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Budgetændring – drift
Besparelse
Indtægt
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

2023

2024

2025

7.400

7.000

7.000

7.000

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

6
-1

6
-1

6
-1

6
-1

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

1. Resumé
Der reduceres en uddannelsesvejlederstilling hos ungeguiderne, og opgaverne varetages
fremover af de øvrige ungeguider. Det betyder, at ungeguiderne fremover kan håndtere færre
sager.
2. Status
Uddannelsesvejledningen foretages af 6 uddannede uddannelsesvejledere, der yder sektorog institutionsuafhængig vejledning til ca. 7.000 unge mellem 13-25 år i Høje-Taastrup
Kommune. Kommunen har en lavere andel af uddannelsesvejledere pr. ung i målgruppen end
mange andre kommuner.
3. Ændringsforslag
Der reduceres en uddannelsesvejlederstilling i Ungeguide HTK, og opgaverne varetages af
andre fagpersoner i afdelingen.
4. Konsekvens
Forslaget betyder, at der er færre ressourcer til implementering af den kommunale
ungeindsats samt de indsatser og investeringer, der er igangsat på området for at øge
gennemførslen af ungdomsuddannelse.
En besparelse på uddannelsesvejledningen vil betyde, at der er færre ressourcer til den
lovbundne uddannelsesvejledning i grundskolen fra 13 år og for unge op til 25 år, dog kan
ungeguiderne bistå med vejledning, så de lovgivningsmæssige forpligtelse overholdes. HøjeTaastrup Kommune oplever en negativ udvikling ift. andelen af unge op til 25 år med
gennemført ungdomsuddannelse, og der er behov for vejledningsindsatsen, hvis de
kommunale og nationale mål skal nås, og hvis de intensiverede indsatser og mål for
ungeguider og uddannelsesvejledere skal effektueres.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
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6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag
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