århus.

UTA 2:
Albertslund, Ballerup, Fredens-
borg, Fredericia, Middelfart, Glo-
strup, Guldborgsund, Helsingør, 
Hillerød, Høje Taastrup, Kerte-
minde, Køge, Lolland, Nyborg, 
Rødovre, Silkeborg, Skander-
borg, Svendborg, Varde, Vejle, 
Vesthimmerland og Viborg

Mange af kommunerne er aktuelt 
(september 2009) ved at igang-
sætte og implementere forskellige 
indsatser og projekter, og det har 
således ikke været muligt i den 
foreliggende rapport at komme 
med endelige konklusioner ved-
rørende den samlede effekt af de 
forskellige indsatser. Ikke desto 
mindre peger undersøgelsens 
resultater på en række foreløbige 
konklusioner til brug for det videre 
arbejde med at få flere unge til at 
gennemføre en ungdomsuddan-
nelse.
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Der er ikke tale om en egentlig 
evaluering, men om en erfaringsop-
samling, der primært har fokuse-
ret på kommunernes erfaringer i 
UTA-projekterne, mens de unges 
erfaringer er mindre fremtrædende 
i undersøgelsen. Unge-perspekti-
vet i erfaringsopsamlingen bygger 
primært på eksempler fra andre 
relevante undersøgelser, der er 
foretaget af Center for Ungdoms-
forskning. Nærværende undersø-
gelse er således primært baseret 
på et kvalitativt empirisk materiale, 
der omfatter:

Undersøgelsens resultater præ-
senteres i to publikationer. I denne 
første publikation (del I) retter vi 
fokus mod den landspolitiske og 
kommunale ledelses rolle i for-
bindelse med planlægningen og 
koordineringen af primært den 
interne kommunale indsats, samt 
på arbejdet i kommunerne med at 
etablere et velfungerende internt 
og eksternt samarbejde omkring 
de unge. I denne forbindelse 
retter vi især opmærksomheden 
mod de udfordringer og barrierer, 
som opleves af projektledere og 
frontmedarbejdere. Desuden vil 
vi give et første bud på nogle 
fremgangsmåder, der kan hjælpe 
kommunerne til at komme godt i 
gang med at arbejde hen imod 95 
pct. målsætningen. 

Denne publikation hænger således 
snævert sammen med en efterføl-
gende del II, som vil brede viften af 
undersøgte kommunale tiltag og 
indsatser ud til at omfatte initiativer 
mere direkte rettet mod de unge, 
igangsat af bl.a. Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (herefter 
UU-vejledningen), uddannelsesin-
stitutionerne m.m. 

 

Denne rapport er udarbe-
jdet af Center for Ung-
domsforskning, der har 
fået til opgave at samle 
op på de første erfaringer 
fra disse indsatser og 
projekter. 

Om undersøgelsen

interviews med samtlige pro-•	
jektledere på modelkommune-
projekterne
gennemgang af handleplaner •	
og andet skriftligt materiale
kommunale og institutionstil-•	
knyttede uddannelsesstatistik-
ker
feltarbejde i 10 modelkom-•	
muner med interviews med 
projektledere og kommunale 
medarbejdere 
besøg på uddannelsesinstituti-•	
oner og interviews med lærere 
(og enkelte unge)
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02 
Opsummerende 
resultater og væsentligste 
anbefalinger

Nærværende undersøgelse peger 
på en række udfordringer i ar-
bejdet med at få flere unge til en 
gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. Disse udfordringer kredser 
omkring følgende temaer: 

Den forvaltningsmæssige brud-
flade i forbindelse med, at de 
unge fylder 18 år. . I forbindelse 
med det fyldte 18 år flyttes an-
svaret for den unge typisk fra en 
forvaltning til en anden. Det kan 
for nogle unge få konsekvenser 
på en måde, der truer med at 
sætte deres generelle trivsel og 
dermed også involvering i uddan-
nelse og arbejde over styr.

De senere års udvikling i retning 
af en ret vildtvoksende under-
skov af hjælpeforanstaltninger 
og individuelle støtteordninger 
for udsatte unge. Denne udvikling 
er i udgangspunktet positiv, men 
der mangler generelt overblik og 
koordinering af de mange støt-
teordninger og tilbud til de unge. 
Uoverskueligheden og den mang-
lende koordinering indebærer en 
risiko for, at nogle af de allermest 
sårbare og udsatte unge ’tabes’  i 

grænsefelterne mellem de forskel-
lige professionelles arbejds- og 
ansvarsområder. Set fra den unges 
perspektiv, er det ligegyldigt hvor 
i kommunen frontmedarbejderen 
kommer fra, og hvilken lovgivning 
de hører ind under. Det centrale 
er, at der er en gennemgående 
professionel voksen, som de unge 
har kontakt med og tillid til, og som 
kan og vil hjælpe, når der er brug 
for det.

Erfaringen blandt nogle unge og 
lærere på ungdomsuddannelser-
ne er, at den kommunale sags-
behandling kan trække ud og at 
det kan være vanskeligt at få fat 
på de rigtige personer i kommu-
nen. Det kan være et helt afgørende 
problem i forhold til de mest frafalds-
truede unge, hvor der indimellem 
kræves effektive og akutte indsatser 
og en direkte tilgang.

I relation til kommunernes 
arbejde med at få flere unge til 
at gennemføre en uddannelse, 
er der en række barrierer for 
samarbejdet internt såvel som 
eksternt i kommunerne Det 
drejer sig om barrierer af kulturel- 

og lovgivningsmæssig karakter, 
økonomiske barrierer og barrierer 
i forhold til frontmedarbejdernes 
engagement og involvering. 

Dette er nogle af de centrale 
udfordringer kommunerne står 
overfor i arbejdet med at nå 95 pct. 
målsætningen. Nærværende un-
dersøgelse peger på, hvordan man 
landspolitisk og kommunalt kan 
adressere udfordringerne gennem 
en række tiltag:

Landspolitisk niveau
Den landspolitiske opprioritering 
af indsatsen for at skabe uddan-
nelsesmuligheder og fastholde så 
mange som muligt af de unge i 
uddannelsessystemet har spredt 
sig videre ud i kommunerne. 
Således er den gennemgående 
oplevelse både blandt fagfolk, der 
er involveret i dette arbejde, at det 
har været vigtigt med den opbak-
ning der har været fra ministre, 
ministerier og KL. Undersøgelsens 
resultater peger dermed på, at det 
der italesættes og igangsættes 
landspolitisk kan have stor betyd-
ning for den konkrete kommunale 
praksis. 

For at nå målsætningen 
om at 95 pct. af de unge 
gennemfører en ung-
domsuddannelse skal der 
en mangesidet indsats 
til. En indsats der omfat-
ter de unges tid i grund-
skolen, udskolingen, 
overgangen til ungdoms-
uddannelserne, ungdoms-
uddannelserne og andre 
(uddannelses)tilbud til 
unge. 
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Lige så vel som det gode natio-
nale politiske lederskab omkring 
arbejdet med at flere unge til at 
gennemføre en ungdomsuddan-
nelse smitter positivt af på det 
kommunale plan, har det hidtil 
manglende tværgående samar-
bejde og overensstemmelse på 
landspolitisk og ministerielt niveau 
klare negative virkninger ude i 
kommunerne både med hensyn 
til de kommunale forvaltningers 
samarbejde og i konkrete sager. 

I det fortsatte arbejde med at •	
få flere unge til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse er det 
vigtigt, at den klare politiske 
målsætning og arbejdet i 
retning af et så udbredt fælles 
fodslag som muligt, fastholdes 

Selvom resultaterne af arbej-•	
det med 95 pct. målsætningen 
endnu ikke er slået igennem i 
uddannelsesstatistikkerne, er 
det vurderingen, at det på væ-
sentlige områder har forbedret 
ungeindsatsen. Det er derfor 
vigtigt at fastholde og fortsat 
arbejde i retning af den klare 
politiske målsætning 

Det er samtidig vigtigt, at der •	
arbejdes i retning af et bedre 
og koordineret samarbejde 
mellem de forskellige natio-
nale aktører med henblik på 
at sikre overensstemmelse i 
lovgivnings- og bekendtgørel-
sesarbejdet og andre overord-
nede retningslinjer 

For at sikre kontinuiteten i •	
arbejdet frem imod 95 pct. 
målsætningen bør der lands-
politisk i højere grad lægges 
op til langsigtede indsatser, 
der ikke er projektbaserede, 
og hvor tilførslen af økono-
miske ressourcer er af mere 
varig karakter 

Anbefalinger 
på landspolitisk niveau

Kommunalt niveau
Erfaringerne fra projekterne viser, 
at det er helt afgørende for arbejdet 
med at få flere unge til at gennemfø-
re en ungdomsuddannelse, at kom-
munalpolitikerne og den kommunale 
ledelse påtager sig et aktivt leder-
skab. I de kommuner, hvor denne 
målsætning og hele unge-temaet 
har fået politisk og administrativ op-
mærksomhed i den kommunale ’top’, 
har det som på nationalt plan haft en 
meget vigtig og afsmittende effekt 
’nedad’ i det kommunale system.

De unges uddannelsesveje •	
er afhængige af en række 
relaterede (politik)områder så 
som bolig-, integrations- og 
social- og sundhedspolitik 
samt forhold på arbejdsmar-
kedet. Det anbefales derfor 
alle kommuner udformer en 
helhedsorienteret ungdoms-
politik, der som et væsentlig 
element adresserer og omfat-
ter indsatser i relation til 95 % 
målsætningen 

Hvis arbejdet med at få flere •	
unge til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse skal have 
gennemslagskraft i de enkelte 
kommuner, er det vigtigt at man 
på kommunalt ledelsesniveau 
går foran og tager lederskab

Et effektivt kommunalt le-•	
derskab kræver engagement 
fra – og samarbejde mellem 
– kommunalpolitikere og for-
valtningschefer fra forskellige 
forvaltningsområder. Det er 

Anbefalinger 
på kommunalpolitisk niveau

således væsentligt at arbejdet 
med 95 pct. målsætningen på 
kommunalt niveau igangsæt-
tes som et tværgående og 
bredt samarbejde på kommu-
nalpolitisk ledelsesplan

Udarbejdelsen af konkrete •	
politiske handleplaner er et 
vigtigt redskab i relation til 
at forankre de overordnede 
politiske målsætninger. Det 
anbefales derfor at alle kom-
muner udarbejder politiske 
handleplaner i relation til at 
indfri 95 pct. målsætningen. 
Handleplanerne bør indeholde 
målsætninger for et udbygget 
samarbejde på tværs af for-
valtningsgrænser, involverede 
uddannelsesinstitutioner m.m.

Endelig er det centralt, at der •	
kommer ledelsesmæssigt 
fokus på faggrænser og for-
skelligheder, så disse forhold 
ikke bliver en kilde til konflikt 
på medarbejderplan 
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02 
Opsummerende 
resultater og væsentligste 
anbefalinger

Samarbejde internt 
og eksternt i kommunen  
Undersøgelsen peger på, at et øget 
samarbejde internt og eksternt i 
kommunen fører til en større grad 
af sammenhæng, et øget fokus på 
de unge, mere effektive tilbagemel-
dingskanaler, og mere uformelle og 
anvendelige samarbejdsrelationer 
på tværs af funktioner og institu-
tioner. Men samtidigt viser un-
dersøgelsen, at der er væsentlige 
barrierer at tage højde for.

Til trods for at arbejdet med •	
målsætningen endnu ikke 
har ført til, at en øget andel 
af unge der gennemfører 
en ungdomsuddannelse, 
anbefales det at fortsætte 
udviklingen i retning af et 
øget og mere smidigt internt 
og eksternt i kommunerne.  
På baggrund af nærværende 
undersøgelse vurderes det, 
at der i høj grad er tale om 
indsatser, der på sigt må 
forventes at give resultater i 
form af en øget gennemfø-
relsesprocent

Anbefalinger vedrørende 
samarbejdet internt og eksternt i kommunen 

Det anbefales at man på •	
kommunalt plan arbejder 
parallelt med at udvikle det 
interne og eksterne samar-
bejde. Det interne samarbejde 
mellem de involverede kom-
munale enheder og det eks-
terne i relation til samarbejde 
med uddannelsesinstitutioner 
og andre relevante aktører 



9

Kommunens 
organisering og struktur
Den overordnede kommunale 
indsats kan være organiseret og 
struktureret på mange forskel-
lige måder. Det er imidlertid 
afgørende, at der finder en over-
ordnet organisering sted, da en 
sådan i høj grad er forudsætnin-
gen for en vellykket implemen-
tering af de forskellige indsatser. 
På nuværende tidspunkt er der 
gjort en række erfaringer med 
organiseringer der fremmer 
samarbejdet internt og eksternt, 
men med fastholdelsen af den 
eksisterende forvaltningsstruk-
tur. 

Der er imidlertid også nogle 
steder planer om at bryde op 
i forvaltningsstrukturen og 
etablere egentlige tværgående 
ungeforvaltninger. Argumentet 
er, at der selv med nye sam-
arbejdsorganer ikke ændres 
grundlæggende på den eksiste-
rende forvaltningsstruktur, hvor 
18-års grænsen fortsat udgør et 
markant og – set fra den unges 
perspektiv – uhensigtsmæs-
sigt brud i forvaltningspraksis. I 
forvaltningerne fordeler orien-
teringen og kompetencerne sig 
typisk på den måde, at indsatsen 
for dem under 18 år centrerer 
sig omkring situationen for 
udsatte børn og familier, mens 
indsatsen for dem over 18 år i 
højere grad fokuserer på voksne 
ledige i forskellige matchgrup-
per. I praksis bliver ungdomslivet 
og de udfordringer der særligt 
knytter sig til denne fase, der-
med let overset i arbejdet med 
de unge.

For at sikre indsatsernes •	
forankring bredt set anbefales 
det, at man etablerer tvær-
gående og tværinstitutionelle 
organer på alle niveauer, dvs. 
både overordnet politisk, 
ledelsesmæssigt og på front-
medarbejderniveau. Dermed 
skabes gode muligheder for 
at udvikle tværfaglige sam-
arbejder på tværs af forvalt-
nings- og institutionsgrænser

Sideløbende med disse •	
forvaltningsmæssige omstruk-
tureringer anbefales det, at 
der skabes mulighed for, at 
projekter kan formuleres og 
igangsættes på medarbejderi-
nitiativ (dette kræver fleksibili-
tet og tillid fra ledelsens side) 

Det kommunale samarbejde •	
fremmes af et tydeligt og 
fokuseret indhold og formål 
for samarbejdet. Et sådant 
indhold kan være helt kon-
kret, for eksempel i form af, 
at UU-vejledere er til stede i 
jobcentret eller omvendt. Men 
samarbejdet kan også rela-
tere sig til mere overordnede 
samarbejdsprojekter, som 
for eksempel etableringen af 
bedre koordinering mellem 
forvaltninger, arbejdsgange, 
procedurer, strukturer osv.  

Det anbefales, at der i forhold •	
til de forskellige kommunale 
ressourcepersoner (misbrugs-

Anbefalinger vedrørende organisering og struktur

konsulenter, sagsbehandlere 
etc.) arbejdes i retning af en 
forenkling af mulighederne, 
og at de forskellige ressour-
cepersoner og funktioner 
koordineres og sammentæn-
kes i forhold til hinanden. Li-
geledes bør det sikres, at alle 
de involverede er bekendte 
med afgrænsningen af deres 
forskellige funktioner og roller. 

I relation til samarbejdet med •	
ungdomsuddannelserne er 
det centralt, at begge parter 
er opmærksomme på koor-
dination omkring de mange 
tilbud om mentorer etc. 

Endelig anbefales det at •	
fortsætte diskussionen af 
og igangsætte udviklings-
arbejde med henblik på at 
afsøge fordele og ulemper 
ved etableringen af egentlige 
ungdomsforvaltninger
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03 
Om unge 
og deres overgang 
til ungdoms-
uddannelserne

Siden 1960’erne er deltagelse 
i uddannelse blevet et stadigt 
mere centralt element i ungdoms-
livets kvalificering til voksen- og 
arbejdslivet, og i dag er det 
næsten umuligt at forestille sig et 
ungdomsliv, der ikke indebærer 
uddannelsesdeltagelse i en eller 
anden form. Det kommer bl.a. 
til udtryk gennem det massive 
politiske fokus på unges ud-
dannelsesvalg og -veje, ligesom 
det i stigende grad er blevet en 
integreret og uomgængelig del 
af de unges fremtidsperspektiver, 
som det f.eks. kommer til udtryk 
i følgende citat fra en pige i 9. 
klasse:

Udskolingen fra grundskolen 
udgør det første markante brud i 
de unges skoleliv. For første gang 
skal de ’på egen hånd’ begive sig 
videre, som regel inden for uddan-
nelsessystemet. De står over for et 
væld af muligheder, og mange ser 
frem til nye udfordringer med for-
ventning. Men valget af ungdoms-
uddannelse er også forbundet med 
bekymring og ængstelse for at 
vælge ’forkert’ og havne på et side-
spor eller endnu værre på en blind 
vej. Langt de fleste unge klarer dog 
overgangen fra grundskolen uden 
problemer. Men for en gruppe af 
de unge udgør denne overgangs-
fase en større udfordring. Nogle 
væsentlige tal kan give et billede af 
situationen (se boks på side 11).

Set i forhold til den generelle 
samfundsudvikling og udviklingen 
på arbejdsmarkedet, hvor efter-
spørgslen på uddannet arbejds-
kraft vokser, mens behovet for 
ufaglærte daler, peger tallene på 
betydningen af at gennemføre en 
uddannelse for såvel den enkelte 
unge som for samfundet. Faren 
er således, at en væsentlig andel 
af de nuværende ungdomsge-

”En uddannelse for mig 
er meget vigtig, da det 
er den, jeg skal leve af 
resten af livet. Det er 
min uddannelse, der skal 
gøre, at jeg får et dejligt 
liv”  
pige, 9. klasse
(Katznelson & Pless, 
2005) 

nerationer risikerer at se frem 
til et voksenliv i periferien af 
arbejdsmarkedet og med kortere 
og længere perioder på offentlig 
forsørgelse.
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81 % af en ungdomsår-•	
gang gennemfører i dag 
en ungdomsuddannelse. 
Det betyder samtidig at ca. 
hver femte ung i en ung-
domsårgang gennemfører 
ikke anden uddannelse end 
grundskolen  (Undervis-
ningsministeriet, 2008)

Ledigheden for unge under •	
25 år er fra 2008 til 2009 
steget med 57 % mens 
ledigheden generelt er 
steget med 29 % (Danmarks 
Statistik, sæsonkorrigeret 
antal fuldtidsledige fordelt 
på alder, 26. marts 2009) 

24 pct. af de unge får ikke •	
en erhvervskompetencegi-
vende uddannelse  (Under-
visningsministeriet, 2008)

Mere end 9 ud af 10 af de •	
unge kontanthjælpsmodta-
gere under 30 år har ikke en 
erhvervskompetencegivende 
uddannelse (Beskæftigel-
sesministeriet, 2009)

•	
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04 
De udsatte 
unges møde 
med kommunerne 

Kommunerne spiller en central 
rolle for de tilbud og forhold, der 
møder de unge i grundskolen, i en 
række fritids- og kulturaktiviteter, 
i UU-vejledningen og i jobcen-
tret. Ikke mindst med hensyn til 
de udsatte unge  – som 95 pct. 
målsætningen især drejer sig om 
– medfører dette på en række 
områder nogle vanskelige udfor-
dringer. Følgende eksempler sæt-
ter spot på 3 centrale problemer 
netop der, hvor de udsatte unge 
kommer i direkte kontakt med 
den kommunale forvaltning

En ung mand er inde i et 
konstruktivt uddannelsesfor-
løb, selv om han har et meget 
sårbart udgangspunkt. Han 
bor i et kommunalt støttet 
bo-tilbud, som han er meget 
glad for, og hvor han får støtte 
i døgndrift. Han har selv tiltro 
til, at han nok skal gennem-
føre den ungdomsuddannelse, 
han er startet på. Han oplever 
gennemgående, at den hjælp 
han har modtaget fra kom-
munen, har været den helt 
rigtige, og at den har været 
hans redning fra en uover-
skuelig personlig situation og 
baggrund. 

Men så fylder han 18 år, og 
skifter i den forbindelse for-
valtning, hvilket medfører en 
overflytning til et kollegium, 
samt en reduktion af hans 
tilsyn til to timer dagligt. 14 
dage efter flytningen oplever 
han, at fundamentet vakler 
under ham, og de problemer, 
han tidligere havde med bl.a. 
angst, depressioner og mis-
brug, vender tilbage. 3 uger 
senere kan han ikke længere 
få sit liv til at hænge sam-
men, han kan ikke komme op 
om morgenen og er på vej til 
at droppe ud af sin uddan-
nelse, samtidig med at hans 
hashmisbrug forøges. Og det 
til trods for, at uddannelsen 
har sendt bud efter ham 
flere gange, og man fra det 
tilsynsførende efterværn også 
har prøvet at gøre, hvad der 
var muligt. 
(efter Katznelson, 2007)

Eksempel 1: 
18 års grænsen

Som det fremgår af dette eksempel, 
griber den forvaltningsmæssige 
brudflade og overgangen ved de 
18 år, hvor ansvaret for de unge 
typisk skifter fra en forvaltning til en 
anden, på en afgørende måde ind i 
nogle unges liv.
 
Denne kommunale skillelinje følger 
den formelle samfundsmæssige 
overgang til voksenstatus, hvor den 
unge får den voksnes rettigheder og 
pligter i en række forskellige sam-
menhænge. Men for langt de fleste 
strækker ungdommen som livsfase 
sig langt ud over denne grænse – og 
ikke mindst er ungdomslivet sårbart 
for de unge, som har vanskeligt ved 
at finde fodfæste og en vej videre i 
uddannelsessystemet og på arbejds-
markedet. De vil ofte være lette at 
slå ud af kurs, og derfor er det af 
stor betydning, at der ved overgan-
gen mellem to forvaltningsområder 
er fokus på at skabe gode overleve-
ringer og kontinuitet.

Der er ganske vist etableret ef-
terværn, men det har ofte vist sig 
utilstrækkeligt, fordi den unges ’sag’ 
overgår til nye personer (sagsbe-
handlere), og fordi de forskellige 
forvaltninger er præget af forskel-
lige arbejdsformer, lovgivninger 
og logikker, som skaber meget 
forskellige tilgange og vilkår. Hertil 
kommer, at orienteringen og 
kompetencerne i forvaltningerne 
typisk fordeler sig på en måde, hvor 
indsatsen for dem under 18 år cen-
trerer sig omkring situationen for 
udsatte børn og familier, mens ind-
satsen for dem over 18 år i højere 
grad fokuserer på voksne ledige i 
forskellige matchgrupper, og hvor 
arbejdsmarkedsperspektivet har 
den højeste prioritet. I praksis bliver 
ungdomslivet og ungdomssituatio-
nen noget sekundært, som let bliver 
overset som det, der faktisk står i 
centrum for de unge. I de unges vir-
kelighed er ungdommen i meget høj 
grad en selvstændig livsfase med 
sine egne udfordringer og proble-
matikker – men i den kommunale 
forvaltning forsvinder den let i en 
formel og utidssvarende opdeling 
mellem barndom og voksendom.
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En ung pige på 17 år bor alene 
med sin mor og to yngre sø-
skende. Moren er psykisk ustabil 
og har ofte et overforbrug af 
medicin. I de perioder, hvor hun 
er dårligst, må pigen træde til for 
at hjælpe sine yngre søskende. 
Samtidig er pigen begyndt på 
teknisk skole – afløst af pe-
rioder på en produktionsskole 
– men er i konstant fare for at 
droppe ud af uddannelsen. Det 
er tredje gang hun er startet på 
en ungdomsuddannelse, og hun 
tror ikke selv meget på, at det 
vil lykkes denne gang, især fordi 
hun i perioder også har svært 
ved at styre sit eget forbrug af 
forskellige stimulanser. Hendes 
drøm er at flytte hjemmefra og 
bo sammen med sin kæreste og 
få sig et arbejde. 

Siden hun startede på uddannel-
sen, har pigen fået en kontakt-
lærer, en mentor og en studievej-
leder, og så har hun også fundet 
en lærer, hun snakker meget 
godt med. I de perioder, hvor hun 
har været på produktionsskolen, 
har hun desuden haft en kon-
taktlærer, og før hun startede på 
uddannelsen, havde hun kontakt 
med sin UU-vejleder. Yderligere 

Eksempel 2: 
manglende koordinering 
og langsommelig sagsbehandling

har hun også fortsat kontakt ind 
imellem med en sagsbehandler 
i kommunen, en psykolog og 
en misbrugskonsulent. I hele 
dette virvar har pigen for længst 
opgivet at finde ud af, hvem hun 
egentlig kan søge om hjælp hos, 
når hun selv oplever, at hun har 
brug for det. Så det bliver for det 
meste ikke til noget, selv om hun 
ikke aner, hvordan hun skal klare 
sin situation alene. 

Senest har hun gået med tanker 
om at tage sit eget liv, og den 
eneste hun har fået snakket 
med, er hendes lærer på teknisk 
skole, som har lovet altid at 
have sin mobiltelefon åben, så 
hun kan få fat på ham. Han har 
sagt, at hun skal få noget hjælp 
fra kommunen, men hun har 
ikke kunnet komme i kontakt 
med nogen og ved heller ikke 
helt, hvem det nu er, hun skal 
henvende sig til. Når hun har 
forsøgt, er der enten optaget, 
eller også bliver hun sendt rundt 
til alle mulige forskellige. Hun har 
senest fået fat på en, som hun 
ikke før har mødt, men som ville 
se, hvad der kunne gøres. Men 
siden har hun ikke hørt noget. 
(efter Katznelson, 2007)

Dette eksempel afspejler en gene-
rel udvikling i skæringsfeltet mellem 
social- og uddannelsesområdet, 
hvor der i løbet af de senere år har 
udviklet sig en ret vildtvoksende 
underskov af hjælpeforanstaltninger 
og individuelle støtteordninger for 
de udsatte unge (se f.eks. Illeris 
m.fl., 2009). I udgangspunktet er 
dette naturligvis meget positivt. Men 
samtidig peger eksemplet på, at 
der mange steder mangler et mere 
generelt overblik og en koordinering 
af de mange støtteordninger og 
tilbud til de unge. Situationen kan 
let blive forvirrende for de unge, så 
de – som pigen her – måske ender 

med helt at droppe at søge hjælp. 
Uoverskueligheden indebærer en 
risiko for, at nogle af de allermest 
sårbare og udsatte unge ’tabes’  i 
grænsefelterne mellem de forskel-
lige professionelles arbejdsområder 
– for hvem har ansvaret for at tage 
kontakt hvornår, og hvem følger 
med i den enkelte unges liv og har 
løbende kontakt og overblik?

Set fra den unges perspektiv er det 
temmelig ligegyldigt, hvor i kommu-
nen frontmedarbejderen kommer 
fra, hvilken lovgivning man hører 
under osv. Det vigtige er kontakten 
til det konkrete menneske, og at 
der er en gennemgående professi-
onel person, som man har kontakt 
med og tillid til, kan og vil hjælpe, 
når der er brug for det. 

Eksemplet illustrerer også en anden 
central udfordring. Oplevelsen hos 
nogle unge – og også hos nogle af 
de lærere på ungdomsuddannelser-
ne, som har med de særligt udsatte 
at gøre – er at der kan gå lang tid, 
fra de henvender sig omkring et pro-
blem, til der bliver sat konkret ind og 
ydet den nødvendige hjælp og støtte. 
Det kan være et helt afgørende pro-
blem ikke mindst i relation til de mest 
frafaldstruede unge. Undersøgelser 
viser, at en betydelig fastholdelses-
faktor er en hurtig indsats i relation til 
nye problematikker, der i de unges liv 
let kan opstå fra den ene dag til den 
anden (Undervisningsministeriet, ’05).

Samlet peger de to refererede 
eksempler på, at et velfungerende 
samarbejde i kommunen og med 
uddannelsesinstitutionerne er afgø-
rende for en opnåelse af, eller bare 
en tilnærmelse til 95 pct. målsæt-
ningen – og på hvor afhængige de 
unge er af, at der findes de tilbud og 
muligheder, der i det enkelte tilfælde 
er de rigtige og nødvendige. På den 
ene side er der brug for en bred vifte 
af forskellige tilbud og aktører. På 
den anden side indebærer dette, at 
de mange instanser, institutioner og 
aktører må være i stand til at samar-
bejde omkring de unge både inden 
for og på tværs af de forskellige 
institutionelle grænser og skel.
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05 
Det landspolitiske ansvar 
- fælles fodslag 
fra minister til sagsbehandler

Betydningen af et stærkt 
landspolitisk fokus på 95 pct. 
målsætningen
Regeringens markante uddan-
nelsespolitiske ambition – 95 pct. 
målsætningen – har i høj grad 
været dagsordenssættende for 
den nationale uddannelsespoli-
tiske debat. Den landspolitiske 
opprioritering af indsatsen for at 
skabe uddannelsesmuligheder og 
fastholde så mange som muligt 
af de unge har spredt sig videre 
ud i kommunerne. Således er den 
gennemgående oplevelse både 
blandt fagfolk, der er involveret i 
dette arbejde, og blandt de unge 
selv, at det har været vigtigt med 
den opbakning der har været fra 
ministre, ministerier og KL. En så-
dan holdning afspejles f.eks. i det 
følgende citat fra en projektleder:

Det er lykkedes at sende et klart 
landspolitisk signal om vigtighe-
den af dette arbejde og om, at 
målsætningen har sin berettigelse 
og er værd at kæmpe for for 
kommunerne – både sammen og 
hver for sig.

Uddannelse eller arbejde? 
Modstridende målsætninger 
på ministerielt niveau
Omvendt har det været langt 
sværere på nationalt plan at 
koordinere indsatserne mellem de 
forskellige involverede politik- og 
ressortområder. Tilbagemeldingen 
fra UTA-projekterne er, at et tvær-
gående samarbejde på det lokale 
niveau vanskeliggøres af mod-
stridende direktiver, lovgivninger, 
retningslinjer osv. fra de forskel-
lige ministerier, der er involveret.

Et helt centralt eksempel på dette 
er, at selv om det er en klar poli-
tisk udmelding, at så mange unge 
som overhovedet muligt skal gen-
nemføre en ungdomsuddannelse 
(Regeringen, 2006), så præges 
formålsparagraffen i bekendtgø-
relsen om aktiv beskæftigelses-
indsats af et stærkt arbejdsmar-
kedsperspektiv. Her beskrives 
formålet med det individuelle 
kontaktforløb som følger:

Hurtigst muligt i job indebærer 
ikke (nødvendigvis) uddannelse, og 
derfor kommer denne formålspa-
ragraf til at stå i vejen for fasthol-
delsen af et uddannelsesperspektiv 
ude på jobcentrene. Der eksisterer 
imidlertid også ifølge reglerne for 
unge under 25 år om deres pligt til 
at søge uddannelse, modsatrettede 
indstillinger alene indenfor be-
skæftigelsesområdet, idet der her 
tilsiges at de unge skal uddannes 
frem for at sendes i arbejde. Det 
er imidlertid vurderingen i denne 
undersøgelse, at det i høj grad er 
arbejdsmarkedsperspektivet der 
er det dominerende i jobcentrenes 
praksis og tilgang. 

Samlet set kan modsætningerne 
og uklarhederne i den førte politik 
være medvirkende til, at arbejdet 
for at flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse svækkes. 

Lige så vel som det gode nationale 
politiske lederskab omkring arbej-
det med at flere unge til at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse 
smitter positivt af på det kom-
munale plan, har det hidtil mang-
lende tværgående samarbejde og 
overensstemmelse på landspolitisk 
og ministerielt niveau klare nega-
tive virkninger ude i kommunerne 
både med hensyn til de kommu-
nale forvaltningers samarbejde og i 
konkrete sager. 

”Det har været meget 
vigtigt med det landspoli-
tiske fokus. Ministeren og 
KL har stillet op i mange 
sammenhænge og har 
signaleret, at det er et 
vigtigt fokus, hvilket har 
været vigtigt ude i den 
respektive kommune. Når 
man har skullet motivere 
udvalgsformænd, så er 
det ikke ’bare’ noget 
nogle embedsmænd lige 
har fundet ud af.” 
(Projektleder)  

”For personer, der er 
omfattet af § 2, nr. 1-4, 
tilrettelægges og gen-
nemføres der et individu-

elt og fleksibelt kontak-
tforløb under hensyn til 
personens ønsker og fo-
rudsætninger samt arbe-
jdsmarkedets behov med 
henblik på, at personen 
hurtigst muligt opnår 
ordinær beskæftigelse. 
Såfremt opnåelse af or-
dinær beskæftigelse ikke 
umiddelbart er realistisk, 
tilrettelægges kontantfor-
løbet med henblik på, at 
personen bringes tættere 
på arbejdsmarkedet”. 
Beskæftigelses-
ministeriet (2005)
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Det lange seje træk 
– behovet for en langsigtet 
satsning
Det er således på nationalt 
og ministerielt niveau, at de 
overordnede og langsigtede 
rammer og betingelser (lovgiv-
ningsmæssigt og økonomisk) 
udstikkes for det konkrete 
arbejde i kommunerne. Men for 
en stor del af de mange tiltag 
og initiativer, der som nævnt er 
igangsat på lokalt plan, gælder 
at de ofte har form af tids-
begrænsede projekter. Ifølge 
kommunernes tilbagemeldinger 
vanskeliggør denne projek-
torganisering fastholdelsen af 
et længerevarende og konti-
nuerligt fokus på uddannel-
sesproblematikken, bl.a. fordi 
resultaterne af de forskellige 
indsatser først vil vise sig efter 
længere tids indsats.

I det fortsatte arbejde med at •	
få flere unge til at gennem-
føre en ungdomsuddannelse 
er det vigtigt, at den klare 
politiske målsætning og arbej-
det i retning af et så udbredt 
fælles fodslag som muligt, 
fastholdes 

Selvom resultaterne af arbej-•	
det med 95 pct. målsætningen 
endnu ikke er slået igennem i 
uddannelsesstatistikkerne, er 
det vurderingen, at det på væ-
sentlige områder har forbedret 
ungeindsatsen. Det er derfor 
vigtigt at fastholde og fortsat 
arbejde i retning af den klare 
politiske målsætning 

Anbefalinger på landspolitisk niveau

Det er samtidig vigtigt, at der •	
arbejdes i retning af et bedre 
og koordineret samarbejde 
mellem de forskellige natio-
nale aktører med henblik på 
at sikre overensstemmelse i 
lovgivnings- og bekendtgørel-
sesarbejdet og andre overord-
nede retningslinjer 

For at sikre kontinuiteten i •	
arbejdet frem imod 95 pct. 
målsætningen bør der lands-
politisk i højere grad lægges 
op til langsigtede indsatser, 
der ikke er projektbaserede, 
og hvor tilførslen af økono-
miske ressourcer er af mere 
varig karakter 
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06 
Det kommunale 
lederskab og ansvar

Erfaringerne fra projekterne viser, 
at det er helt afgørende for arbej-
det med 95 pct. målsætningen, at 
kommunalpolitikerne påtager sig 
et aktivt lederskab. I de kommu-
ner, hvor denne målsætning og 
hele unge-temaet har fået politisk 
og administrativ opmærksomhed i 
den kommunale ’top’, har det som 
på nationalt plan haft en me-
get vigtig og afsmittende effekt 
’nedad’ i det kommunale system, 
som afspejlet i det følgende citat:

”Det skal være forankret 
politisk i kommunen – 
hvis ikke det er forankret 
politisk og på direktions-
plan så ’forget it’ 
(Projektleder)  

Politiske handleplaner
Samlet set peger erfaringerne fra 
UTA-projekterne på, at en konkret 
politisk handleplan er et vigtigt 
styringsredskab i det kommunale 
arbejde med 95 pct. målsætnin-
gen. Det centrale i denne forbin-
delse er ikke mindst de processer, 
der leder op til udarbejdelsen og 

vedtagelsen af handleplanerne. 
Processer der bl.a. omfatter 
forhandlinger og beslutninger om-
kring følsomme emner som, hvor 
det er centralt at sætte ind, på 
hvilken måde, og hvad en indsats 
vil (og må) betyde ressourcemæs-
sigt og økonomisk. Der er her tale 
om spørgsmål og temaer, som 
f.eks. griber ind i budgetforhand-
linger mv. og kræver, at man på 
kommunalt ledelsesniveau og på 
tværs af de forskellige forvaltnin-
ger er nødt til at nå til enighed. 

Flere kommuner nævner, at de 
første skridt i retning af et øget 
samarbejde på tværs netop er 
blevet taget i forbindelse med 
udarbejdelsen af handleplanerne. 
Her er man typisk i første om-
gang blevet nødt til at bearbejde 
forvaltningernes tendens til at 
tænke i lukkede systemer og få 
sat de unge i centrum for arbej-
det. De politiske handleplaner er 
således med til at forankre de 
overordnede politiske målsæt-
ninger konkret, ligesom de kan 
sætte fokus på nødvendigheden 
af et tværgående samarbejde 
og på den måde være med til at 

bane vejen for et velfungerende 
samarbejde blandt medarbejderne 
længere nede i ’systemet’.

Flere steder har disse forhold dog 
også vanskeliggjort arbejdet med 
handleplanerne. Ikke mindst fordi 
de økonomiske rammer mange 
steder har været en udfordrende 
’knast’ at få forhandlet på plads. 
Men også fordi der nogle steder er 
gået lokalpolitik i, hvem der – som 
en projektleder formulerer det – 
”skal løbe af sted med opmærk-
somheden omkring eksempel-
vis forskellige projekter”. 

De handleplaner, som forekom-
mer mest anvendelige, omfatter 
typisk: en overordnet vision og 
målsætning for arbejdet; en kon-
kret statusbeskrivelse af proble-
merne med de unges uddannel-
sesniveau og problemets omfang 
i kommunen; prioriterede værdier 
i arbejdet; konkrete og målbare 
målsætninger; en plan for or-
ganiseringen af arbejdet; samt 
oversigt over relevante aktører, 
aktiviteter og tiltag i kommunalt 
regi og på de involverede uddan-
nelsesinstitutioner, som knytter an 
til arbejdet med målet om Ung-
domsuddannelse til alle. Det bør 
også fremgå, hvor fremskredne 
de forskellige konkrete tiltag og 
projekter er, deres tidshorisont, 
konkrete målsætning, og hvem 
der er tovholder på dem (se 
endvidere www.kl.dk/unge for 
eksempler på handleplaner).
 
Politisk lederskab
På det kommunale lederplan er 
det imidlertid meget forskelligt i 
hvor høj grad politikerne i de for-
skellige kommuner har taget den 
nationale målsætning til sig og 
gjort den til deres egen og kom-
munens. I nogle kommuner har 
politikerne været meget hurtigt 
ude – det vil sige allerede inden 
UTA projektet blev skudt i gang, 
mens det i andre har taget lang 
tid overhovedet at få skabt basis 
for en samlet målsætning på det 
kommunalpolitiske niveau. Det 
er også markant, at jo bredere et 
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politisk lederskab, der er tale 
om – dvs. jo flere  udvalgsfor-
mænd og andre, der går ind i 
arbejdet, jo større effekt har 
det ’nedadtil’ for prioriteringen 
og det konkrete samarbejde på 
tværs af forvaltningerne. 

I de kommuner, hvor det af 
forskellige grunde har været 
vanskeligt at nå til enighed 
eller hvor processen af andre 
grunde er trukket ud på det 
kommunalpolitiske niveau og i 
direktionen, halter indsatsen i 
forhold til unges gennemførelse 
af uddannelse typisk bagefter. 
Indsatserne bærer her ofte 
præg af at være mere spredte 
og usammenhængende. Pro-
jekter iværksættes uden samlet 
koordinering og uden fokus på 
samarbejde på tværs, oftest 
med snæver tilknytning til en del 
af en forvaltning – et jobsekre-
tariat, en UU-vejledning etc. 

Det er således tydeligt, hvordan 
en manglende politisk ledelse 
eller manglende prioritering fra 
kommunalpolitisk side fører 
til en gennemgående ringere 
indsats samlet set. Politikerne 
er lederne, og hvis ikke de går i 
spidsen for en mere samlet og 
tværgående indsats, bliver op-
gaven overladt til enkeltinstitu-
tioner og ildsjæle, som dermed 
også får vanskeligere betingel-
ser for at realisere de visioner, 
målsætningen er udtryk for. 
Det politiske lederskab funge-
rer tydeligvis som et vigtigt in-
citament ’nedad’ i systemet og 
er afgørende for, at der skabes 
sammenhæng, koordinering og 
initiering af projekterne. 

Konkret fører et manglende 
politisk lederskab også til, at 
modsætningerne mellem de for-
skellige forvaltningers tilgange 
i højere grad får lov til at leve 
uforstyrret videre (mere herom 
senere), og den nødvendige 
udvikling af fælles perspektiver 
og målsætninger og nye samar-
bejdsformer udebliver.

De unges uddannelsesveje er •	
afhængige af en række relaterede 
(politik)områder så som bolig-, 
integrations- og social- og sund-
hedspolitik samt forhold på arbejds-
markedet. Det anbefales derfor alle 
kommuner udformer en helheds-
orienteret ungdomspolitik, der som 
et væsentlig element adresserer og 
omfatter indsatser i relation til 95 % 
målsætningen 

Hvis arbejdet med at få flere unge •	
til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse skal have gennemslags-
kraft i de enkelte kommuner, er 
det vigtigt at man på kommunalt 
ledelsesniveau går foran og tager 
lederskab

Et effektivt kommunalt lederskab •	
kræver engagement fra – og 
samarbejde mellem – kommunal-
politikere og forvaltningschefer fra 
forskellige forvaltningsområder. Det 
er således væsentligt at arbejdet 
med 95 pct. målsætningen på kom-
munalt niveau igangsættes som et 
tværgående og bredt samarbejde 
på kommunalpolitisk ledelsesplan

Udarbejdelsen af konkrete politiske •	
handleplaner er et vigtigt redskab i 
relation til at forankre de overord-
nede politiske målsætninger. Det 
anbefales derfor at alle kommuner 
udarbejder politiske handleplaner 
i relation til at indfri 95 pct. mål-
sætningen. Handleplanerne bør 
indeholde målsætninger for et 
udbygget samarbejde på tværs af 
forvaltningsgrænser, involverede 
uddannelsesinstitutioner m.m.

Endelig er det centralt, at der kom-•	
mer ledelsesmæssigt fokus på 
faggrænser og forskelligheder, så 
disse forhold ikke bliver en kilde til 
konflikt på medarbejderplan 

Anbefalinger 
på kommunalpolitisk niveau
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07 
Samarbejde 
internt og eksternt 
i kommunen 

”Men altså, for mig, der 
er egentlig det primære 
at få organisationen til 
at hænge sammen og få 
skabt bedre overgange. 
Tidligere var der jo ikke 
noget samarbejde mel-
lem voksen- og børnefor-
valtningen, så der mødte 
den unge jo som 18-årig 
voksenforvaltningen. Det 
der sker nu, det er at vi 
samarbejder, vi har lavet 
regler for, hvordan vi 
samarbejder, inden den 
unge bliver 18 år.”    
(kommunal mellemleder)  

En væsentlig del af de kommu-
nale indsatser har kredset omkring 
arbejdet med at forbedre det interne 
samarbejde i kommunerne og det 
eksterne samarbejde med uddan-
nelsesinstitutionerne. Erfaringerne fra 
UTA-projektet peger på, at dette er 
en langstrakt proces, og derfor er det 
endnu ikke muligt at måle effekten af 
det øgede tværgående samarbejde 
ud fra antallet af unge, der bringes til 
at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. Generelt viser undersøgelsen 
dog samtidig, at arbejdet med at 
udvikle samarbejdsrelationerne i høj 
grad giver mening i kommunerne, 
på uddannelsesinstitutionerne og 
i forhold til den samlede indsats 
overfor de unge. Det er derfor den 
foreløbige vurdering på baggrund af 
nærværende undersøgelse, at der i 
høj grad er tale om indsatser, der på 
sigt – i det omfang, det er muligt at 
isolere effekten af indsatserne – må 
forventes at give resultater i form af 
en øget gennemførelsesprocent

Forsøgene peger samstemmende 
på, at de forbedrede samarbejdsrela-
tioner på kryds og tværs i de enkelte 
kommuner, mellem uddannelsesin-
stitutioner og forvaltninger osv. fører 

til øget oplevelse af sammenhæng, 
mere fokus, mere effektive tilbage-
meldingskanaler, og mere uformelle 
og anvendelige samarbejdsrelationer 
på tværs af funktioner og institutioner

Det interne 
kommunale samarbejde
En kommunal mellemleder siger om 
samarbejdet mellem forvaltningerne:  

Et af de centrale resultater af det 
øgede samarbejde er fordelingen 
og præciseringen af, hvem der har 
ansvar for hvad i sagsbehandlingen 
af den unge. En sådan præcisering 
fører til at fokus i medarbejdernes 
bevidsthed i højere grad flyttes fra 
den enkeltes respektive arbejdsop-
gaver isoleret set til den enkeltes 
rolle og funktion i den samlede 
indsats overfor den unge. Som en 
UU-vejleder formulerer det:

”Jeg tror, det har noget 
at gøre med, at man ikke 
er så firkantet. Det synes 
jeg er utrolig centralt. Det 
kan jo ikke hjælpe noget, 
at det kun er én, der er 
indstillet på at tænke ud 
over sit eget arbejdsom-
råde. Så tager man jo livet 
af vedkommende. Men 
hvis alle er indstillede på 
ikke at være så firkantede 
og prøver at strække sig. 
Og så kan man sige, om 
det er en lærer eller mig 
eller en fra jobcentret, der 
tager med en ung til læ-
gen, det er egentligt hip 
som hap. Det kan jo være 
den, der har muligheden 
for lige at tage af sted. 
Det synes jeg da er rigtigt 
godt. Og når man alle 
sammen er fleksible dér. 
Det når man langt med.”  
(UU-vejleder)  

Citatet understreger, hvor stor 
betydning samarbejdet tillægges 
af fagfolk, der er konkret involveret 
i arbejdet med unge, ikke mindst 
fordi de unges behov og problema-
tikker ofte overskrider forvaltnings- 
og institutionsgrænser og dermed 
fordrer et tværfagligt fokus

Det eksterne kommunale 
samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne
Uddannelsesinstitutionerne udgør 
en central samarbejdspartner for 
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kommunerne, og mange steder har 
det udvidede samarbejde medført, 
at man har fået en større oplevelse 
af at arbejde sammen omkring – og 
have fælles ansvar for – den unge. 
Det kommer f.eks. til udtryk i dette 
citat fra en kommunal sagsbehan-
dler, som beskriver, hvorfor hun 
oplever samarbejdet med uddan-
nelsesinstitutionerne i et tværgående 
unge-team som vigtigt (unge-teams 
beskrives nærmere i næste kapitel):

”Med de unge, skal det 
gå hurtigt. Derfor er det 
vigtigt med fælles møder, 
for så bliver der skabt en 
fælles forståelsesramme 
ud fra et fælles mål. Det 
har været godt – ikke 
mindst kendskabet til 
hinanden rent tværfagligt. 
Det er meget vigtigt. For 
det gør det meget nem-
mere at bruge hinanden 
hurtigt og fleksibelt og 
også tværfagligt. Og det 
er jo netop det der med, 
at man lærer hinanden 
godt at kende i det tværf-
aglige samarbejde. før 
var det mere noget med, 
de kan sgu heller aldrig 
det der derude på han-
delsskolen eller ude på 
teknisk skole. Det er slet 
ikke der slet ikke mere. 
Og det handler om et 
menneskeligt kendskab til 
hinanden og respekt for 
hinandens fagområder.”  
(kommunal 
sagsbehandler)  

Det fremhæves som et væsentligt 
aspekt ved det øgede samarbejde, 
at det ikke kun begrænser sig til 
de aktuelt involverede personer i 
for eksempel et unge-team, men at 
samarbejdet spreder sig som ringe i 
vandet, der således skaber mulighed 
for nye samarbejdsflader og relation-
er, og dermed nye handlemuligheder 
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Større fælles ansvarlighed 1. 
for den unge (når den 
unge eksempelvis overgår 
fra én forvaltning eller ud-
dannelse til en anden)
Et mere fleksibelt og smi-2. 
digt samarbejdet på tværs 
af forvaltninger og uddan-
nelsesinstitutioner 
Hurtigere sagsbehandling 3. 
og reaktionstid i akutte 
situationer
En større udbredelse i 4. 
kendskabet til forskellige 
støtte- og handlemulighe-
der for de unge

Samarbejde fører til:

”Det er også det samar-
bejde med ungeteamet. 
Det spreder sig også 
som ringe i vandet. For så 
er der nogen, der kender 
nogen. Så bliver det også 
sådan udbredt – så det 
ikke kun lige er os der sid-
der i ungeteamet.” 
(UU-vejleder)  

”En skoleelev har store 
faglige problemer i sko-
len, og mistrives generelt. 
I 8. klasse kommer han 
på introduktionskursus 
på teknisk skolen. Han 
har en rigtig god uge, og 
da han kommer tilbage 
fortæller han stolt sin 
UU-vejleder at han var 
’den bedste af dem alle 
sammen’. UU-vejlederen 
kender til læreren gen-
nem sit netværksarbejde 
med studievejlederen fra 
teknisk skole. Hun skriver 
efterfølgende til læreren, 
beskriver drenges oplev-
else og siger tak for, at 
de har strikket så godt 

et godt forløb sammen. 
Kort tid efter, bliver hun 
ringet op af læreren, som 
er glad for rosen. De 
snakker om 9. klasse-
praktik – og læreren 
siger så, at de gerne vil 
tage drengen i praktik på 
teknisk skole, og at de 
måske også kan formidle 
kontakt til virksomheder, 
som måske kan skaffe 
praktikplads.”  
(UU-vejleder)  

i relation til de unge. Det er følgende 
historie også et illustrativt eksempel 
på, hvor samarbejdet på tværs netop 
skaber konkrete muligheder for den 
involverede unge:

Det fremhæves som et væsentligt 
aspekt ved det øgede samarbejde, 
at det ikke kun begrænser sig til 
de aktuelt involverede personer i 
for eksempel et unge-team, men at 
samarbejdet spreder sig som ringe i 
vandet, der således skaber mulighed 
for nye samarbejdsflader og relation-
er, og dermed nye handlemuligheder 
i relation til de unge. Det er følgende 
historie også et illustrativt eksempel 
på, hvor samarbejdet på tværs netop 
skaber konkrete muligheder for den 
involverede unge:

Generelt set er erfaringerne fra 
UTA-projekterne, at et udbygget 
samarbejde mellem kommunen og 
uddannelsesinstitutionerne spiller en 
vigtig rolle i relation til at skabe ud-
dannelsesmuligheder til flere unge. 

Men der er også væsentlige bar-
rierer for samarbejdet såvel internt 
som eksternt i kommunerne. Det vil 
vi komme nærmere ind på i kapitel 
10 om ’mulige barrierer for det gode 
samarbejde’. Som helhed udmønter 
et øget samarbejde på tværs af de 
kommunale forvaltninger og ud-
dannelsesinstitutioner sig imidlertid 
i en række fordele, der både har 
betydning for arbejdet med 95 pct. 
målsætningen og mere generelt.
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Det anbefales at kommunerne •	
arbejder parallelt med at udvikle 
det interne og eksterne samar-
bejde; det interne samarbejde 
mellem de involverede kommunale 
enheder og det eksterne i relation 
til samarbejde med uddannelses-
institutioner og andre relevante 
aktører. På baggrund af nærvæ-
rende undersøgelse vurderes 
det, at der i høj grad er tale om 
indsatser, der på sigt må forventes 
at give resultater i form af en øget 
gennemførelsesprocent

Anbefalinger vedrørende 
samarbejdet internt i kommunen 
og med eksterne aktører
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Referencegruppe

Taskforce

Politisk styregruppe

Ungeteam/projektgruppe

08 
Kommunens 
organisering og struktur 
i forbindelse 
med opnåelsen 
af 95 pct. målsætningen

Politisk styregruppe
Den politiske styregruppe er nogle 
steder sammensat af kommunale 
beslutningstagere – borgmesteren, 
udvalgsformænd for hvert af de 
involverede udvalg (f.eks. børne- og 
unge og beskæftigelsesudvalgene) 
samt evt. administrative ledere. 
Dermed er målsætningens for-
ankring og ejerskab i videst muligt 
omfang sikret en opbakning i den 
øverste kommunale ledelse, hvilket 
som tidligere nævnt har stor betyd-
ning for projektets gennemslags-
kraft og forankring. 

Styregruppen vil ofte trække på 
en referencegruppe, hvor lederne 
fra uddannelsesinstitutionerne, re-
præsentanter for arbejdsmarkedets 
parter, kulturbærende institutioner, 
faglige organisationer etc.  er 
repræsenteret. Referencegruppen 

tjener til at sikre, at den politiske 
styregruppe får den nødvendige 
faglige sparring og indblik i feltet 
der skal til for at styregruppens 
arbejde bliver kvalificeret.

En anden model, er at styregrup-
pen ikke alene omfatter de politi-
ske og administrative aktører fra 
de kommunale udvalg og forvalt-
ninger, men også lederne fra UU-
centrene, ungdomsuddannelserne, 
ungdomsskoler, 10. klasser etc. 

Ungeteam/projektgruppe
I forlængelse af styregruppen 
nedsættes et unge-team eller en 
projektgruppe med medarbejdere 
fra de involverede forvaltninger 
og uddannelsesinstitutioner, som 
arbejder sammen omkring det 
konkrete arbejde med de unge, 
udveksler erfaringer, drøfter 

”Den mest afgørende enkeltfaktor i arbejdet med at 
få alle unge i gang og i uddannelse er kommunens 
måde at organisere sin indsats på.” 
(kommunal mellemleder)  

handlemuligheder osv. Et centralt 
formål med arbejdet i ungeteamet/
projektgruppen, er at sikre ’gode 
overleveringer’ mellem forvaltnin-
ger, institutioner mv. Flere steder 
har man, i den forbindelse, gode 
erfaringer med ’17 års-møder’, hvor 
sagsbehandlere fra børne/unge-
området mødes med sagsbehand-
lere fra social/arbejdsmarkeds-
området omkring fokuselever (dvs. 
unge med problematisk skolegang, 
sociale/psykiske problemer, svag 
familiebaggrund, kriminalitet m.v.). 
Møderne finder sted fra omkring 
det fyldte 17 år for at sikre, at der 
iværksættes og etableres relevante 
støttemuligheder for disse unge, 
når de ved det fyldte 18. år overgår 
til en ny forvaltning.

Formålet med ungeteamet/pro-
jektgruppen er yderligere at sikre 
en koordinering mellem de mange 
forskellige kommunale aktører og 
ressourcepersoner omkring den en-
kelte unge. Ofte er en lang række 
kommunale aktører involveret i 95 
pct. målsætningen – og i relation til 
en given ung, som det fremgik af 
eksemplet tidligere. Kompleksiteten 
fremgår af følgende figur: 
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Ungeteamet/projektgruppen 
muliggør en smidig koordinering af 
– og overblik over – de forskellige 
indsatser på tværs af forvaltnings-
mæssige og institutionelle skel, og 
kan dermed være med til at sikre 
kontinuitet og sammenhæng i ind-
satsen i forhold den enkelte unge. 

Kommunale taskforce
Endeligt tematiseres ønsket om at 
skabe hurtigere og smidigere sags-
behandling bredt i kommunerne. 
Et eksempel på en velfungerende 
ordning i relation til dette, er opret-
telsen af en kommunal taskforce 
i forlængelse af projektgruppen/
unge-teamet. Taskforcens funktion 
er at udgøre et ’tilgængeligheds-
værktøj’ og akut-beredskab til brug 
for vejledere, undervisere og andre 
kommunalt ansatte, som arbe jder 
med unge, og som kommer i situa-
tioner, der kræver hurtig indsats. 

Taskforcen består af en række 
kontaktpersoner i den kommunale 
forvaltning, dækkende forskellige 
ekspertise-områder som f.eks. 
UU-specialvejledere, jobcenter-
medarbejdere, det pædagogiske 
område, skole-området, rådgivning, 

misbrugskonsulenter m.fl. Taskfor-
cens medlemmer kan kontaktes 
ved akut opståede problemer, 
hvorefter de sørger for hurtigt at få 
iværksat en indsats i relation til den 
konkrete problematik, enten egen-
hændigt, eller ved at kontakte en 
anden relevant fagperson. Dermed 
reduceres risikoen for langsomme-
lige og uoverskuelige sagsgange. 

Yderligere gør taskforcen det tyde-
ligt – særligt for aktører uden for 
det kommunale system – hvor man 
som f.eks. ungdomsuddannelseslæ-
rer, kan henvende sig, hvis man står 
med en elev, der har brug for en 
hurtig indsats. 

”Ungeforvaltninger” 
som et muligt perspektiv 
En struktur og organisering som 
den her foreslåede kan, i et kritisk 
perspektiv, anskues som en form 
for ”lappeløsning”. Selv med nye 
samarbejdsorganer ændres der ikke 
grundlæggende på, at den eksiste-
rende forvaltningsstruktur og -logik, 
med et forvaltningsskel omkring det 
18. år. Denne struktur bygger i høj 
grad på tidligere tiders livsfaseind-
deling, hvor ungdommen var kilet ind 

Den unge

Jobcenter

UU center

Socialområdet

Daginstitutioner

Grundskoler

SSP PPR

Gademedarbejder Familieområdet

Sundhedsområdet

Figuren er inspireret af Skive kommune 
(Skive kommune, 2009). 

mellem en lang barndomsfase på 
den ene side og en lang voksenfase 
på den anden, og hvor ungdoms-
livet derfor udgjorde en kortvarig 
overgang, som ingen i væsentlig 
grad havde som sit kompetence- og 
vidensområde (jf. Illeris m.fl. 2009). 
Virkeligheden i dag er imidlertid en 
helt anden. Ungdommen er i dag 
den mest ekspanderende livsfase, 
der er godt i gang med at overlejre 
store dele af, hvad der tidligere blev 
opfattet som både barndom og som 
voksenalder.

I flere kommuner er der da også pla-
ner om – eller måske i højere grad 
diskussioner af – muligheden for 
at bryde op i forvaltningsstrukturen 
og etablere egentlige tværgående 
ungeforvaltninger. Baggrunden for 
disse overvejelser udspringer af et 
ønske om at skabe et mere hel-
hedsorienteret fokus på de unge og 
en mere enkel indgang til det kom-
munale system. 

I en enkelt kommune har man 
etableret et ungecenter, der omfat-
ter 10. klasser, UU-vejledningen 
samt uddannelser tilrettelagt for 
sårbare unge (bl.a. erhvervsgrund-
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”Jeg er da fuldstændig 
enig i, at man så etabler-
er andre snitflader. Men 
der er bare så meget 
specielt – også lovgivn-
ingsmæssigt – ved de 
16 til 25-årige, som gør, 
at det faktisk er nødven-
digt. Men det er ikke no-
get, vi er lykkedes med.”  
(projektleder)  

For at sikre indsatsernes •	
forankring bredt set anbefales 
det, at man etablerer tvær-
gående og tværinstitutionelle 
organer på alle niveauer, dvs. 
både overordnet politisk, 
ledelsesmæssigt og på front-
medarbejderniveau. Dermed 
skabes gode muligheder for 
at udvikle tværfaglige sam-
arbejder på tværs af forvalt-
nings- og institutionsgrænser

Sideløbende med dette •	
tværgående samarbejde 
anbefales det, at der skabes 
mulighed for, at projekter kan 
formuleres og igangsættes 
på medarbejderinitiativ (dette 
kræver fleksibilitet og tillid fra 
ledelsens side) 

Det kommunale samarbejde •	
fremmes af et tydeligt og 
fokuseret indhold og formål 
for samarbejdet. Et sådant 
indhold kan være helt kon-
kret, for eksempel i form af, 
at UU-vejledere er til stede i 
jobcentret eller omvendt. Men 
samarbejdet kan også rela-
tere sig til mere overordnede 
samarbejdsprojekter, som 
for eksempel etableringen af 
bedre koordinering mellem 
forvaltninger, arbejdsgange, 
procedurer, strukturer osv.  

Anbefalinger vedrørende 
organisering og struktur

uddannelsen (EGU) og ungdoms-
uddannelse for unge med særlige 
behov (USB). Erfaringerne er 
her, at det letter overgangene fra 
grundskolen og videre for særligt 
de sårbare og udsatte unge.

Ingen steder har man dog på nu-
værende tidspunkt gjort egentlige 
erfaringer med en selvstændig 
ungeforvaltning, med fokus på de 
15-25 årige. Og der er langt fra 
enighed omkring, hvorvidt en sådan 
forvaltningsmæssig omlægning 
er en god idé eller ej. De kritiske 
røster understreger, at man med 
etablering af en ny kommunal for-
valtning, blot risikerer at skabe nye 
snit- og brudflader i overgangene 
fra en forvaltningsenhed til den 
anden – mens fortalerne fremhæ-
ver, at netop fordi ungdomslivet er 
særligt præget af overgange og 
zigzag-bevægelser mellem forskel-
lige arenaer (f.eks. uddannelses- 
og arbejdsmæssigt), er der behov 
for en tværgående forvaltning, 
der kan skabe sammenhæng og 
helhed i unge-indsatsen:

Som nævnt er der endnu ikke 
høstet egentlige erfaringer med 
tværgående ungeforvaltninger. Men 
diskussionen om et sådan perspek-
tiv på sigt er central, særligt hvis det 
over tid viser sig, at bestræbelserne 
på at skabe samarbejde på tværs 
ikke fører til de forventede resul-
tater og til en indsats overfor de 
unge, som er så velfungerende, at 
f.eks. 95 pct. målsætningen kan få 
velfungerende kommunale forud-
sætninger.

Det anbefales, at der i forhold •	
til de forskellige kommunale 
ressourcepersoner (misbrugs-
konsulenter, sagsbehandlere 
etc.) arbejdes i retning af en 
forenkling af mulighederne, 
og at de forskellige ressour-
cepersoner og funktioner 
koordineres og sammentæn-
kes i forhold til hinanden. Li-
geledes bør det sikres, at alle 
de involverede er bekendte 
med afgrænsningen af deres 
forskellige funktioner og roller.

 
I relation til samarbejdet med •	
ungdomsuddannelserne er 
det centralt, at begge parter 
er opmærksomme på koor-
dination omkring de mange 
tilbud om mentorer etc. 

Endelig anbefales det at •	
fortsætte diskussionen af 
og igangsætte udviklings-
arbejde med henblik på at 
afsøge fordele og ulemper 
ved etableringen af egentlige 
ungdomsforvaltninger
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09 
Arbejdsgangsanalyser 
som konkret 
samarbejdsredskab

I forlængelse af organiser-
ingen af den overordnede 
struktur og de positive 
erfaringer med et øget sa-
marbejde, er der i en lang 
række kommuner gode 
erfaringer med brugen 
af arbejdsgangsanalyser 
som et konkret og vigtigt 
værktøj til netop at få 
etableret et øget og vel-
fungerende samarbejde. 

”Ja, man føler da meget 
større ansvar, og når man 
kender vejlederne rundt 
på de andre ungdom-
suddannelser. Så har 
man den ansvarsfølelse, 
der får én til lige at ringe 
og sige,”jeg har flyttet 
en elev ud til jer og nu 
tjekker I lige, at hun/han 
møder, ikk?”. Det gjorde 
man ikke rigtigt tidligere, 
der var det en overflyt-
ning til teknisk skole.

Arbejdsgangsanalyserne er gen-
nemført som en del af UTA-pro-
jektet (i et samarbejde mellem KL 
og 11 af de 17 modelkommuner). 
Formålet med arbejdsgangsprojek-
tet er at fremme og optimere ar-
bejdsgange, som andre kommuner 
så kan blive inspireret af: ”De gode 
arbejdsgange indeholder ”afgøren-
de momenter”, hvilket betyder, at de 
indeholder elementer, som betyder 
en forskel i opgaveløsningen. På 
den måde understøtter en god 
arbejdsgang det overordnede mål 
om 95 pct.-målsætningen.” (Notat, 
KL, 2009;1). 

En arbejdsgangsanalyse tager 
udgangspunkt i en konkret opgave, 
som man i kommunalt regi ønsker 
at forbedre og udvikle. Populært 
sagt, afdækker og beskriver man i 
en arbejdsgangsanalyse ’hvem der 
gør hvad, hvornår og hvorfor’. Der 
skabes dermed overblik over ar-
bejdsgangens forløb, og ikke mindst 
klarhed omkring ansvarsfordeling 
imellem de involverede aktører.

Forsøgene peger samlet set på en 
stor oplevet effekt, idet der netop 
skabes overblik over arbejdsgan-

gens forløb og ikke mindst klarhed 
omkring ansvarsfordelingen imellem 
de involverede aktører på tværs 
af institutioner og forvaltninger. 
Desuden hjælper arbejdsgangs-
analyserne med at få ejerskabet 
omkring arbejdet med de unge og 
95 pct. målsætningen ud i yderste 
led blandt frontmedarbejderne. Det 
følgende er et klip fra et gruppein-
terview med administrative medar-
bejdere på ungdomsuddannelserne, 
vejledere, sagsbehandlere m.fl.

Konkret kan en arbejdsgangsana-
lyse f.eks. omhandle en mentor-
ordning eller håndteringen af unge, 
der falder fra deres uddannelse, el-
ler en helt tredje konkret problema-
tik. Arbejdet med problematikken 
bringes gennem arbejdsgangsana-
lysen til at glide mere systematisk 
og koordineret, ligesom den dag-
lige dialog lettes gennem de kon-
krete møder mellem de involverede 
aktører på en måde, der fremskyn-
der arbejdsprocesserne og virker 
ansvarliggørende i relation til den 
enkelte medarbejder. Ikke mindst 
er det uformelle kendskab til de 
andre aktører i høj grad med til at 
få det formelle arbejde til at glide 
lettere. 

Det er imidlertid afgørende, at 
analyserne tager udgangspunkt 
i en konkret opgave, som man i 
kommunalt regi ønsker at forbedre 
og udvikle. Det er typisk i forhold 
til mindre og afgrænsede arbejds-
gangsanalyser, der skabes den 
største mulighed for forandring og 
forankring af arbejdsprocesserne. 
Derimod er analyserne af de større 
og mere komplekse arbejdsgange 
i højere grad egnede til problemi-
dentifikation, fordi de afgørende 
momenter i disse analyser ofte 
kræver større forvaltningsmæssige 
ændringer, som ikke umiddelbart 
kan sættes i gang på frontmedar-
bejder-niveau. 

Så der er kommet sådan 
en større fælles ansvars-
følelse? 

Ja det er der, sådan har 
jeg det i hvert fald. Og 
det er jo også en hjælp, 
at man har haft de der 
fællesmøder, og lært 
hinanden at kende... kun-
net høre, at de sidder og 
snakker om de samme 
problemer alle sammen, 
ikke”. 
(administrativ medarbejder 
på en ungdomsuddannelse)
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Følger op før og ved uddan-•	
nelsesstart 
Sikrer at frafald bliver til •	
omvalg
Etabler erhvervsgrunduddan-•	
nelsesforløb
Etabler én indgang til kom-•	
munen for uddannelsesparate 
unge
Overleverer sager fra Børn •	
og Familie til Jobcenter eller 
Voksen og Handicap
Koordiner sager mellem •	
Jobcenter og Børn og Familie
Etabler EGU-aftale •	
Håndter ungdomsuddannelse •	
til unge med særlige behov
Håndter elever, der ikke •	
møder op til undervisning i 
folkeskolens 7.-9. Klasse 
Etabler tidlig indsats •	
Sikrer overgang fra barn til •	
voksen for specialklasseelever
etabler brobygning•	

Konkret er der 
udarbejdet følgende 
gode arbejdsgange: 

Et øget overblik over 1. 
konkrete arbejdsgange på 
tværs af forvaltninger og 
institutioner
Et mere velfungerende 2. 
samarbejde på tværs af 
forvaltninger og institutioner
Bedre identifikation af 3. 
uhensigtsmæssige frem-
gangsmåder og barrierer i 
arbejdet
Bedre spredning af 4. 
ejerskabet for målsæt-
ningen ud i alle led og i 
den forbindelse også til at 
synliggøre de steder, hvor 
det kniber med indsatsen 

Arbejdsgange kan føre til:

Mere generelt er arbejdsgangs-
analyserne et velegnet redskab til 
opbygningen af et konkret samar-
bejde af forskellige grunde:

Det anbefales at igangsætte •	
mindre og afgrænsede ar-
bejdsgangsanalyser, da disse 
er velegnede til at ændre på 
arbejdsgange og ansvars-
fordeling – og dermed til at 
åbne op for forandring og 
forankring i relation til 95 pct. 
målsætningen

Det anbefales yderligere at •	
igangsætte arbejdsgangs-
analyser af større og mere 
komplekse arbejdsgange til 
problemidentifikation af afgø-
rende momenter, der kræver 
større forvaltningsmæssige 
ændringer, som ikke lader sig 
igangsætte på medarbejder-
niveau 

Anbefalinger vedrørende 
arbejdsgangsanalyser
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10 
Mulige barrierer 
for det gode 
samarbejde

”En udfordring er, at man 
tænker forskelligt i ’børn 
og unge’ og så i vok-
senafsnittet. Hvor man i 
’børn og unge’ tænker be-
handling og trivsel og så 
videre og så videre, mens 
man tænker meget mere 
benhårdt arbejde og ud-
dannelse og selvforsør-
gelse i voksenafdelingen. 
Det er kulturer, der ikke 
lige kan finde sammen på 
en måned eller to. Der går 
lidt tid.” 
(projektleder) 

Én ting er at konstatere, at samar-
bejdet er godt – det kan de fleste 
hurtigt blive enige om. Et andet er, 
at erfaringerne fra forsøgene også 
vidner om en lang række barrierer 
og dilemmaer, der tegner sig i rela-
tion til samarbejdet. Det drejer sig 
om barrierer på følgende niveauer:

Kulturelle og lovgivningsmæs-•	
sige barrierer  
Økonomiske barrierer •	
Barrierer på frontmedarbejder-•	
niveau

Kulturelle og lovgivningsmæs-
sige barrierer – politiske mod-
sætninger
I stort set alle UTA-kommuner 
oplever de involverede aktører det 
som ’oplagt vanskeligt at gå på 
tværs’, som det f.eks. er formuleret 
af en projektkoordinator. En af de 
væsentligste grunde til dette er 
de kulturforskelle og forskelle i 
tilgange til arbejdet, som der gen-
nemgående refereres til blandt 
medarbejderne. Som det her er 
udtrykt af en projektleder:

I relation til det konkrete samarbej-
de omkring 95 pct. målsætningen 
mellem eksempelvis UU-vejlednin-
gen og beskæftigelsesafdelingen, 
kan de forskellige tilgang let skabe 
vanskeligheder og konflikter. Et 
illustrativt eksempel på en sådan 
konflikt fremgår af følgende citat, 
hvor en UU-vejleder beskriver de 
vanskeligheder, han oplever i sam-
arbejdet med det lokale jobcenter:

”Men dem, som de skal 
vende i døren, det er jo 
lige præcis vores mål-
gruppe. En ting er, at 
de ikke skal på offentlig 
forsørgelse. Det kan da 
være fair nok, hvis det er 
sådan, det vender. Men at 
vende dem i døren er ikke 
noget succeskriterium 
set i det store billede, fra 
vores [UU-vejledernes, 
red.] synspunkt. Så der 
har vi haft mange diskus-
sioner om, hvordan vi skal 
fortolke denne lovgivning.”  
(UU-vejleder)

Her er der tydeligvis, som vi har 
været inde på tidligere, tale om, at 
to forskellige tilgange og logik-
ker støder sammen. Hvor fokuset 
på at få sendt de unge i arbejde 
(uddannelse) hurtigst muligt og 
dermed undgå passiv forsørgelse 
står helt centralt i jobcentrenes 
bestræbelser, er tilgangen til de 
unge i UU-centrene typisk orien-
teret mod samtaler, der kan af-
dække behov, ønsker og mulighe-
der, og samtidig understreges det 
ofte blandt UU-vejledere, at en del 
af de udsatte unge vil have brug 
for længerevarende støtte- og 
afklaringsforløb, før de er klar til 
egentligt arbejde eller uddannelse, 
og dermed at en strategi med at 
’vende de unge i døren’ ikke er 
hensigtsmæssig. Disse forskellige 
tilgange skaber en række proble-
mer og vanskeligheder i samar-
bejdet og understreger behovet 
for en overordnet samordning og 
koordinering af den lovgivning, der 
indrammer feltet.

Økonomiske barrierer 
– hvem skal nu betale?
Også i relation til finansiering 
og økonomi er de forvaltnings-
mæssige grænser vanskelige 
at overskride. Det gælder f.eks. 
typisk i relation til at søge penge 
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til konkrete samarbejdsprojekter i 
kommunalt regi. Her er de øko-
nomiske midler ofte ’øremærket’ 
temaer, der er knyttet snævert til 
en bestemt forvaltning. Og erfa-
ringerne er, at forsøg på at udvikle 
projekter på tværs af forvaltnin-
gerne derfor kan være vanskelige 
at få finansieret.

Men også i relation til det daglige 
arbejde på enkeltsags-niveau kan 
økonomien spænde ben for sam-
arbejde og dermed for en hurtig 
sagsbehandling. Det fremgår tyde-
ligt af følgende udveksling mellem 
en gruppe kommunale mellem-
ledere, der diskuterer, hvad de 
oplever som de største ’knaster’ i 
samarbejdet: 

”For mig er det et res-
sourcespørgsmål 
primært. Når du siger, 
hvad er den største knast, 
så er det jo det. Altså, 
hvis vi er to medarbejdere 
fra hver vores forvaltning, 
så kan det godt være vi 
fagligt kunne blive enige 
om, at den her unge 
skulle på lige præcis den 
her institution. Men der 
er vi jo bare ikke, fordi at 
Lone [sagsbehandleren, 
red.] hun skal holde bud-
gettet. Så jeg kan jo ikke 
sidde og lave en aftale 
med en 17-årig og vedk-
ommendes forældre og 
lave nogle gode planer. 
Jeg skal have det sort 
på hvidt, at hun [sagsbe-
handleren, red.] vil betale 
det, og så er samarbejdet 
jo reelt vanskeligt. Så er 
der jo ikke noget med, 
at vi ikke vil det, eller at 
vi ikke kan se det faglige 
fornuftige i det. Men 
den hurdle vil der jo altid 
være.” 
kommunal mellemleder) 

På trods af oplevelsen af, at man 
i den kommunale forvaltning har 
fået etableret en mere fælles 
kultur og målsætning – også i 
relation til den konkrete sag – så 
strander de gode intentioner på 
spørgsmålet om økonomi og i en 
diskussion omkring, hvilken af de 
kommunale forvaltninger, der skal 
bære det økonomiske ansvar for 
en konkret indsats.

Eksemplet sætter således spot 
på vigtigheden af, at der ikke 
blot formuleres overordnede og 
fælles faglige målsætninger, men 
også samtidig er fokus på at få 
skabt de nødvendige økonomiske 
rammer og overveje konkrete 
strategier på det kommunale 
ledelsesniveau, der muliggør, at 
målsætningerne kan føres ud i 
livet. Hvis det økonomiske ansvar 
ikke er forhandlet på plads på det 
overordnede politiske og ledelses-
mæssige niveau, ender det poten-
tielt som konflikt længere nede 
i systemet, og det kan meget let 
blokere mulighederne for (hurtigt) 
at iværksætte fremadrettede tiltag 
for de unge, som det handler om.

I forhold til samarbejdet med 
ungdomsuddannelserne og de 
øvrige uddannelsestilbud til unge, 
spiller en anden type økonomisk 
barriere også en rolle, nemlig den 
at uddannelserne til en vis grad er 
i en indbyrdes konkurrencesitua-
tion. Flere af de større kommuner 
fremhæver, at det er vanskeligt at 
etablere et tæt samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne, da 
der netop ofte tale om mange og 
delvist konkurrerende institutioner. 
Hertil kommer, at det også i de 
større kommuner, hvor forvaltnin-
gerne i sig selv er store og hvor 
paletten af uddannelsesinstitu-
tioner og tilbud til unge kan være 
endog meget uoverskuelige, kan 
være vanskeligt at få et tættere 
samarbejde op at stå. 
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Barrierer 
på frontmedarbejderniveau 
– når ejerskabet ikke når ud i 
sidste led 
Erfaringerne fra UTA-projekterne 
peger desuden på, at der også 
på medarbejderniveau tegner sig 
væsentlige barrierer i forhold til 
at udbygge samarbejdet. Ikke alle 
medarbejdere oplever umiddelbart, 
at et øget samarbejde letter deres 
arbejde. Meget ofte er erfaringen, 
at det ofte også kan opleves som 
forstyrrende, og som et pålæg af 
ekstra-opgaver, fordi det medfører 
flere møder, mere planlægning 
osv. at skulle tænke ud over sine 
vante arbejdsgange og på tværs 
af de forvaltningsmæssige græn-
ser. 

Derfor er større forvaltningsmæs-
sige forandringer noget, der kan 
tage lang tid og skabe store fru-
strationer. For frontmedarbejderne 
kan det i denne situation være 
svært at holde gejsten oppe, når 
resultaterne af alle éns anstren-
gelser er længe om at slå igen-
nem. Og dette kan nemt medføre, 
at der opstår modstand mod 
samarbejdet, eller at samarbejdet 
på trods af en fælles forståelse 
af, at det kan være både vigtigt og 
nødvendigt, risikerer reelt at blive 
nedtonet, fordi der er andre, umid-
delbart mere presserende arbejds-
opgaver, der trænger sig på. F.eks. 
siger en projektleder:

”Jeg synes det nogle 
gange halter lidt i forhold 
til hele modelkommune-
projektet. Vi får gjort det, 
hvis der nogle krav udefra 
der gør, eller nogle pro-
jekter udefra der gør, at vi 
skal arbejde sammen. Så 
får vi det gjort, ik’. Ellers 
så skal vi finde tid i hinan-
dens kalendere og sige, 
okay nu skal vi gøre det, 
og vi holdt også nogle 
møder.” 
(projektleder) 

Tilsvarende fortæller en vejleder: 

”Der er mange møder, 
hvor man laver en masse 
planlægning. Min erfaring 
er, at mange går lidt død i 
det, fordi de løber i for-
vejen til møder om alver-
dens ting. Så tanken er, at 
man kan se hvor problem-
stillingen er, og så siger 
vi, nu gør vi noget ved 
det. Nu prøver vi at tage 
et møde med en ung og 
se, hvad kommer der ud 
af det. Det kan godt være, 
det viser sig at være spild 
af energi. Og så er konk-
lusionen, at det er spild 
af energi – men det kan 
også være skidegodt!” 
(UU-vejleder) 

Som det antydes i citaterne oven-
for, kan man som medarbejder 
rammes af en vis ’møde-træthed’ 
– og det kan ofte være svært at 
finde plads til flere møder i en ka-
lender, der i forvejen er tæt besat.

Det er derfor, som tidligere nævnt, 
vigtigt, at der fra ledelsens side 
skabes gode rammer for samar-
bejdet på medarbejderniveau, hvil-
ket blandt andet sikres gennem 
en tydeliggørelse af samarbejdets 
formål og relevans for medarbej-
derne samt gennem afsættelse af 
tid og ressourcer til samarbejds-
projekter. 
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