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Budget
2023-2026

Prioriteringsforslag

Nr. AMU02

Overskrift

Forebyggende initiativer for STU

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget
Administrationen
Service- og overførselsudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget (STU)
Nuværende budget (Ungeguides)
Budgetændring – drift
Effektivisering (service) AMU
Effektivisering (service) ØU
Udvidelse (service) ØU
Udvidelse (overførsler) AMU
Samlet ændring (Netto)
service
Samlet ændring (Netto)
overførsler
Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

2023

2024

2025

2026

17.128
3.671

17.128
3.671

17.128
6.371

17.128
3.671

-326
-1.468
504
1.479

-1.138
-1.468
514
1.508

-1.900
-1.468
526
1.540

-2.500
-1.468
537
1.571

-1.290

-2.092

-2.842

-3.431

1.479

1.508

1.540

1.571

+1

+1

+1

+1

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Der igangsættes initiativer til unge, der potentielt vil komme i målgruppen for en
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), så den unge kan sikres de
nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en anden form for uddannelse f.eks.
forberedende grunduddannelse (FGU) med mentor støtte.
2. Status
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en tre årig ikke
kompetencegivende uddannelse for unge mellem 16-25 år med et handicap eller særlige
behov. Unge i målgruppen for STU har et retskrav på at blive tilkendt et STU-forløb. HøjeTaastrup Kommune har i 2021 set en øget tilgang til ordningen og trods initiativer, der har
sænket enhedsomkostningerne til STU, ses der fortsat en udgiftsstigning.
En del af stigningen kan forklares i en generel stigning i børn og unge med psykiatriske
diagnoser, hvor der på landsplan over de sidste 10 år er sket en stigning på over 50 pct.
Denne tendens vil på sigt øge målgruppen for STU, da disse psykiatriske diagnoser vil kunne
betyde, at den unge ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse efter endt
grundskole.
STU-forløb er inddelt i 5 kategorier, hvor kategori 1 indeholder de unge, der har de mest
omfattende udfordringer, mens kategori 4 og 5 indeholder unge med mindre udfordringer,
dog stadig uden mulighed for at de ville kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse
også selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ca. 80 pct. af de unge på STU i HøjeTaastrup Kommune er i kategori 4 og 5, hvilket er de målgrupper, hvor det forventes, at en
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forbyggende indsats vil kunne sikre den unge de kompetencer, der er nødvendige for at
gennemføre en anden form for uddannelse.
Ofte er der allerede fra omkring 7. klassetrin indikationer på, at en ung efter end grundskole
er i målgruppe til et STU-forløb. En forbyggende indsats ville derfor skulle startes tidligt og
effekten af en forbyggende indsats vil først kunne ses på det tidspunkt, hvor en ung potentielt
vil starte på et STU-forløb.
Indeværende prioriteringsforslag tager udelukkende udgangspunkt i gældende rammer,
hvorfor eventuelle effekter af den kommende udmøntning af aftale om STU ikke er
medregnet.
3. Ændringsforslag
Der ansættes en særlig uddannelsesvejleder med to primære fokusområder. Dels at arbejde
målrettet med de unge, der potentielt ligger på kanten til at være i målgruppen for at kunne
gennemføre en FGU således, at det hurtig afdækkes om en støtteordning i kombination med
FGU vil kunne understøtte den enkelte unge i en sådan grad, at det er realistisk for den unge
at gennemføre FGU-forløbet.
Dels igangsættes der forbyggende initiativer for de unge, der allerede tidligt vurderes til
potentielt at kunne ende på et STU-forløb. Den særlige uddannelsesvejleder vil arbejde med
de unge allerede fra et tidligt stadie således, at flere alternative muligheder til et STU forløb i
højere grad vil blive aktuelt.
I den særlige uddannelsesvejleders arbejde med de konkrete unge, kan en lang række
initiativer komme i spil, det være sig tilbud givet under loven om aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud, der allerede i dag eksistere i regi af den kommunale ungeindsats. Forventningen
er, at der med en særlig vejledningsindsat er flere unge, der vil kunne komme i betragtning til
en forberedende grunduddannelse (FGU), hvor den unge også tilknyttes en form for støtte.
Der foregår i dag et tæt sammenspil i administrationen omkring unge i STU-forløb på tværs af
fagområder. Dette sammenspil intensiveres for at sikre en effektiv implementeringen af
forslaget, ligesom der udvikles arbejdsgange, der kan understøtte en tættere monitoreringen
af området end tilfældet er i dag.
Forudsætningerne for forslaget er en reduktion på 1,3 årspladser i 2023, hvilket svar til ca. 4
opstartede STU-forløb. I 2023 er forventningerne relativt høje, da der antages at være en
gruppe unge, der uden en særlig intensiv forbyggende indsats vil kunne komme i betragtning
til et FGU forløb med støtte. De forbyggende initiativer vil først få effekt i overslagsårene og
derfor forventes reduktionen i antal opstartede forløb at falde i 2024 til ca. 3 og for 2024 og
frem er forventninger en reduktion på ca. 4. Beregningen er baseret på en årspris på en STUplads på ca. 250.000 kr.
Forudsætninger i reduktion i antal startede STU forløb og akkumuleret årsplads effekt
2023
2024
2025
Reduktion i antal startede forløb
-4
-3
-4
Akkumuleret fald i årspladser
-1,3
-4,6
-7,7

2026
-4
-10,2

4. Konsekvens
En større gruppe unge vil fremfor at komme i et STU-forløb søge mod andre uddannelser.
Med en forbyggende indsats styrkes den enkelte unge og fremfor at skulle modtage et særligt
tilrettelagt tilbud vil den unge være i stand til at gennemføre en uddannelse som FGU med
mentor støtte.
Der gøres opmærksom på, at der den 24. maj 2022 er indgået en aftale mellem regeringen
og en række andre partier om STU. Aftalen har til formål at give unge i målgruppen for STU
flere rettigheder. Der er endnu ikke et fuldt overblik over aftalens konsekvenser, og dermed
heller ikke om aftalen kan påvirke effekten af nærværende prioriteringsforslag.
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5. Investeringsbehov
Investeringen i en særlig uddannelsesvejleder kræver ikke en udvidelse af serviceudgifterne.
Ved at ændre i praksis for, hvorledes ”ungeguides” bevilliges kan dele af udgifterne til
”ungeguides” afholdes som overførselsudgifter under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det vil derfor være muligt af finde den påkrævede investering indenfor det nuværende
serviceudgiftsbudget. En ændret praksis for bevillinger af ”ungeguides” vil dog kræve en
udvidelse af budgettet på overførselsudgifter svarende til reduktion i serviceudgifterne.
Merudgifterne til indsatser vil hovedsageligt kunne afholdes inden for nuværende budgetter.
Der vil dog være behov for at investere i yderligere støtteforanstaltninger tilknyttet den unge
under et FGU-forløb. Dette afholdes under lov om aktiv beskæftigelses indsats og
investeringen vil være en overførselsudgift.
Det forventes, at langt de fleste unge i stedet for at starte et STU-forløb vil påbegynde et
FGU-forløb, hvormed udgifterne til FGU vil stige. Der er dog i dag et mindreforbrug på FGU og
derfor vil initiativet ikke kræve en yderlig investering, da tilgange til FGU forventes at kunne
afholdes inden for nuværende budget.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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