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1. Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab 2014 

Sagsfremstilling
Det korrigerede budget for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde er på i 
alt 901,5 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 892,7 mio. kr. Årsresultatet er 
således et overskud på 8,8 mio. kr., der svarer til en budgetafvigelse på 0,9%. 
 
I budgetrevisionen pr. 31. august 2014 blev angivet et forventet overskud på 5,7 
mio. kr. og regnskabsoverskuddet for 2014 er således forøget med 3,1 mio. kr.
 
For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 
vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet kan ses 
på politikerportalen. Årsberetningerne omfatter:

 Kort præsentation af institutionen 
 Ressourceforbrug og regnskabsresultat
 Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2014 agtes 

anvendt/afviklet således?
 Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2014?

Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning 
samt en teknisk regnskabsforklaring, hvor årsresultatet forklares. Desuden har 
direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.
 
Anlæg
Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2014 haft et budget 
på 13,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 4 mio. kr. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. Godkender den forelagte årsberetning 2014 for Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde. Årsberetningen videresendes via 
Økonomiudvalget til byrådets behandling.

2. At ØKD-overskuddet (bankbogen) fra 2013 vedrørende Sundhedstjenesten 
og Tandplejen i alt 0,2 mio. kr., i forbindelse med Økonomiudvalgets 
behandling af regnskab 2014, overføres fra Børne- og Ungdomsudvalget til 
Sundhedsudvalget.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22039
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 

Bilag
Sammenfatning af regnskab 2014 for BUU (dok.nr.25910/15)
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2. Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i Thorshøj 
Børnehus

Sagsfremstilling
Administrationen i Børn og Kultur har modtaget en ansøgning fra Thorshøj 
Børnehus om, at forsætte som aldersintegreret institution for børn mellem 0-6 år.
 
Thorshøj Børnehus har fungeret som aldersintegreret puljeinstitution siden 1992. 
Institutionen har pt. 22 børnehavebørn. Huset fungerer desuden som en del af 
Torslev Skoles SFO med 20 elever tilknyttet børnehuset. Personalet består af 3 
uddannede pædagoger, 1 pædagogmedhjælper samt en medarbejder ansat i 
fleksjob. Thorshøj Børnehus er en idrætsinstitution hvor der er fokus på idræt, leg 
og bevægelse.
 
Thorshøj Børnehus ønsker at kunne modtage 8-10 vuggestuebørn i de 
eksisterende lokaler i Thorshøj Børnehus. Vuggestuen vil få eget grupperum til 
daglige aktiviteter med tilstødende badeværelse, hvor der er puslefaciliteter. 
 
Der vil blive opført et træskur (krybberum) med plads til barnevogne, så det er 
muligt for børnene at sove ude uanset vejret.
 
Ved vuggestuepladser indgår fuld forplejning til vuggestuebørn i kommunens 
serviceniveau. Thorshøj Børnehus har for få år siden investeret i et nyt køkken, der 
lever op til indretningskravene for det fødevareregionen betegner som smør-selv 
køkken. Køkkenet skal inden ibrugtagning godkendes og registreres af 
Fødevarestyrelsen til forplejning af vuggestuebørnene. Derudover skal de generelle 
lovmæssige krav til vuggestuer kunne imødekommes ved ændret drift. 
 
Thorshøj Børnehus har udarbejdet læreplaner for vuggestuebørnene ud fra de 6 
læreplanstemaer.
 
Center for Dag- og Fritidstilbud vurderer at ansøgningen kan imødekommes 
indenfor den nuværende aftale om drift af Thorshøj Børnehus som puljeinstitution.
 
Økonomiske konsekvenser
Thorshøj Børnehus vil selv finansiere implementeringen af vuggestuen, herunder 
forventede udgifter til:

 Brandsikringsanlæg (ABA-anlæg) svarende til 79.000 kr.
 Krybberum med plads til minimum 10 barnevogne svarende til 25.000 kr. 
 Diverse nyanskaffelser til vuggestuen, herunder barnevogne, 

barnevognsseler, højstole m.m. svarende til 80.000 kr.

Tilbuddet vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen udover 
driftstilskuddet, der følger barnet. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21956
 Forvaltning: CDF
 Sbh: trje
 Besl. komp: BUU
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Personalemæssige konsekvenser
En del af det nuværende personale i Thorshøj Børnehus vil blive tilknyttet 
vuggestuen. 
 
Tilbuddet vil omfordele efterspørgslen efter dagpleje- og vuggestuepladser i 
lokalområdet, og dermed også personalet.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter ansøgningen
2. tager stilling til, om Thorshøj Børnehus fremover skal modtage tilskud til 

vuggestuepladser efter bestemmelserne om puljeinstitution i 
Dagtilbudsloven

3. såfremt punkt 2 godkendes - at optaget af børn kan starte når lokaler og 
faciliteter er godkendt til vuggestuedrift

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1.     Drøftet.

2.     Et flertal bestående af V, Ø og DF godkender indstillingen.  A og F kan ikke 
imødekomme indstillingen.

3.     Godkendt.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 

Bilag
Ansøgning inkl. bilag fra Thorshøj Børnehus (dok.nr.57390/15)
Notat med overblik over 0-2 årige i området omkring Thorshøj (dok.nr.62204/15)
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3. Evaluering af Ungeenheden efter et års virke

Sagsfremstilling
Ungeenheden blev etableret ved politisk beslutning i Frederikshavn Byråd den 29. 
maj 2013. Ungeenheden blev etableret for målgruppen 15-25 år og med 
målsætning om at have ”fokus på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og 
ressourcer for unge mellem 15-25 år, for hvem, der er et progressionsperspektiv i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse”. I beslutningen om etableringen af 
Ungeenheden indgik krav om evaluering efter henholdsvis et og tre års virke.
 
Center for Unge har i første kvartal 2015 gennemført den politisk bestemte 1-
årsevaluering af Ungeenheden med baggrund i de politisk vedtagne målsætninger 
og fokusområder for Ungeenheden og for evalueringen; herunder spørgsmålet om 
målgruppen for Ungeenhedens arbejde bør udvides til også at rumme 
aldersgruppen mellem 25 og 30 år.
 
Indholdet i evalueringen er kvalificeret og godkendt af evalueringsgruppen, som i 
store træk er sammensat af samme personkreds, som havde sæde i den 
styregruppe, der blev nedsat ved etableringen af Ungeenheden.  
 
Evalueringen har været i høring i MED-udvalgene (CenterMED, FagMED og 
HovedMED), Integrationsrådet og Handicaprådet jf. høringssvarene.  Desuden 
behandles evalueringen i følgende politiske udvalg; Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget 
og Sundhedsudvalget, inden endelig behandling i byrådet den 29. april 2015.
 
Evalueringen viser, at Frederikshavn Kommune med oprettelse af Ungeenheden 
løser opgaven inden for både kommunale forventninger og ministerielle krav – 
dermed må oprettelsen af Ungeenheden betragtes som vellykket med positive 
resultater fra enhedens første års virke at udvikle Ungeenhedens fremadrettede 
virke på baggrund af. 
 
Evalueringens hovedanbefaling peger på potentialet i at skærpe Ungeenhedens 
målsætning til fremadrettet at have fokus på unge mellem 15 og 30 år, der har et 
progressionspotentiale rettet mod ordinær uddannelse og beskæftigelse. 
 
En sådan skærpelse af Ungeenhedens målsætning og opgave til fokus på ordinær 
uddannelse og beskæftigelse vil yderligere være en målrettet indsats i forhold til 
den kommunale målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang som minimum 
skal have en erhvervsuddannelse. 
 
Ved skærpelsen af målsætningen udvides Ungeenhedens målgruppe med 
aldersgruppen af de 25 til 30-årige.
 
Skærpelsen af målsætningen indebærer også, at en betjening af gruppen af 15-25 
årige unge borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/452
 Forvaltning: CU
 Sbh: arco
 Besl. 
komp: BUU/KFU/SOU/SUU/AMU/BYR
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sigtet med indsatsen ikke er ordinær uddannelse eller beskæftigelse, bør 
varetages i de oprindelige centre.
 
Ungeenheden forankres fortsat i Børne- og Ungdomsudvalget, men ved den 
foreslåede skærpelse af Ungeenhedens målsætning, vil der blive et markant øget 
fokus på uddannelse og beskæftigelse og dermed en udvidelse af den fælles 
opgave mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget bør derfor drøfte, 
hvordan den fælles målsætning sikres bedst – evt. via gennemførelse af fastlagte 
fælles møder. Det er Ungeenhedens hensigt at fortsætte og styrke fokus på 
enhedens målsætninger og gennemføre effektmålinger til brug for evaluering af 
enhedens arbejde.
 
Ungeenheden evalueres som aftalt ved oprettelsen efter i alt tre års virke til politisk 
behandling i første kvartal 2017.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Sundhedsudvalget, Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget 
samt byrådet, at

1.     evalueringen drøftes
2.     anbefalingerne godkendes
3.     Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes 

udvalgene vil sikre den fælles målsætning
 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 
Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1. Drøftet.

2. Anbefalingerne godkendt.

3. Børne-og Ungdomsudvalget indleder et samarbejde med
    Arbejdsmarkedsudvalget om en fælles målsætning.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
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Bilag
Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.40012/15)
Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.pdf (dok.nr.53839/15)
Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.pdf (dok.nr.40018/15)
Bilag 4- Høringssvar til 1-årsevalueringen.pdf (dok.nr.53833/15)
1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.53949/15)
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4. Evaluering af inklusionsindsatsen i Frederikshavn 
Kommune

Sagsfremstilling
KL’s Konsulentvirksomhed udarbejdede i foråret 2011 en ”Udvidet revision af 
specialundervisningen” i Frederikshavn Kommune. På den baggrund blev der 
udarbejdet en guideline, som udtrykker en overordnet fælles holdning til inklusion 
og som udtrykker konkrete mål for inklusion indtil 2020 for Frederikshavn 
Kommune.
 
Børne og Ungdomsudvalget behandlede ”Inklusion i folkeskolen – en guideline 
Frederikshavn Kommune” på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 6. oktober 2011. 
 
Specialområdet var på dette tidspunkt stærkt voksende på bekostning af 
almenområdet. Med inklusionsprojektet ønskede man at bringe ressourcerne 
tilbage til almenmiljøet, altså bringe specialpædagogikken ind i 
almenpædagogikken.
 
Der blev opstillet mål for inklusion på både nationalt og kommunalt plan. 
 
De nationale mål for inklusion er:

- 96 % af alle elever er inkluderede i 2015
- 97 % af alle elever er inkluderede i 2020

 
I Frederikshavn Kommune valgte vi at inkludere alle elever i et andet tempo, idet 
målet er, at 

- 95 % af alle elever er inkluderede i 2015
- 97 % af alle elever er inkluderede i 2020
  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at der skal ske en økonomisk udlægning 
af midlerne til skolerne. Skolerne får hermed økonomisk mulighed for at iværksætte 
inkluderende tilbud for børn med særlige behov, som en alternativ mulighed til at 
blive visiteret til et specialklassetilbud.
 
Skolerne er nu i gang med det tredje skoleår med den nye tænkning om 
specialtilbud og inklusion. I forbindelse med beslutningen om, at økonomien blev 
udlagt til skolerne, blev det besluttet, at der skulle gennemføres en evaluering af 
hele indsatsen i 2015.
 
Center for Skole har kontaktet et eksternt konsulentfirma med henblik på at få 
udarbejdet en evaluering af inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommune. 
 
Det vi ønsker at evaluere på er:
”Har vi de rigtige skoletilbud, er det de rigtige børn, der går der, og gør vi det på 
den rigtige måde?”
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5654
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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En evaluering skal derfor forholde sig til
- De kommunale og nationale mål for inklusion
- Den økonomiske model
- Den oplevede trivsel blandt elever og medarbejdere
- Inklusionsvejledernes arbejde

 
Midlerne, som skal bruges til at gennemføre evalueringen af inklusionsindsatsen, 
vil Center for Skole finde ved at foretage en omprioritering/omfordeling af de midler, 
der ligger i eget center.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at 
Center for Skole bærer den økonomiske udgift til evalueringen og finder midlerne 
ved en omprioritering indenfor eget budget.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
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5. Drøftelse af eventuel registrering af klager på 
myndighedsområdet

Sagsfremstilling
I forbindelse med at Center for Social- og Sundhedsmyndighed er begyndt at føre 
årlig klagestatistik anbefalede Handicaprådet, at der også udarbejdes klagestatistik 
på børne- og ungeområdet.
Center for Familie og Center for Unge har drøftet det principielle i at registrere 
klagerne og det konkrete resultat af statistikken på socialområdet.  Vi vurderer, at 
det er vigtigt nøje at overveje, hvad man vil bruge statistikken til, da vi forudser, at 
det kan blive en administrativ yderst ressourcekrævende opgave for 
socialrådgiverne i det daglige, med efterfølgende kontrol af, at alle klager så også 
bliver registreret. 

Ud fra vores kendskab til tilgængelige systemer i den daglige sagsbehandling, er 
det ikke muligt digitalt at trække informationer ud, der viser, hvor mange afgørelser 
der er truffet, samt hvor mange der er endt med en klage og følge dem løbende, 
som registreringen på voksenområdet giver anledning til. 
Det vil derfor blive en større manuel opgave at lave en tilsvarende registrering på 
børne- og ungeområdet.

Hvis der er politisk ønske om at få overblik over klagesager på børne- og 
ungeområdet anbefales det, at der i stedet én gang årligt laves en optælling af de 
klageafgørelser, der er truffet i Ankestyrelsen, med udgangspunkt i:

 Hvor mange klager er stadfæstet?
 Hvor mange klager er hjemvist, og hvilke overvejelser giver det fagligt 

anledning til?

Skemaet til registrering i Center for Social- og Sundhedsmyndighed vedlægges 
som bilag til orientering.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter behovet for overblik over klagersager på udvalgets område.

2. tager stilling til form på en eventuel fremadrettet registrering på Center for 
Families og Center for Unges område.

 
 
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 15/12627
 Forvaltning: BK
 Sbh: loiv
 Besl. komp: BUU
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1.     Drøftet.

2.     Der foretages en optælling en gang årligt af de klageafgørelser, der er truffet i 
Ankestyrelsen, med udgangspunkt i hvor mange klager der er stadfæstet eller 
hjemvist. Optællingen påbegyndes den 1. maj 2015.

 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)

Bilag
Kopi af Klageskema 2014.pdf (dok.nr.52357/15)
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6. Orientering om kortlægning af indsatser vedr. unges 
uddannelsesvalg

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd var i november 2014 på seminar, hvor der blev sat politisk 
fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i Frederikshavn 
Kommune som lokalsamfund.
 
Drøftelserne fra seminaret er efterfølgende blevet fulgt op i fagudvalgene. Børne- 
og Ungdomsudvalget besluttede på møde i februar egne målsætninger for 
indsatsen i forhold til unges uddannelsesvalg frem mod 2020.
 
For at få et overblik over en status på området, har udvalget ønsket en orientering 
om eksisterende indsatser, der er relevante for unges uddannelsesvalg. 
 
Grundlæggende handler hele indsatsen om at gøre den unge i stand til at træffe et 
kvalificeret uddannelsesvalg. Det mål skal kobles med erhvervslivets udfordring 
med at skaffe tilstrækkeligt, kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder.
De fire vækstspor: Det maritime, Fødevarer, Energi og Oplevelser & Turisme 
fungerer derfor som en paraply for den samlede indsats.
 
Beslutningstemaer fra byrådets seminar. Temaet ”Uddannelse”
 
På tværs af udvalgene: For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er 

det vigtig at sætte fokus på synliggørelsen af 
karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv.
Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale 
uddannelsesinstitutioner, det lokale erhvervsliv og 
kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i 
samme retning om at sikre tilstrækkelig kompetent 
arbejdskraft.
 

I Børne- og 
Ungdomsudvalget:

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i 
kommunens folkeskoler, således at den bidrager til 
at dæmme op for det fremadrettede behov for 
erhvervsfaglig arbejdskraft i Frederikshavn 
Kommune?
Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i 
kommunens folkeskoler, således de bidrager til:

 større bevidsthed blandt de unge omkring 
karriere- og uddannelsesmuligheder i 
lokalområdet

 at motivere de unge til at tage en 
erhvervsfaglig uddannelse

 en stærkere kombination mellem praktik og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/11294
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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teori i undervisningen
 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i 

folkeskolerne

I 
Arbejdsmarkedsudvalget:

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at 
opkvalificere de ledige, således de kan indgå i 
arbejdsstyrken.
 

 
 
Som opfølgning på byrådsseminaret vedtog Børne- og Ungdomsudvalget på møde 
den 5. februar 2015, at:

 arbejde videre med målsætningen om at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 
vælger en erhvervsuddannelse

 arbejde med følgende overordnede målsætning: 
 de fire vækstspor
 at gøre skoleleverne mere erhvervsuddannelsesparate
 et dannelsesaspekt
 at sikre familien viden om, hvad der findes af erhvervsmuligheder i 

vores kommune

Skolepolitikken 2014-2017 fokuserer på skolens udvikling i lyset af 
folkeskolereformen. Skolepolitikkens mål og visioner peger i samme retning som 
byrådets strategiske mål i forhold til en tæt kobling mellem skole og erhvervsliv.
 
De politiske målsætninger i Skolepolitikken 2014-2017:

 Skolen bygger på evidens og lærerige samarbejder
 Skolen skaber verdensborgere, der har øje for mulighederne i 

Frederikshavn Kommune
 Vores skoler skal være ambitiøse for alle elever, og vi vil ligge over 

landsgennemsnittet i vores faglige resultater
 Vi vil skabe motiverende og udviklende lærings- og undervisningsmiljøer
 Skoledagen skal fremme elevens læringsudbytte

Af det vedlagte bilag ses kortlægningen af de eksisterende indsatser på skole- og 
ungeområdet, der skal være med til at opfylde de erhvervs- og 
uddannelsespolitiske målsætninger.
Kortlægning af arbejdsmarkedsområdet er endnu ikke afsluttet.
 
De politiske målsætninger fra byrådsseminaret og fra Børne- og Ungdomsudvalget 
samt kortlægningen af eksisterende indsatser skal sammen danne grundlaget for 
en strategi, der opsætter mål og handlinger for, hvordan de overordnede politiske 
målsætninger kan opfyldes. Arbejdet med strategien foregår hen over 
forsommeren.
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Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen om den igangværende kortlægning til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 

Bilag
Kortlægning af indsatser i Center for Skole (dok.nr.53169/15)
Kortlægning af indsatser i Center for Unge (dok.nr.57133/15)
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7. April 2015 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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Det samlede resultat for Børne- og Ungdomsudvalget 2014: 
 

 
 

 
Drift  

(vist i 1.000 kr.) Forbrug 2014 Korrigeret  Årsregnskab 
 
” -” = overskud 

 

 
budget  
2014 

2014 

 

  
   

Center for Skole 425.504 429.710 -4.206 
 
Center for Unge 

 
142.368 

 
131.886 

 
10.482 

 
Center for Dag- og Fritidstilbud 

 
208.765 

 
211.358 

 
-2.593 

 
Center for Familie 

 
116.068 

 
128.586 

 
-12.518 

Total  892.705 901.540 -8.835 
 

Bankbøger og båndlagte midler 0 -2.823 2.823 
 

 
 

 
Anlæg 

(vist i 1.000 kr.) Forbrug 2014 Korrigeret  Årsregnskab 
 
” -” = overskud 

 

 
budget  
2014 

2014 

 

  
   

Anlæg 9.979 12.297 -2.318 

Total  9.979 12.297 -2.318 
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Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for 
 Børne- og ungdomsudvalgets budgetområde. 

 
 
 

1. Indledning 
2. Direktørens vurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab for 2014 
3. Sammenfatning - Center for Skole 
4. Sammenfatning - Center for Unge 
5. Sammenfatning - Center for Dag- og Fritidstilbud 
6. Sammenfatning - Center for Familie 
7. Anlæg 

 
 
1. Indledning 
I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.  
 
Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområ-
der, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i 
2014. 
 
For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud 
samt en specificeret årsberetning.  
 
Årsberetningerne omfatter:  
 

 Kort præsentation af institutionen  

 Orientering om regnskabsresultatet  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2014 
 
 
2. Direktørens vurdering af Børne- og ungdomsudvalget regnskab for 2014. 
De decentrale enheder under Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte 
omkostningssteder. Center for Økonomi og Personale har udarbejdet centervise sammenfatninger med op-
summering af det økonomiske årsresultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement 
til det øvrige materiale. 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget i 2014 er på 901,5 mio. kr., og regnskabsresultatet for 
2014 er på 892,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. eller et mindreforbrug på budgetram-
men på 0,9%. 
 
I 2014 har på Børne- og Ungdomsudvalgets ressort været præget af en stram økonomisk styring. Der er 
gennemført to budgetrevisioner – den seneste pr. 31. august 2014. Her forventedes et samlet mindreforbrug 
på 5,7 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2014 viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.  
 
På den baggrund må jeg betragte årets resultat som tilfredsstillende, men samtidig noterer jeg med tilfreds-
hed, at det samlet set er lykkedes at fastholde et årsresultat på linje med forventningen ved budgetrevisio-
nen pr. 31. august 2014. 
 
Heidi Becker-Rasmussen 
Direktør 
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3. Sammenfatning - Center for Skole 
Undervisningsområdets budgetramme 2014 er på 431,4 mio. kr., herfra skal modregnes en bunden opspa-
ring på 1,7 mio., hvorefter budgetrammen 2014 er på 429,7 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser et overskud 
på 4,2 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,9%. 
 
Der er følgende omkostningssteder på undervisningsområdet: 

 Folkeskoler inklusiv heldagsskolen og skolebibliotek 

 Skole - Fællesområde 

 SFO - Fællesområde 

 Specialskole - Fællesområde 

 Tilskud til private skoler 

 Tilskud til efterskoler 

 Syge- og hjemmeundervisning 

 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskoleområdet 

 Resursepædagoger 6 – 16 år 

 Konsulenter (it, skolebibliotek og pædagogisk / administrativ) 
 

 
Skole – fælleskonto 
Fællesområdet udviser et overskud på 1,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på betaling til og fra 
andre kommuner og på digitaliseringsstrategien på skoleområdet, hvor der er afsat driftsmidler fra 2012 til 
nødvendig genanskaffelse og vedligehold af netværk og infrastruktur. 

 
 
 
Tilskud til efterskoler 
Budgetrammen til betaling af tilskud til efterskoler udviser et overskud på 1,2 mio. kr. Budgetgrundlaget i 
2014 var beregnet ud fra, at 259 elever ville vælge en efterskole, idet der i 2013 var 269 elever, men det 
faktiske elevtal blev 221 elever. Taksten pr. elev udgør 35.054 kr. Budgetrammen finansierer endvidere et 
særligt tilskud til elever på efterskole. I 2014 var der 12 elever, som fik bevilget et særligt tilskud. 
 
 
 
Tilskud til privatskoler 
Budgetrammen til betaling af tilskud til privatskoler udviser et overskud på 1,0 mio. kr. Budgetgrundlaget var 
udregnet ud fra, at 804 elever ville vælge en privatskole, idet 813 elever havde valgt en privatskole i 2013, 
og at 300 børn skulle passes i SFO i 2014, men det faktiske elevtal blev 787 elever og 291 børn i SFO i 
2014. Taksten pr. elev udgjorde 33.484. kr., og taksten pr. barn i SFO udgjorde 11.022 kr. 
 
 
 
Syge- og hjemmeundervisning 
Budgetrammen til betaling for hospitalsundervisning udviser et underskud på 0,1 mio. kr., selv om der er 
tilført 0,3 mio. kr. i løbet af 2014.  
 
 
 
Folkeskoler inklusiv heldagsskolen, SFO og skolebiblioteket 
Folkeskolerne, inklusiv heldagsskolen, SFO og skolebiblioteket udviser i 2014 et underskud på 1,5 mio. kr. Det sam-
lede resultat pr. skole i 2014 er som følger: 
 
 
Skoler med overskud             Procentafvigelse af budgetramme 
 

 Bangsbostrand skole  

 Elling Skole  

0,09 % 
1,84 % 

 Frydenstrandskolen 0,65 % 
 Gærum skole 

 Heldagsskolen 

 Hørby-Dybvad Skole   

4,68 % 
0,69 % 
1,09 % 

 Sæby skole 0,62 % 

 Stensnæsskolen 2,06 % 
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 Strandby Skole   

 Aalbæk Skole  

0,16 % 
1,93 % 

 
 

 

Skoler med underskud Procentafvigelse af budgetramme 

 Jerup Skole  0,27 % 
 Nordstjerneskolen  3,75 % 

 Ravnshøj Skole  1,59 % 

 Skagen Skole 

 Sæbygaardskolen  

0,47 % 
0,56 % 

 Torslev Skole   0,96 % 
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4. Sammenfatning – Center for Unge 
Budgetrammen for Center for Unge er på 131,9 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser et underskud 
på 10,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 7,9%.  
 
Budgetrammen til overførselsudgifter, der primært er tabt arbejdsfortjeneste og beskæftigelsesforanstaltnin-
ger, udviser et merforbrug på 4,4 mio. kr. Overførselsudgifter er ikke omfattet af ØKD, hvorfor regnskabsre-
sultatet, i henhold til ØKD, er opgjort til et underskud på 6,1 mio. kr.  
 
Ungeenheden blev grundlagt med et sigte om, at etablere ny praksis og tænke ud af boksen så Frederiks-
havn Kommunes ungeindsats har den unge i centrum og i mindre grad efter tidligere styrings- og budget-
strukturer. Center for Unge oplever øgede synergieffekter og fleksibilitet ved at have myndighed og udfører 
så tæt samlet i det daglige arbejde. Lovgivningen bruges fuldt ud i både teori og praksis til at tænke i hel-
hedsorienterede og forebyggende løsninger for de unge.  
 
Ved etableringen af Ungeenheden blev det ligeledes besluttet at evaluere Ungeenheden efter henholdsvis et 
og tre års drift. I et års evalueringen peges der i evalueringsgruppens anbefalinger på, at afdække Ungeen-
hedens økonomiske og normeringsmæssige forhold i forhold til sagstal og opgaveportefølje. En anbefaling 
som BDO i deres økonomiske analyse af Ungeenheden i sensommeren 2014 endvidere peger på.  
 
Der er følgende omkostningssteder på ungeområdet:  

 SSP konsulent 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn (UU) 

 Erhvervsgrunduddannelse (EGU)  

 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 

 Produktionsskole 

 Tilskud højskoler 

 Sygebefordring ungdomsuddannelse 

 Specialpædagogisk bistand til voksne 

 Plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger 

 Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 15-18 år  

 Sociale formål på arbejdsmarkedsområdet 

 Kommunal beskæftigelsesindsats 

 Beskæftigelsesordninger 

 Boenheden Birketoften 

 Bo-hjemme støtte 

 Ungevejledning 

 Midlertidige botilbud, støtte i hjemmet, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsbehandling 

 Merudgifter over 18-25 år  
 
 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 
På budgetrammen for STU er der i 2014 et underskud på 50.000 kr. Budgetrammen til STU er fra 2012 til 
2014 blevet reduceret med i alt 6,0 mio. kr.  
 
I de tidligere år har der været en stigning i antallet af unge elever, som startede på undervisning i STU-regi i 
Frederikshavn Kommune. I 2011 var der 73 elever, i 2012 88 elever og i 2013 95 elever. Omregnet til års-
værk svarede det i 2011 til 59, i 2012 62 og i 2013 64 årsværk. 
 
Regnskab 2014 viser et i fald i antal elever og antal årsværk. Samlet har der været 75 elever i gang med en 
STU svarende til et årsværk på 54,2. 
 
 
 
Specialpædagogisk bistand til voksne 
Budgetrammen for specialpædagogisk bistand til voksne viser et underskud på 0,3 mio. kr. Personer med 
behov for specialpædagogisk bistand til voksne henvises og visiteres af Frederikshavn Kommune til konkrete 
undervisningstilbud på: 
 

 Taleinstituttet i Aalborg  

 Institut for Syn og Hørelse i Aalborg  

 Specialskolen for Voksne  

 BORN, Specialskolen for syn  
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 Lille-skolen for Voksne  
 
Fra 1. januar 2014 overtog Aalborg Kommune den samlede opgaveportefølje, som Taleinstituttet tidligere 
havde varetaget. Derved blev den specialiserede viden fastholdt i Nordjylland. I en 2-årig periode har kom-
munerne forpligtet sig til kollektivt at opretholde forbrug af ydelser svarende til niveauet i 2012.  
 
 
Forebyggelses- og anbringelsesområdet   
Forebyggelsesforanstaltninger omfatter bl.a. konsulentbistand, praktisk eller anden støtte i hjemmet, familie-
behandling af den unges problemer, aflastningsordninger på institution eller i plejefamilie, udpegning af fast 
kontaktperson, betaling af efterskoleophold eller betaling af godtgørelse til den unge under praktikophold. 
 
På anbringelsesområdet er der tale om unge (15 - 18 år), som bliver anbragt udenfor eget hjem, dels som 
frivillig anbringelse eller som tvangsmæssig foranstaltning. Anbringelser kan være på kost-/efterskoler, eget 
værelse, netværksanbringelse, plejefamilie, projektplejefamilie, døgninstitution, opholdssteder, sikrede insti-
tutioner og enkeltmandsprojekter. 
 
Regnskabsresultatet på forebyggelses- og anbringelsesområdet viser i alt et merforbrug på 3,4 mio. kr., som 
fordeler sig på områderne – forebyggende foranstaltninger (merforbrug 1,7 mio. kr.), plejefamilier og op-
holdssteder (merforbrug 0,9 mio. kr.) samt døgninstitutioner (merforbrug 0,8 mio. kr.). I december 2014 var 
der anbragt 92,4 unge til en gennemsnitspris på 0,348 mio.kr.  
 
Der er fra januar 2015 udarbejdet køb- og salg lister i Center for Unge (efter samme princip som i Center for 
Familie), så anbringelsesområdet kan følges tæt.   
 
 
 
Beskæftigelsesområdet 
Beskæftigelsesområdet omfatter jobindsatsen overfor unge uddannelseshjælpsmodtagere og kan være alt 
fra intern og ekstern mentorstøtte, vejledning og afklaring (deltagelse på Step Up, højskole, hjælp til opstart 
af ordinær uddannelse) eller virksomhedsrettede indsatser, såsom virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. 
 
Regnskabsresultatet på området viser i alt et merforbrug på 3,8 mio. kr., som fordeler sig på områderne 
kommunalt projekt ”Step Up” med et merforbrug 0,7 mio. kr., der vedrører planlægning og opstart i projektet. 
På mentorer er der et merforbrug 2,1 mio. kr. og på virksomhedskonsulenter et merforbrug på 0,6 mio. kr. 
Endelig ses et merforbrug på budgetrammen til højskoleophold på 0,4 mio. kr. 
 
Der arbejdes løbende med tilpasning af aktiveringsstrategien i Center for Unge i samarbejde med Center for 
Arbejdsmarked, for at blive bedre til at få de unge i uddannelse eller beskæftigelse. 
 
 
 
Handicap/psykiatri 
Handicap/psykiatri-området omfatter midlertidige botilbud, støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og 
samværstilbud for unge. Regnskabsresultatet på området viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. 
 
I den tidlige voksenalder er der i Center for Unge fokus på en øget indsats for at gøre de svagere unge klar 
til voksenlivet – en periode, som ofte er noget turbulent for denne målgruppe. 
 
Der er en skærpet indsats i forhold til misbrugere, hvor der efterfølgende etableres midlertidige botilbud, for 
at sikre vedvarende afholdenhed og for at gøre den unge så selvhjulpen i forhold til bolig, uddannelse og 
beskæftigelse som muligt. 
 
Der er fra januar 2015 udarbejdet køb- og salg lister i Center for Unge (efter samme princip som i Center for 
Familie), så handicap/psykiatri-området kan følges nærmere.   
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5. Sammenfatning – Center for Dag- og Fritidstilbud 
Center for Dag- og Fritidstilbuds budgetramme er 211,4 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser et 
overskud på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,2 %.  
 
Der er følgende omkostningssteder på Dag- og Fritidstilbudsområdet:  

 Fælleskonto 

 Dagplejen/pladsanvisning 

 Dagtilbudsområder  

 Specialgrupper 

 Selvejende daginstitutioner 

 Daginstitutioner i samdrift med skoler  

 Puljeinstitution 

 Fritidscentre og Aftenklubber 
 
 
 
Dagplejen 
Dagplejens overskud i 2014 er på 3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at der er tilført budget til hver 
dagplejer, der indeholder udgifter til gæsteplejevederlag, fratrædelsesgodtgørelse, jubilæer m.v. En medvir-
kende faktor er også, at dagplejen er normeret til 600 dagplejepladser i 2014, men det markante fald i antal-
let af børn gør, at det gennemsnitlige antal børn er 501 ved årets udgang.  
 
Der arbejdes kontinuerligt med at tilpasse driften af dagplejen til et faldende børnetal og deraf afledte afske-
digelser af dagplejere. Helt konkret gøres der en indsats for at tilpasse kapaciteten hurtigere og der arbejdes 
mere systematisk med udnyttelse af gæstepladser i dagplejen. 
 
 
 
Dagtilbudsområder/daginstitutioner 
Dagtilbudsområder/daginstitutioner har et samlet overskud på 0,5 mio. kr. i 2014. Ud af de 6 dagtilbudsom-
råder har 4 dagtilbudsområder et overskud og 2 et underskud i 2014.  
 
 
 
Fritidscentre og Aftenklubber 
Budgetrammen til Fritidscentre og Aftenklubber er 23,5 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser et 
underskud på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,2 %. 
 
I forbindelse med skolereformens indførelse i august 2014, blev åbningstiderne nedjusteret og derved skete 
der en del afskedigelser/ændringer af timetal af personalet i fritidscentrene. Da effekten af eksempelvis af-
skedigelser og ændringer af timetal ikke har fuldt gennemslag fra dag ét, har dette bevirket, at en del af insti-
tutionerne kommer ud med et underskud i 2014. 
 
I løbet af 2014 er der arbejdet med at fusionere Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk og Kaj Bundvad 
Fritidscenter til en ny institution i Frederikshavn by. Resultatet er HotSpot Frederikshavn. Herudover er der i 
2014 arbejdet med udvikling af ny profil for fremtidens fritidstilbud. 
 
Strandby Fritidscenter blev efter skolereformen delt op i en ny SFO under Strandby Skole og en ungdoms-
klub. Ungdomsklubben kommer organisatorisk til at høre under HotSpot Frederikshavn.  
 
Som et nyt tilbud blev der fra august 2014 oprettet et Fritidscenter i Østervrå. Tilbuddet er placeret under 
Bødkergården. Af andre organisatoriske ændringer kan nævnes Ålbæk Ungdomsklub, som er blevet lagt 
inder under Ungdomshuset Sct. Laurentius. Aftenklubberne i Østervrå, Hørby og Voerså er blevet lagt ind 
under Fritidscentret Hans Aabelsvej. 
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Regnskabsmæssig fordeling af dag- og fritidstilbud  
Det samlede resultat pr. institution i 2014 uden bankbog er som følger: 
 
 
 
 
Budgetområder med overskud:  Procentafvigelse af budgetramme 

 Ressourceteam   0,09 % 

 Dagtilbudsområde Fyrtårnet  2,14 % 

 Dagtilbudsområde Vest  0,22 % 

 Dagtilbudsområde Syd  0,55 % 

 Dagtilbudsområde Sæby  1,69 % 

 Den lille Børnehave  0,59 % 

 Børnehaven Humlebien  0,17 % 

 Voerså Børnehave  0,39 % 

 Ravnshøj Ungdomsklub  23,42 % 

 Hans Åbelsvej Fritidscenter  8,54 % 

 Ungdomsh. Sct. Laurentius  1,69 % 

 Ålbæk Ungdomsklub  16,49 % 

 Østervrå Ungdomsklub  0,55 % 

 Solsikken   3,98 % 

 Dagplejen    8,36 % 

 Oasen    2,10 % 
 

 
Budgetområder med underskud:  Procentafvigelse af budgetramme 

 Fælleskonto Dagtilbud              1,91%  

 Dagtilbudsområde Nord   1,58 % 

 Dagtilbudsområde Østervrå      2,23 % 

 Idrætsbørnehave Bispevang     0,30 % 

 Kernehuset    0,32 % 

 Kaj Bundvad Fritidscenter   12,87 %  

 Voerså Børnehave   10,99 % 

 Ungdomsgården Hånbæk   9,72 % 

 Strandby Fritidscenter   9,57 % 

 Hørby Ungdomsklub   5,42 % 
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7. Sammenfatning – Center for Familie 
Budgetrammen for Center for Familie er 128,6 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2014 viser et overskud på 
12,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 9,7%. 
 
Der er følgende omkostningssteder i Center for Familie: 

 Familierådgivningen / dag & døgn 

 Pædagogisk Psykologisk Afdeling (PPA) 

 Krisecenteret 

 Frederikshavn Døgncenter  
 
Budgetrammen til overførselsudgifter, der primært er tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som passer eget 
barn, udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Overførselsudgifter er ikke omfattet af overførselsadgangen 
(ØKD), hvorfor regnskabsresultatet, i henhold til ØKD, er opgjort til et overskud på 9,8 mio. kr.  
 
 
 
Familierådgivningen forebyggelse og anbringelse 
På budgetområdet ydes forebyggelsesforanstaltninger til bl.a. konsulentbistand, praktisk eller anden støtte i 
hjemmet, familiebehandling af barnets eller den unges problemer, aflastningsordninger på institution eller i 
plejefamilie, udpegning af fast kontaktperson, betaling af efterskoleophold eller betaling af godtgørelse til den 
unge under praktikophold. 
 
På anbringelsesområdet er der tale om børn/unge, som bliver anbragt udenfor eget hjem, dels som frivillig 
anbringelse eller som tvangsmæssig foranstaltning, som skal forelægges Børne- Og Ungdomsudvalget til 
endelig beslutning. Anbringelser kan være på kost-/efterskoler, eget værelse, netværksanbringelse, plejefa-
milie, projektplejefamilie, døgninstitution, opholdssteder, sikrede institutioner og enkeltmandsprojekter. 
 
Regnskabsresultatet for forebyggelse og anbringelse viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf størstede-
len kommer fra forebyggende foranstaltninger, hvor der er en merindtægt på statsrefusion på døgnophold for 
forældre og børn samt en regulering fra 2013. Der er desuden mindre forskydninger vedr. praktisk, pædago-
gisk eller anden støtte, aflastningsordninger, økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, støtte-
personordningen samt Børnehus Nord.  
 
Budgetrammen reduceres i 2015 med 2,1 mio. kr. og med yderligere med 2,1 mio. kr. i 2016.   
 
 
 
Køb og salg af pladser på anbringelsesområdet  
I budgetforudsætningerne for 2014 var der budgetlagt med et netto køb af 115,8 pladser for 0-14 årige til en 
gennemsnitspris på 0,31 mio. kr. Den endelige opgørelse af køb og salg af døgntilbud, viser eksklusive egne 
døgninstitutioner, et forbrug på 119,8 pladser til en gennemsnitspris på 0,32 mio. kr. netto har der i 2014 
været en tilgang på 4 helårsanbringelser.  
 
Forklaringen på stigningen i gennemsnitsprisen skyldes hovedsageligt, at der er sket en højere stigning i 
familieplejevederlaget end der blev lagt ind i budgetforudsætningerne. Stigningen skyldes primært, at der er 
kommet flere komplekse anbringelser, og det udløser et højere vederlag. 
 
Af de 119,8 faktiske anbringelser i 2014 tegner familiepleje og netværksfamilie sig for 108,2 hvilket svarer til 
90,3 % af samtlige anbringelser for de 0-14 årige, hvilket ligger i tråd med anbringelsesgrundlaget og ram-
merne for valg af anbringelsessted.  
 
 
 
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 
Området indeholder handicaprelaterede udgifter som bl.a. består af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, 
aflastning og hjemmetræning. Regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.  
 
I et forsøg på at styre udgiftsniveauet på handicapområdet, er der udarbejdet og politisk godkendt et nyt 
serviceniveau. Implementeringen er sket og der har været og er fortsat fokus på målgruppevurdering og 
videreudvikling af A-team.  
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Frederikshavn Døgncenter 
Døgncentrets regnskabsresultat for 2014 viser et overskud på 2,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 
15,3 %. Resultatet skyldes bl.a. en vigende belægning i begyndelsen af året, og derved blev personaleres-
sourcen tilpasset, og har efterfølgende været holdt på et lavere niveau på grund af den samlede økonomiske 
situation, dels tilpasning til fremtidigt pladsantal. 
 
Frederikshavn Døgncenter omfatter Granly, som har 8 pladser til unge 14 – 22 årige med anbringelsesbe-
hov. Der ydes personlig støtte og socialpædagogisk rådgivning og behandling. 
Derudover består Døgncentret af den nye afdeling på Suensonsvej, som blev taget i brug i 2014, hvor børn 
og unge fra de to gamle afdelinger Gaarden og Minibo flyttede ind. Afdelingen har 16 pladser til børn/unge 
fra 8 – 18 år. Alderskriteriet vurderes konkret i anbringelsessituationen.  
 
Fra 1. januar 2015 er 4 af de 16 pladser på Suensonsvej lukket ned, i henhold til beslutning omkring budget 
2015. Budgetrammen reduceres derfor i 2015 med 1,5 mio. kr.    
 
 
 
 
Familiehusene 
Regnskabsresultat for 2014 viser et overskud på 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 14,5%., hvilket 
skyldes generel opbremsning på aktivitetsniveauet i starten af året, omlægning af stillinger og timetal, samt 
et til tiltag omkring støtte til, og overvågning af samvær mellem forældre og deres anbragte børn. 
 
Familiehusene har fysisk tilstede i lejede lokaler på Hjørringvej i Frederikshavn, i kommunale lokaler i Skan-
segade 2, Frederikshavn og i kommunalt ejet hus på Chr. Pedersensvej, Sæby. Endvidere benyttes møde 
og samtalerum på Skagen Rådhus. 
 
Familiehusene yder forebyggende indsats i form af praktisk pædagogisk støtte i familiernes hjem, familieråd-
givning og behandling. Endvidere støtte til og overvågning af samvær mellem forældre og deres anbragte 
børn.  
 
 
 
Krisecenter 
Regnskabsresultatet, som viser et overskud på 1,2 mio. kr. er sammensat dels af Frederikshavn Krisecenter 
og dels betalinger til og fra andre kommuner vedr. ophold på krisecentre. Der er 50% statsrefusion på områ-
det. Største delen af resultatet kommer fra betaling fra andre kommuner. I 2014 er der opkrævet betaling for 
kvinder fra andre kommuner for 687 døgn og der er afholdt betaling for kvinder fra Frederikshavn Kommune 
på krisecentre i andre kommuner i 212 døgn. 
 
Krisecentret tilbyder døgnophold til kvinder med og uden børn, hvor kvinden har været udsat for fysisk eller 
psykisk vold, eller trusler om samme. Driften er reguleret via rammeaftalen i Regionen. Frederikshavn Krise-
center er normeret med 4 pladser samt 1 akutplads. 
 
 
 
Pædagogisk psykologisk afdeling (PPA) 
PPA´s regnskabsresultat for 2014 viser et overskud på 2,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11,3 %. 
Regnskabsresultatet ses samlet for PPA, særlige dagtilbud § 32 samt køb af ydelser hos institutter i Regio-
nen.  
 
PPA løser opgaver i forhold til institutioner, skoler, familier og øvrige Centre. 
Derudover yder PPA rådgivning til Læsø Kommune i henhold til driftsaftale, samarbejdsaftale med EUC Nord 
om psykologbistand til uddannelsessøgende    
 
PPA´s budget er altovervejende knyttet til løn og de med arbejdet forbundne udgifter, herunder udgifter til 
opkvalificering af medarbejdere, efter- og videreuddannelse, testmaterialer samt transport efter Servicelo-
vens § 32. Behovet herfor kan være uforudsigeligt. 
 
I 2014 har der ikke været udgifter til køb af pladser udenfor kommunen, hvilket tegner sig for det største 
overskud. Der har ved fratrædelser været perioder med vakante stillinger. 
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Anlæg  
Anlægsbevillingen for Børne- og Ungdomsudvalget er på 13,9 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser 
et samlet overskud på 4,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 28,8 %. 
 
Overskuddet skyldes primært færre udgifter til digitalisering af skoleområdet og pulje til digitalisering og vel-
færdsteknologi.  
 



Bilag: 2.1. Ansøgning inkl. bilag fra Thorshøj Børnehus

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
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Bilag: 2.2. Notat med overblik over 0-2 årige i området omkring Thorshøj

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 09. april 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 62204/15



Notat om børnetal og pladser i området Østervrå, Thorshøj, Hørby og Dybvad, udarbejdet til overblik i forbindelse med sag om vuggestuepladser i Thorshøj Børnehus (BUU 9. april 2015) dok. 62204-15 v1

Børnetalsprognosen 0-2 årige i perioden 2014-2023:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dybvad 10 15 16 16 17 17 17 17 17 17
Gærum 22 19 18 18 18 19 19 19 19 19
Hørby 14 14 11 11 10 10 10 10 9 9
Thorshøj 7 7 8 7 7 7 7 7 6 6
Østervrå 38 36 37 37 36 36 36 35 35 34
Landområder ved disse byer 87 85 82 79 77 76 74 72 71 70
I alt 178 176 172 169 166 164 161 159 157 155

Faktiske antal 0-2 årige bosiddende børn i området:

Skoledistrikt
Hørby-Dybvad 86
Gærum 32
Torslev 73
I alt 191
*børn født 2012, 2013 og 2014, trukket april 2015

Hvor mange 0-2 års pladser i dagtilbud?

Hvor? Pladstype Antal Heraf fremmed kommune
Bødkergården Vuggestuepladser 13 2
Dagpleje Kommunale dagplejepladser 53 2
Tilskud til privat pasning Privat pasning 53 -
Spiloppen, privatinstitution Vuggestuepladser 8 1

Nuværende pladser i Thorshøj:

Thorshøj Børnehus Børnehavepladser 23 4



Bilag: 3.1.  - Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 09. april 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 40012/15



   
  
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 

  
  

WWW.BDO.DK 

Rapport  

Frederikshavn Kommune 
Etablering af Ungeenhed 
 
 
 
 
 
 
 
     12. maj 2013 



 

 
 
 
www.bdo.dk                 

 
 

 
2 

 

 
 

Indholdsfortegnelse 
 
 

1 INDLEDNING ........................................................................................... 4 
1.1 Læsevejledning .........................................................................................4 

2 RESUMÉ ................................................................................................. 5 

3 BAGGRUND ............................................................................................. 7 

4 OPGAVER I UNGEENHEDEN ......................................................................... 9 
4.1 Bemærkninger til opgaveoversigten .............................................................. 11 
4.2 Sundhedsområdet .................................................................................... 12 

5 BEMANDING ........................................................................................... 14 

6 UNGEENHEDENS VÆRDIER OG KULTUR ......................................................... 23 
6.1.1 Ungeenhedens vision ........................................................................ 23 

6.2 Ungeenhedens værdier og kultur.................................................................. 23 
6.3 Pædagogisk referenceramme ...................................................................... 25 
6.4 samarbejde med andre aktører ................................................................... 28 

6.4.1 Indsatsområder for samarbejde ........................................................... 28 
6.4.2 Samarbejde ved overgange ................................................................. 28 
6.4.3 Tværgående koordineret sagsbehandling ................................................ 30 

7 ORGANISERING AF UNGEENHEDEN ............................................................... 32 
7.1 visitationsenhed ...................................................................................... 32 

7.1.1 opgaver og funktioner ....................................................................... 32 
7.1.2 bemanding af visitationsenhed ............................................................ 34 
7.1.3 samarbejde frontoffice og backoffice .................................................... 36 
7.1.4 fysiske rammer ............................................................................... 36 

7.2 teamstruktur .......................................................................................... 37 
7.2.1 Principper for sammensætningen af Ungeenhedens tværfaglige teams ........... 37 
7.2.2 sagsbehandling ................................................................................ 39 
7.2.3 udførerorganisationen ....................................................................... 40 

7.3 ledelse ................................................................................................. 41 
7.4 kompetencer og uddannelse ....................................................................... 42 

7.4.1 læringskultur .................................................................................. 42 
7.5 service- og kvalitetsniveau ......................................................................... 43 

7.5.1 udarbejdelse .................................................................................. 43 
7.5.2 Politisk beslutning af servicestandarder og kvalitetsniveauer ....................... 44 
7.5.3 visitationsudvalg.............................................................................. 45 

8 STYRINGSTILGANG .................................................................................. 47 
8.1 Rationale ved effektbaseret styring .............................................................. 47 
8.2 Fastsættelse af operationelle effektmål ........................................................ 49 
8.3 Brug af viden om ”hvad der virker” .............................................................. 51 
8.4 Dokumentation af effekt ........................................................................... 53 
8.5 Anvendelse af effektdokumentation til Forbedret styring .................................... 54 

9 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE ............................................................... 55 

http://www.bdo.dk/


 

 
 
 
www.bdo.dk                 

 
 

 
3 

 

9.1 Ungeenhedens mål ................................................................................... 55 
9.1.1 Møde den unge, der hvor han/hun er .................................................... 56 
9.1.2 Tidligt tværfagligt samarbejde ............................................................ 56 
9.1.3 Tillid og troværdige voksne ................................................................ 56 
9.1.4 Motivation, inspiration og afklaring ....................................................... 57 
9.1.5 Samarbbejde med ungdoms-uddannelserne ............................................. 57 
9.1.6 Fokus på unge mellem folkeskole og ungdomsuddannelse ............................ 58 
9.1.8 BDO’s anbefalinger........................................................................... 59 

10 PERSPEKTIVERING ................................................................................... 61 
10.1 fokus på helhedsorienteret indsats ............................................................... 61 
10.2 progressionsmålinger på borgerniveau ........................................................... 62 
10.3 Opbygning af netværk ............................................................................... 63 
10.4 Teametablering....................................................................................... 63 
10.5 Uddannelsestiltag .................................................................................... 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktiesel-
skab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International 
Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk 
bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO 
medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, mens det verdensomspæn-
dende BDO netværk har næsten 48.800 medarbejdere i 135 lande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bdo.dk/


 

 
 
 
www.bdo.dk                 

 
 

 
4 

 

1 INDLEDNING 

Hermed foreligger BDO Consultings rapport, der beskriver den fremtidige Ungeenhed i Frede-
rikshavn Kommune. 
 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af projektforløbets 3 faser1. Rapporten er godkendt af 
projektets styregruppe på møde den 23. april 2013. Tidsplanen for det videre forløb er føl-
gende: 
 

• Politisk beslutningsproces: 24. april - 14. maj 2013 
• Ansættelsesprocedure: 17. maj – 14. juni 2013 
• Implementering af Ungeenheden: 15. juni 2013 - 

 

1.1 LÆSEVEJLEDNING  
Efter nærværende indledning, følger kapitel 2 som indeholder et resume, og i kapitel 3 gives 
der en kort baggrundbeskrivelse for processen. 
 
I kapitel 4 findes en oversigt over de opgaver, der skal løses i den fremtidige ungeenhed. Det 
er denne oversigt, der danner grundlag for beregningen af antallet af medarbejde-
re/normering i Ungeenheden. Herefter følger kapitel 5, hvor der er opstillet en bemandings-
oversigt med tilhørende beregningsforudsætninger for bemandingen. 
 
Rapportens kapitel 6 handler om den vision, de værdier og den kultur, der skal være bærende 
for Ungeenheden, herunder læringskultur og pædagogisk referenceramme. I kapitlet opstilles 
der også forslag til, hvordan samarbejdet ved overgange mellem organisatoriske enheder kan 
tilrettelægges, og hvordan den tværgående koordineret sagsbehandling implementeres. 
 
Kapitel 7 omhandler Ungeenhedens organisering. Herunder beskrives visitationsenheden, 
teamstrukturen og ledelsesstrukturen. Endelig omhandler kapitel 7 forhold som kompetencer 
og uddannelse samt service og kvalitetsniveau. 
 
I kapitel 8 beskrives den fremtidige styringsmodel for Ungeenheden med en gennemgang af, 
hvordan effektbaseret styring kan implementeres. 
 
I kapitel 9 præsenterer en række overvejelser og anbefalinger i forhold til tilrettelæggelsen 
af Ungeenhedens indsats på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Dette fokus udspringer 
af Ungeenhedens overordnede målsætninger, hvor netop beskæftigelse og uddannelse spiller 
en helt afgørende rolle. 
 
Kapitel 10 er et perspektiveringsafsnit. 
 
 
 

                                                 
1 Der resterer fortsat en beregning af Ungeenhedens samlede budget. Dette vil foreligge inden 
effektueringen af Ungeenheden fra den 1. oktober 2013. 
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2 RESUMÉ 

 
I Frederikshavn Kommune er det målet at den kommende Ungeenhed skal medvirke til at nå 
følgende politisk fastsatte effektmål: 
 

• At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse 
• At øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse 
• At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet 
• At reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst 
• At undgå marginalisering af unge 

 
Siden december 2012 er der pågået et udredningsarbejde der har haft til formål at beskrive 
den kommende Ungeenhed. Udredningsarbejdet er forløbet i 2 spor: dels et spor, hvor de 
opgaver, der fremover skal løses i regi af Ungeenheden er identificeret og beskrevet. Dels et 
spor hvor medarbejdere på tværs af Frederikshavn Kommunes nuværende centre har været 
involveret via afholdelsen af 5 temafokusgrupper med følgende temaer: 
 

• Øget uddannelse og øget beskæftigelse – hvordan? 
• Organisering af Ungeenheden – visitationsenhed og tværfaglige teams 
• Værdier, kultur og referencerammer i Ungeenheden 
• Effektbaseret styring af Ungeenheden 
• Ét serviceniveau og ens kvalitetsstandarder i Frederikshavn Kommune – hvordan? 

 
Ungeenheden vil tage udgangspunkt i følgende vision: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision for ungeenheden 
Frederikshavn Kommunes Ungeenhed er etableret med fokus på de unge både som gruppe og 
som individer, og Ungeenheden tager afsæt i relevante politikker og målsætninger på ungeom-
rådet. 
Ungeenheden er en fysisk enhed, hvor kompetente medarbejdere med stor viden, erfaring og 
engagement på ungeområdet er samlet. Her tilbyder vi den unge én indgang og mange udgan-
ge; medarbejderne guider og støtter den unge i forhold til at finde netop den professionelle 
støtte eller rådgivning, han eller hun har brug for. 
 
Ungeenheden støtter den enkelte i at realisere sine kompetencer og skabe et sikkert ståsted i 
livet via uddannelse og varig beskæftigelse. Målet er, at den unge som menneske og borger 
bliver en aktiv og positiv del af samfundet og er selvforsørgende.  
 
Vi tror på, at alle ønsker at lykkes, at høre til, at bidrage positivt, at finde retning og mening 
og at tage vare på sig selv og ansvar for sine forpligtigelser. Det gælder som menneske og som 
borger – og det skal ungeenheden hjælpe vores unge med. 
 
I samarbejde med den unge, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og andre gode samar-
bejdsparter vil vi støtte og udfordre den unge i at gennemføre uddannelse, komme i varig be-
skæftigelse eller på anden må få støtte til at klare sig selv bedst muligt. 
 

http://www.bdo.dk/


 

 
 
 
www.bdo.dk                 

 
 

 
6 

 

Enheden vil bestå af følgende bemanding fordelt efter hvormange der rekrutteres fra de eksi-
sterende Centre: 
 

”Center” Årsværk2 

Sundhed og Ældre 0,00 

Handicap og Psykiatri 14,94 

Social- og Sundheds-
myndighed 

2,30 

Arbejdsmarked 11,77 

Undervisning og tvær-
gående ungeindsats 

19,20 

Ydelsesafdelingen 1,70 

Familie 
 

24,23 

Ialt 74,143 

 
 
Enheden vil blive organiseret med udgangspunkt i: 
 

1. En overordnet ansvarlig leder af Ungeenheden med reference til Børn- og unge direk-
tøren. 

2. 2-3 mellemledere med ansvar for økonomi, personaleledelse, faglig udvikling mv 
3. 4-5 administrative medarbejdere 
4. En visitationsenhed, der sikrer én indgang for unge mellem 15-25 år 
5. Et antal tværfaglige teams (Min. 3) med faglige koordinatorer 
6. En udviklingsenhed 

 
  

                                                 
2 Oversigten indeholder et samlet billede af antal årsværk og antal overflyttede medarbejde-
re, der ikke nødvendigvis har en fuldtidsstilling. For en specifikation henvises til oversigten i 
kapitel 5. 
3 Ekskl. administrative medarbejdere på estimeret 4-5 medarbejdere. 
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3 BAGGRUND 

Frederikshavn Kommune har besluttet at etablere en Ungeenhed, der som udgangspunkt skal 
varetage alle kommunens indsatser til unge mellem 15 og 25 år. Indsatserne skal tilmed have 
relevans i forhold til at nå de effektmål (se nedenfor), der er opstillet for Ungeenheden. Hen-
sigten er at skabe én fælles indgang til det kommunale system for de unge og en helhedsori-
enteret og tværfaglig indsats med udgangspunkt i hver enkelt unges behov og forudsætninger. 
 
Ungeenheden bliver en fysisk enhed, hvor kompetente medarbejdere med stor viden, erfaring 
og engagement på ungeområdet samles. I samarbejde med den unge, uddannelsesinstitutio-
nerne, erhvervslivet og andre gode samarbejdspartnere skal Ungeenheden medvirke til at nå 
følgende politisk fastsatte effektmål: 
 

• At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse 
• At øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse 
• At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet 
• At reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst 
• At undgå marginalisering af unge 

 
Ungeenheden skal ”rive siloerne ned” mellem de forskellige fagligheder og arbejde med af-
sæt i den enkelte unge. Samtidig skaber den en synlig fysisk ramme om Frederikshavn Kom-
munes ungeindsats og samler kommunens ressourcer, kompetencer, viden og erfaringer. Un-
geenheden skal være en enkel, robust, sammenhængende og handlingsstærk enhed. 
 
Ungeenheden skal være beskrevet således, at enheden kan iværksættes med implemente-
ringsopstart umiddelbart efter den politiske behandling og de efterfølgende ansættelsespro-
cedurer som forventes afsluttet den 14. juni 2013. Ungeenheden skal være i fuld drift fra 1. 
oktober 2013 med et selvstændigt budget. Processen har været tilrettelagt i 3 faser: 
 
Fase 1: Fastlæggelse af principper og præmisser for Ungeenheden 
Fase 2: Afdækning af opgaver for Ungeenheden 
Fase 3: Fastlæggelse af organisering og målsætninger for Ungeenheden 
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Figur: Oversigt over projektets faser 

 
 
Figuren illustrerer procesforløbet. Fase 1 er gennemført i januar 2013 med interviews med 
centerchefer og centrale medarbejdere i Frederikshavn Kommunes eksisterende centre. Her 
er kommunens opgaver og indsatser over for ungemålgruppen 15-25 år afdækket, og af nota-
tet ”Principper for Ungeenheden”4 fremgår de overordnede principper for Ungeenhedens 
indretning og arbejde, der er vedtaget af projektets styregruppe den 24. januar 2013. 
 
Nærværende rapport markerer afslutningen på processens 3 faser og er dermed det endelige 
forslag til en samlet plan for organisering af Ungeenheden. 
 
Parallelt med procesforløbet er der pågået et arbejde vedrørende fastlæggelse af Ungeenhe-
dens økonomi (budget), under ledelse af Center for Økonomi. Den konkrete implementering 
af Frederikshavn Kommunes nye organisering i form af en Ungeenhed gennemføres med op-
start den 14. juni 2013. 
 

  

                                                 
4 Notatet er udarbejdet af Styregruppen for Ungeenheden og markerede afslutning på proces-
sens fase 1. 
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4 OPGAVER I UNGEENHEDEN 

BDO har på baggrund af aktiviteterne i fase 2 og 3, opstillet en samlet oversigt over, hvilke 
opgaver, der bør løses i regi af Ungeenheden5. 
 
Det skal understreges at opgaveoversigten alene beskriver opgaver der bør løses i regi af Un-
geenheden på nuværende tidspunkt, idet vurderingen er baseret på de ressourcer/opgaver 
der er tilstede i Kommunen pt. Udgangspunktet er derfor at det er en udgiftsneutral reorgani-
sering der foretages. Ungeenheden kan med ressourceoverførslen fremadrettet skabe råde-
rum til at omlægge og udføre opgaverne på nye måder og det er derfor væsentligt at tænke 
Ungeenheden som en dynamisk og udviklende enhed i frederikshavn Kommune. I denne rap-
ports perspektiveringskapitel beskrives en række tiltag der kan overvejes i forbindelse med 
udbygningen af Ungeenheden.  
 
BDO har anvendt en metodetilgang, hvor alle opgaver i de enkelte centre er oplistet og for-
delt på tre niveauer: 
 

1. niveau beskriver de opgaver for hvert center, der helt åbenlyst ikke giver mening at 
placere i Ungeenheden. Baggrunden herfor kan være flere, men handler primært om 
en vurdering af om opgaverne dækker målgruppen af 15-25 årige 

2. niveau omhandler opgaver i de enkelte centre, der under visse forudsætninger helt 
eller delvisk kan placeres i Ungeenheden 

3. niveau beskriver de opgaver, der helt åbenlyst løses med fokus på unge i målgruppen 
 
På styregruppemøder og i de gennemførte interviews har opgaverne været genstand for drøf-
telser, og disse drøftelser er herefter mundet ud i nedenstående oversigt, som er BDO´s for-
slag til opgaver som placeres i Ungeenheden fordelt efter de centre hvor opgaverne løses pt. 
Oversigten danner herefter som tidligere omtalt baggrund for en anbefaling om, hvor mange 
medarbejdere/årsværk, der foreslås placeret i Ungeenheden.  
 
Tabel: oversigt over opgaver fra de respektive centre der foreslås placeret i ungeenheden. 
 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

 
• Visitation til VUC (Voksen Undervisnings Center)  
• Visitation til produktionsskolen 
• Det lønnede/professionelle mentorkorps – (i dag i ungdomsskoleregi) 
• Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU 
• STU – visitation og administration 
• SSP samarbejdet 
• Visitation til tosprogsindsats og AOF sprogundervisning 
• Skoletilbuddet Jyllandsgade 12 

                                                 
5 Interviewrunderne er tilrettelagt som en proces, der først har afklaret Frederikshavn Kom-
munes tilbudsvifte og indsatsmuligheder over for kommunens unge i den nævnte målgruppe. 
Denne opgaveoversigt er siden hen kvalificeret via indhentning af oplysning om opgavernes og 
opgaveløsningens omfang og administrative tyngde. Sidstnævnte del af kvalificeringen er sket 
i samarbejde med Frederikshavn Kommunes Center for Økonomi.  
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Center for Arbejdsmarked  

 
• Kontanthjælp 18-25 
• Forsikrede ledige 18-25 uden uddannelse 
• Rehabiliteringsteams 18-25 

Rehabilitering, samt afklaring til fleksjob og førtidspension 
• Ledighedsydelse 18-25 
• Projekter for unge i alderen 18-25 ( i dag i Projektafdelingen) 
• Samarbejde med/bestilling af forløb hos AOF (danskundervisning) 
• Samarbejde med/bestilling af forløb hos diverse eksterne uddannelsesudbydere 
• Samarbejde omkring virksomhedscentre med Jobcentret 
• Virksomhedskonsulenter til indsatsen for Ungeenhedens målgrupper 
• Mentorkorps til indsatsen for Ungeenhedens målgrupper 

 

Center for Sundhed og Ældre 

 
• I forhold til sundhedsområdet foreslås i stedet for opgaveoverførsel, en samarbejdsmo-

del, hvor der iværksættes et forpligtigende og målrettet samarbejde mellem Center for 
Sundhed og Ældre, og Ungeenheden. Dette med henblik på at iværksætte særlige og 
målrettede aktiviteter af sundhedsfremmende og forebyggende karakter overfor unge i 
aldersgruppen 15-25 år. Se afsnit 4.2 for en uddybning. 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

 
Nedenstående baserer sig på målgruppebeskrivelsen jf. afsnit 4.1. 
• § 85 –  i eget hjem – myndighed / budget6 
• Bofælleskaber –myndighed (-ikke budget da bofælleskaberne er rammestyret) 
• § 103 + § 104 myndighed / budget til eksterne tilbud 
• § 97 ledsagerordningen 
• § 99 – SKP. 
• § 101 – myndighedsbevillingen af misbrugsbehandling  
• Spotter-opgave ifm. omsorgstandplejen 
• § 100 – myndighed / budget 
• STU – bodelsbevilling / budget 
• Kropsbårne hjælpemidler 

 

Center for Handicap og Psykiatri7 

                                                 
6 Idet Center for Social og Sundhedsmyndighed er en myndighedsafdeling med et ikke ubety-
deligt driftsbudget der anvendes på forskellige foranstaltninger, der primært udføres af cen-
ter for Handicap og Psykiatri er budgettet flere steder angivet som medfølgende. Det samlede 
driftsbudget der overføres fra Center for Social og Sundhedsmyndighed er beregnet til Brutto: 
kr. 24.913.420 /år. Bruttoudgiften skal efterfølgende korrigeres for indtægtskrav vedr. stats-
refusion for dyre enkeltsager og § 100 sager (50%). Dertil kommer en ikke-effektueret reduk-
tion pr. 30. april 2013. Endvidere overføres et budget til ledsagerordning, dels kr. 4.300/år til 
løn og driftsmidler på kr. 55.000/år   
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• §85 Misbrug  
• §85 Psykiatri   
• §85 handicap Hjemmevejledning  
• §85 handicap Birketoften   

 
 

Center for Familie 

 
• Myndighedsopgaven efter servicelovens kap. 11 – særlig støtte til udsatte unge og unge 

med handicap (servicelovens §§ 50, 52, 58, 140, 76, 41, 42, 152 - 154) i alderen fra 15 – 23 
men med få undtagelser (se afsnit 4.1) Også opgaver vedrørende unge fra specialteamet 
og visitationen indgår i Ungeenheden 

• Kontaktpersonordningen forankres i Ungeenheden men skal fortsat kunne løse opgaver for 
CFA. (Støttepersonsordningen forbliver i CFA) 

• Bo-hjemmestøtte forankres i Ungeenheden (idet der i dag er 30 pladser heraf er de 28 
belagt med unge på 15 og herover). Bo-hjemmestøtteordningen skal fortsat kunne benyt-
tes af CFA 

• Praktiktilbud på Tranåsskolen 
• Sundhedsplejen forbliver i CFA men indgår med sundhedsfaglig vejledning i Ungeenheden 

Sorggrupperne i Sundhedsplejen forbliver i CFA men kan benyttes af Ungeenheden. Se og-
så afsnit 4.2 

  

Borgerservice – Ydelsesafdelingen 

 
• Administration af udbetalinger til de unge i aldersgruppen 15-25. Med flytningen af denne 

opgave og de medfølgende medarbejdere sikres muligheden for at høste fordele af de 
samarbejdsflader og synergier der kommer ved at knytte funtionen sammen med de øvri-
ge funktioner og fagligheder i Ungeenheden   

 
 

4.1 BEMÆRKNINGER TIL OPGAVEOVERSIGTEN 
 
I tilknytning til ovenstående oversigt skal følgende bemærkes: 
 
Center for Arbejdsmarked 
Ud over de virksomhedskonsulenter, som overføres til ungeenheden med borgervendte opga-
ver, skal der etableres en samarbejdsmodel med ”Virksomhedsservice” en del af Center for 
Arbejdsmarked. Virksomhedsservice beskæftiger sig med virksomhedsopsøgende arbejde på 
det strategiske niveau med henblik på overvågning og afdækning af virksomhedernes behov 
for arbejdskraft, kompetencer m.v. 
 
 
 

                                                                                                                                               
7 Driftsbudgettet til §85 misbrug, §85 psykiatri, §85 Hjemmevejledning og §85 Birketoften er 
indeholdt i Bruttodriftsbudgettet som overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  
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Center for Social og Sundhedsmyndighed  
Målgruppeopdelingen mellem Ungeenheden og Center for social og Sundhedsmyndighed fore-
tages efter nedenstående opdeling: 
 
Forbliver i Socialenheden: 
Alle sager for borgere +25 år 
For 18 – 25 årige - tilbud i kategori svarende til Koktvedstien, Koktvedparken, Mariested, Sen-
hjerneskadecenteret. Endvidere eksternt købte botilbud svarende til de ovenfor nævnte til-
bud. 
 
Flytter til Ungeenheden: 
Alle sager for 18 – 25 årige   
§85 ”eget hjem”, Bofællesskaber i Frederikshavn Kommune, alle eksternt købte tilbud (bort-
set fra de ovenfor anførte kategorier med specialiseringsgrad svarende til ”Koktvedstien +”) 
 
Center for Handicap og psykiatri 
Udover de nævnte opgaver, udarbejdes der en samarbejdsmodel med ”det mobile unge-
team”. Frederikshavn Kommunes andel af det mobile ungeteam i regi af Behandlings Center 
Nordenfjords, udgør en normering på 0,8 stilling. §85 Birketoften overflyttes 100% til Ungeen-
heden idet der sigtes efter alene at gøre Birketoften til et tilbud til unge op til 25 år.  
 
Center for Familie 
Undtagelserne vedrørende myndighedsopgaver efter servicelovens kap. 11 er: 
• En mindre gruppe af unge med svære handicap bør forblive i CFA’s handicapafsnit 
• En lille gruppe af udsatte unge som har søskende og hvor der er en massiv familieproble-

matik som kræver samlet indsats for søskende 
• Unge der bliver gravide og i den forbindelse har behov for familierettet indsats 
 

4.2 SUNDHEDSOMRÅDET8 
Med etableringen af Ungeenheden bliver der naturligt behov for at udvikle nye og spændende 
samarbejder omkring en sundhedsindsats for netop de unge. Center for Sundhed og Ældre har 
oplevet, at det er svært at få fat i de unge, ”før skaderne sker”. Dette trods et fokus på de 
unges ryge-, alkohol- og kostvaner mv. Center for Sundhed og Ældre har således et stort øn-
ske om at det nære samarbejde med Ungeenheden vil betyde, at sundhedscenterets tilbud vil 
blive bredt ud til ungegruppen. 
  
Ungeenheden skal have fokus på disse ting. Ungeenhedens videnscenter bliver ansvarlig for at 
indhente viden om kommunens sundhedsprofil fra Sundhedscentret og i samarbejde hermed 
vurdere, hvilke ungeindsatser der kan tilrettelægges i Frederikshavn Kommune. 
  
Sundhedscentrets rygestopevents vil fremover tilrettelægges i samarbejde med Ungeenheden, 
der via UU har lokalt kendskab til uddannelsesstederne og de elever, der går der. Ungeenhe-
den vil i både sin visitationsenhed og de tværfaglige teams holde et særligt fokus på, om den 
unge ønsker hjælp til et rygestop. Derfor vil der naturligt være være et tæt samarbejde mel-
lem Sundhedscentret og Ungeenheden omkring, hvordan Ungeenheden kan henvise de unge til 

                                                 
8 Se også kapitel 10: perspektivering hvor Sundhed foreslås indtænkt som en del af en paral-
lelindsats på tværs af centre med henblik på at samtænke Sundhed, Psykiatri og Misbrug i 
forhold til tidlig indsats og forebyggende initiativer. 
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rygestopkurser og –samtaler i Sundhedscentret. Ungeenheden vil løbende få opdateret  trykt 
og digitalt materiale, der kan udleveres til den unge. 
  
Mange unge har svært ved at håndtere gode kost- og alkoholvaner. På tilsvarende vis vil en 
henvisningsaftale mellem Ungeenheden og Sundhedscentrene kunne sikre den vigtige informa-
tion om sundhedscenterets  mange tilbud. Ungeenheden kan således hjælpe de unge til at 
nyde godt af Sundhedscentrene i Frederikshavn Kommunes tilbud om vejledning og kurser om 
kost, alkohol, motion, stress mv. 
  
Sundhedsplejen i Center for Familie har ligesom Center for Sundhed og Ældre stort fokus på 
unge og deres kost og motionsvaner. Sundhedsplejen har ønske om at deltage i det tværfagli-
ge samarbejde med henblik på at sikre et sundhedsfagligt fokus på de unge. Sundhedsplejen 
er desuden en af hovedaktørerne for de unge, der selv bliver forældre, og dette bliver Sund-
hedsplejen ved med at være, selv om dens organisatoriske tilknytning ligger i Center for Fa-
milie. 
  
Der skal fremover ske en samordning af Ungeenhedens sundhedsområde, således at det afta-
les, hvilket fokus henholdsvis Center for Sundhed og Ældre skal have, og hvilket fokus Sund-
hedsplejen skal have samt hvordan begge parter inddrages i arbejdet med de unge. Disse 
aftaler bør være klare og skriftlige. 
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5 BEMANDING 

Nærværende Kapitel omhandler bemandingen af Frederikshavn Kommunes kommende Unge-
enhed. Bemnadingen er opdelt i hhv.: Antal Årsværk (fagligt personale), antal medarbejdere 
(fagligt) og Administrative medarbejdere, fordelt på administration og ledelse. 
 
Bemandingsoversigen er beregnet på baggrund af kapitel 4´s oversigt over opgaver der frem-
adrettet skal løses i Ungeenheden. 
 
Tabel: Samlet oversigt over bemanding i Ungeenheden: 
 

”Center” Årsværk9 
(Fagligt perso-

nale) 

Medarbejdere10 
(faglige) 

Administrative medar-
bejdere11 

Sundhed og Ældre 0,00  0,00 

Handicap og Psykiatri 14,94  Er inkluderet i taksterne 
der overflyttes som 

driftsmidler fra Social og 
sundhedsmyndighed12 

Social og Sundheds-
myndighed 

2,30  Administration:  
Ledelse: 0,30 

Arbejdsmarked 8,77 Projektafdelingen: 3  

Undervisning og tvær-
gående ungeindsats 

1,20 UU-vejledere: 11 
SSP medarbejdere: 4 

Jyllandsgade: 3 

Administration: 0,50 
 

Ydelsesafdelingen 1,70  0,00 

Familie 
 

10,23 Kontaktpersonordning 
+ bo-hjemmestøtte: 

14 

 

Ialt 39,14 35 4-513 

 

                                                 
9 Det samlede antal årsværk er beregnet på baggrund af den konkrete opgørelse af tidsanven-
delsen på de opgaver der flyttes 
10 Medarbejdere er betegnelsen for det antal medarbejdere der i dag udfører en bestemt 
opgave der flyttes uden omregning til årsværk. Disse medarbejdere kan således både være på 
fuld tid eller nedsat tid. 
11 Det administrative personale er opdelt i hhv. administration og ledelse. 
12 Den administrative del skal udskildes fra den samlede driftsbevilling. 
13 Den samlede administrative normering skønnes til at være 4-5 medarbejdere. Der henvises 
til særskilt notat vedr. dette. 
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Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

Opgave Volumen Bemærkninger/forklaringer 

 
Visitation til VUC  
Visitation til produktionsskolen 
STU – visitation og administrati-
on 
 

 
1,2 årsværk 

 
Administration af VUC, produk-
tionsskole, EGU, STU – 1 års-
værk. Hertil kommer 0,2 års-
værk til dagsordener mv. til 
STU-visitationer, arkivering, 
holde styr på SEL og klagemulig-
hed mv. 
  

 
Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning – UU 
 

 
11 medarbejdere 

 
Hele UU inkl. budget overgår til 
Ungeenheden 

 
SSP 
 

 
4 medarbejdere 

 
Hele SSP inkl. budget overgår til 
Ungeenheden 
 

 
Visitation til tosprogsindsats og 
AOF sprogundervisning 
 

  

 
Skolekonsulenter 

  
Ungeenheden har behov for at 
kunne kommunikere med 10. 
klassecentret og stille krav her-
til, særligt ifm. de lidt tungere 
elever. Ungeenheden skal have 
muskelkraft til at indgå i denne 
dialog. 
 
I dag har to konsulenter i CUTU 
knyttet til folkeskolen her inkl. 
10. klassecentret. 
 

 
Sekretariat 

 
Estimeret ca. 0,5 årsværk 

 
Ungeenheden har behov for et 
sekretariat til dagsordensudar-
bejdelse, indstillinger mv. 

 
Jyllandsgade 

 
3 medarbejdere 

 
Skoletilbuddet – Jyllandsgade 
overgår til Ungeenheden. 

  
I alt: 18 medarbejdere + 1,7 
årsværk 
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Center for Arbejdsmarked  

Opgave Volumen  

 
Kontanthjælp 18-25 

 

 
Match 1: 94 
sager pt. 114 
sager ultimo 
januar 
 
 
 
Match 2 og 3: 
225 sager pt. 
 

 
1,5 årsværk 
med 
sagsnorm på 
55-65 sager + 
deltagelse i 
visitation 
 
 
3,2 årsværk 
med 
sagsnorm på 
65-72 sager 
 

 
Sagsbehandlerne på match 1 har i 
dag udover sagsbehandling på skift 
vagter i visitationen. Dette vil også 
indgå i opgaveporteføljen i Ungeen-
heden 
 

 
Forsikrede ledige 18-25 uden 
uddannelse 

 

 
12 personer 
pt. Vurderes 
retvisende for 
gennemsnitligt 
sagsantal 
 

 
0,05 årsværk 

 
Sagsnorm: ca 200 sager 

 
Ledighedsydelse 18-25 
 

 
13 sager pt. 

 
0,15 årsværk 

 

 

 
Sager uden ydelse 
 

 
63 sager ulti-
mo januar 
2013. 5 af 
disse er match 
1. 
 

 
0,05 årsværk 

 
Af de 63 sager er 39 sagerhvor ho-
vedsagelig integrationssager. Af de 
retserende 24 sager er en stor del 
sager hvor der er givet råd og vej-
ledning til førtidspensionister. Reelt 
drejer det sig om 5-10 sager for 
målgruppen 

 
Førtidspensionister 18-25 år 

 
Ca. 100 under 
25 år 

 
0,02 årsværk 

 
I alt 4000 borgere er på førtidspen-
sion. Der anvendes 0,5 årsværk på 
sagsbehandlingen. 

 
Samarbejde med/bestilling af 
forløb hos AOF (danskunder-
visning) 

 
 

 
Varetages af jobkonsulenter som et 
led i det sagsforberedende arbejde. 
Er derfor indeholdt i normeringsbe-
regning andet steds 

 
Samarbejde med/bestilling af 
forløb hos diverse eksterne 
uddannelsesudbydere 

 
 

 
Varetages af jobkonsulenter som et 
led i det sagsforberedende arbejde. 
Er derfor indeholdt i normeringsbe-
regning andet steds 

 
Rehabiliteringsteams 18-25 
Rehabilitering, samt afklaring 
til fleksjob og førtidspension 
 

 
Ca. 100 førtidspensionister 
under 25  
 
0,5 årsværk 

 
Der er i princippet kun ydelsesarbej-
det knyttet til disse, med mindre de 
ønsker skånejob, eller kommunen 
gør en aktivt opsøgende indsats over 
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for disse. Ca. 0,5 årsværk – afhængig 
af serviceniveau14 
 

 
 
Mentorkorps til indsatsen for 
Ungeenhedens målgrupper. 
Fra sommer 2013: Ungekoor-
dinator. 
 

 
 
1,0 årsværk 

 
 
0,5 årsværk på LBR-midler har været 
afsat til at administrere frivilligt 
mentorkorps i ungdomsskoleregi. 
Bevillingen udløber dog til sommer 
og erstattes af en ”ungekoordinator” 
med en fremadrettet normering på 
1,0. 
 
Udgifterne til mentorordning er CPR-
nummer-tilknyttede. Der bevilges et 
antal timer til den konkrete unge pr. 
uge. 
 
 

 
Projekter for unge i alderen 
18-25 fra Projektafdelingen 

 

 
Pt. 50 medarbejdere i PA inkl.  
 
3 medarbejdere overflyttes 

 
De unge får enten uddannelsespålæg 
eller virksomhedsaktiveres. Hvis 
dette ikke lykkes, bliver de unge sat 
på indsatsforløb i Projektafdelingen. 
 
sagsopgørelser (totalt) på hhv. for-
sikrede ledige, kontanthjælp match 
1,2 og 3 samt ledighedsydelse (3939 
sager) overfor sager i målgruppen 
15-25 år (344 sager). Dette svarer til 
6% af den samlede sagsmængde og 3 
medarbejdere ud af 50 ansatte i PA  

 
Virksomhedskonsulenter 
 

 
1,5 årsværk 

 
Der er 17,75 årsværk tilknyttet mål-
grupperne A-dagpenge, kontant-
hjælp samt ledighedsydel-
se/fleksjob, hvoraf en del flyttes 
med i ungeenheden. 
 
Opgjort pr. primo marts er fordelin-
gen på disse målgrupper, at der er 
3939 personer i alt på disse ydelser, 
hvoraf 344 flyttes med over i Unge-
enheden. Dette svarer til ca. 8,7 % 
af den samlede målgruppe på disse 
ydelser. Derfor bør 8,7 % af de sam-
lede virksomhedskonsulentressour-
cer flyttes med over i Ungeenheden 
svarende til 1,5 årsværk. 
 

 
Virksomhedskonsulenter 
 

 
Ungeenheden kan trække på 
disse ressourcer via samar-
bejdsaftale 

 
7 virksomhedskonsulenter i selv-
stændig afdeling under kommunaldi-
rektøren uden borgersager. Ungeen-

                                                 
14 I forbindelse med opgørelsen af administrativt personale og herunder faglig ledelse skal det 
undersøges hvorvidt de faglige ledere faktisk er dem, der anvender tid på dette arbejde, så-
ledes at det undgås at der overflyttes dobbeltnormering til dette arbejde til Ungeenheden.  
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heden skal have adgang til disse. Det 
er desuden vigtigt at koordinere 
Ungeenhedens egne virksomheds-
konsulenters arbejde med disse. 
 

 
Faglige koordinatorer 
 

 
0,3 årsværk 

 
Jobcentret har oplyst, at der er 
3,25 faglige koordinatorressour-
cer afsat kontanthjælp, A-
dagpenge, ledighedsydelse, 
fleksjob og virksomhedskonsu-
lentfunktionen, hvilket svarer til 
de områder, hvor de 15-25 årige 
flyttes med over i ungeenheden. 
Disse bør fordeles med samme 
fordelingsnøgle som under virk-
somhedskonsulenter dvs. 8,7 % 
af den samlede ressource flyttes 
med over i Ungeenheden. 
Svarende til 0,3 årsværk. 
 

 
Administrative støttefunktio-
ner 
 

 
Afventer endelig afklaring (se 
særskilt notat vedrørende den 
administrative normerings) 

 
Jobcentret har i dag et antal admi-
nistrative støttefunktioner, heraf 1, 
der administrerer kommunale løntil-
skudspladser. 
1 laver befordring og seniorjobs 
samt jobrotation. 
5 jobbutiksmedarbejdere, hvoraf er 
2 fleksjobbere og 1 er seniorjobber. 
2 er jobkonsulenter og laver f.eks. 
digitalisering mv. 
Det er BDO’s vurdering, at der er 
tale om funktioner, som ikke bør 
deles pga. kompleksitet og geografi-
en i Jobbutikkerne. 
 
Center for Arbejdsmarked har 4 
medarbejdere, der håndterer reg-
ninger mv. 1 sorterer post. 1 sidder 
med IT. 
 

  
 
I alt: 8,77 årsværk + 3 med-
arbejdere fra projektafdeling 

 

 
 
 
 
 

http://www.bdo.dk/


 

 
 
 
www.bdo.dk                 

 
 

 
19 

 

Center for Handicap og Psykiatri15 

 
• §85 Misbrug  

 

 
0,13 årsværk 

 
Der er i alt 20 borgere i Kommunen 
der modtager §85 på misbrugsområ-
det pt., hvoraf 1 er i målgruppen for 
ungeenheden – svarende til 5% eller 
0,13 årsværk af den nuværende 
medarbejderstab. 

 
• §85 Psykiatri   

 

 
3,82 årsværk 

 
Der er i alt 246 borgere i Kommunen 
der modtager §85 på psykiatriområ-
det pt., hvoraf 25 er i målgruppen 
for ungeenheden – svarende til 10,2% 
eller 3,82 årsværk af den nuværende 
medarbejderstab. 

 
• §85 handicap Hjemme-

vejledning  
 

 
3,59 årsværk 

 
Der er i alt 145 borgere der pt. mod-
tager §85 i form af hjemmevejled-
ning, hvoraf 33 er i målgruppen for 
Ungeenheden – svarende til 22,8% 
eller 3,59 årsværk af den nuværende 
medarbejderstab. 

 
• §85 handicap Birketof-

ten  
 

 
7,40 årsværk 

 
Der er i alt 13 borgere der pt. mod-
tager §85 hjælp på Birketoften. 9 
borgere er pt i målgruppen for Unge-
enheden, men der sigtes efter at alle 
borgere der modtager §85 hjælp på 
Birketoften fremadrettet er i mål-
gruppen. Derfor overføres den sam-
lede normering på 7,40 årsværk. 

  
 
I alt 14,94 årsværk 

 

 
For bofællesskaberne gælder, at myndighedsopgaven for så vidt angår Ungegruppen, overfø-
res fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed til Ungeenheden. Udføreropgaven forbliver i 
Center for Handicap og Psykiatri, der nu får to bestillermyndigheder – nemlig Ungeenheden og 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 
 
 

Ydelsesafdelingen 

 
Der er 325 igangværende sager ift. ungen mellem 15-25 år på kontanthjælp. Udbetalingerne 
af ydelserne varetages af 1,7 årsværk i Ydelsesafdelingen, hvilke overføres til Ungeenheden 
 
 

                                                 
15 Da ydelserne på § 85 er takststyret overføres økonomien til dette område direkte fra Social 
og Sundhedsmyndighed til Ungeenheden. Disse midler dækker alt, herunder drift, ledelse og 
administration. Det konkrete antal medarbejdere, der er ansat skal nærmere afdækkes, da 
det oplyste antal årsværk er et udtryk for den samlede opgave inkl. vikardækning m.v. 
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Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

   

 
Til Ungeenheden overføres ALLE Socialenhedens borgere mellem 18 og 25 år – bortset fra 
dem der har botilbud med en specialiseringsgrad svarende til Koktvedstien og herover. I Fre-
derikshavn er det udover Koktvedstien, Koktvedparken, Mariested samt det nyopførte sen-
hjerneskadecenter. 
  
Heraf følger også at Ungeenheden desuden får ressourcer (medarbejdere såvel som drifts-
midler) til betaling af eksternt købte tilbud – igen bortset fra købte tilbud med en specialise-
ringsgrad som ovenfor anført (”Koktvedstien +”):  
 
Forbliver i Socialenheden: 
Alle sager for borgere +25 år 
For 18 – 25 årige - tilbud i kategori svarende til: 

• Koktvedstien 
• Koktvedparken 
• Mariested 
• Senhjerneskadecenteret 
• Tilsvarende eksterne botilbud 

  
Flytter til Ungeenheden: 

• Alle sager for 18 – 25   
• §85 ”eget hjem” 
• Bofællesskaber i Frederikshavn Kommune 
• Alle eksternt købte tilbud (bortset fra de ovenfor anførte kategorier med specialise-

ringsgrad svarende til ”Koktvedstien +”) 
 
Dertil kommer at ressourcer til målgruppens eksterne tilbud til §103/104 (dagtilbud) samt 
ressourcer til §100, misbrugsområdet og ledsagerordninger overflyttes. Disse ressourcer er 
indarbejdet i nedenstående. 
 
Personaleoverførsler: 
Socialenheden har i alt 1.377 sager indenfor misbrug, psykiatri, handicap og §100. 
I Socialenheden er der 13 sagsbehandlere der varetager opgaverne. 
 
Ud af 1.377 sager er der 225 sager i aldersgruppen 18 – 24 år indenfor §85 i eget hjem, 
Bofællesskaber, eksternt købte tilbud (bortset fra tilbud svarende til Specialtilbud) §100 
sager og misbrug. §100 sagerne har egen sagsbehandler. Der vil være sager med andre ydel-
ser end §100 på samme borger hos andre sagsbehandlere (altså flere sager end personer i 
alt). 
 
225 sager svarer til 16,3% af den samlede sagsmængde. 
16,3% af 13 sagsbehandlere svarer til 2,1 sagsbehandlerstilling. 
Derudover råder Socialenheden over 2 faglige koordinatorer. Hvis der tilsvarende overføres 
16,3% heraf, øges ovenstående personaleoverførsel med 0,3 og udgør herefter 2,4 sagsbe-
handlerstillinger 
 
Administartion og sagsbehandling vedrørende Kropsbårne hjælpemidler overføres ligeledes, 
svarende til 0,2 stilling. 
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Driftsmidler. 
Driftsmidler fra Socialenheden udgør kr. 24.913.420. Disse driftsmidler overføres derudover 
til Ungeenheden. 
 
Fra Kontrakt- og Tilsynsenheden overføres driftsmidler og lønbudget til Ungeenheden svaren-
de til kr. 4.300/år i lønbudget og kr. 55.000 i driftsmidler.  
 
 
 

I alt: 2,6 sagsbehandlerstillinger og et driftsbudget på kr. 24.913.420 
 

Center for Familie 

Opgave Volumen  
 

Myndighedsopgaven efter ser-
vicelovens kap. 11 – særlig 
støtte til udsatte unge og unge 
med handicap (servicelovens §§ 
50, 52, 58, 140, 76, 41 og 42)  i 
alderen fra 15 – 23 år med få 
undtagelser: 
 
• En mindre gruppe af unge 

med svære handicap bør 
forblive i CFA’s handicap-
afsnit 

• En lille gruppe af udsatte 
unge som har søskende og 
hvor der er en massiv fami-
lieproblematik som kræver 
samlet indsats for søskende 

• Unge der bliver gravide og i 
den forbindelse har behov 
for familierettet indsats 
(tvangssager forbliver i 
Center for Familie). 

 
 

 
Baglandet – udsat-
teområdet §§ 50, 
52, 58, 143 og 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitationen – råd 
og vejledning, 
underretninger §§ 
152, 153, 154 
 
 
Specialteamet:  
efterskole/ 
anbringelser 
 
 
 
 
 
 
 
Handicapområdet: 
 
 
 
 

  
130 unge 15-
23 år svaren-
de til 5,4 
årsværk 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 unge ud af 
ca. 200 sager 
svarende til 
0,9 årsværk 
 
 
0, 43 årsværk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,5 årsværk 

 
I alt fra Center for Familie 183 
unge.130 unge og 5,4 årsværk 
flyttes til Ungeenheden, mens 
53 unge og 9,2 forbliver i Cen-
ter for Familie. Desuden flyttes 
en budgetandel til ydelser på 
1.409.962 kr. pr. måned 
(16.919.544 kr. pr. år). Budget-
tet er ikke inkl. forbrug af egne 
tilbud som f.eks. bo-hjemme-
støtte, kontaktperson, mv. 
 
34 unge svarende til 0,9 års-
værk overgår til Ungeenheden.  
 
 
 
 
8 anbringelser plus 15 eftersko-
leanbringelser svarer til 16 
timer pr uge ~ 0,43 årsværk 
flyttes til Ungeenheden. 
15 efterskoleanbringelser sva-
rer til ca. 52.500 kr. pr. måned 
(pr. år 525.000). 
230.804 kr. til anbringelse pr. 
måned (pr. år 2.769.648) 
 
146 unge flyttes med i Ungeen-
heden ud af 168 unge over 15 
år. 7,5 årsværk forbliver i Cen-
ter for Familie 

 
Kontaktpersonordning 

 
Kontaktpersonordningen og Bo-
hjemmestøtte udgør i alt 14 
medarbdjdere 

 
Kontaktpersonordningen bør 
organisatorisk forankres i Un-
geenheden, men skal fortsat 
kunne løse opgaver for CFA. 
(Støttepersonsordningen forbli-
ver i CFA) 
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Bo-hjemmestøtte  
 

 
Kontaktpersonordningen og Bo-
hjemmestøtte udgør i alt 14 
medarbdjdere 

 
Bo-hjemmestøtte har 30 plad-
ser. Heraf er de 28 belagt med 
unge på 15 og herover. Det skal 
sikres, at projektfinansieringen 
ikke kan hindre eventuel over-
flytning. Bo-
hjemmestøtteordningen skal 
fortsat kunne benyttes af CFA 

 
Praktiktilbud på Tranåsskolen 

  

 
Sundhedsplejen forbliver i CFA 
men indgår med sundhedsfaglig 
vejledning i Ungeenheden. 
Sorggrupperne i Sundhedsplejen 
forbliver i CFA men kan benyt-
tes af Ungeenheden 

  

  
I alt: 10,23 årsværk + 14 
medarbejdere i kontaktper-
sonordning og bo-
hjemmestøtte 
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6 UNGEENHEDENS VÆRDIER OG 
KULTUR 

Dette afsnit beskriver Ungeenhedens værdier og kulturer bredt forstået og med vægt på en 
fælles forståelse af Ungeenhedens opgaveløsning - med henblik på at nå de opstillede mål for 
Ungeenheden. 
 
Afsnittet beskriver, hvordan Ungeenheden vil se den unge i et bredt teoretisk perspektiv, 
samt hvilke pædagogiske og metodiske tilgange der skal være fundamentet i Ungeenhedens 
opgaveløsning. Afsnittet behandler meget konkret forslag til principper for kontakt til og 
kommunikation med den unge. 
 

6.1.1 UNGEENHEDENS VISION 

 
Ungeenheden skal bygge kulturen, arbejdsformen og det konkrete møde med de unge op på 
grundlag af følgende vision: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 UNGEENHEDENS VÆRDIER OG KULTUR 
Det er afgørende for at nå Ungeenhedens politisk fastsatte effektmål, at der i Ungeenheden 
er fælles forståelse af sammenhængen af de fastsatte effektmål. Ungeenheden skal kunne 
rumme og tage udgangspunkt i, at der er mange forskellige årsager til, hvorfor de unges tager 
kontakt til enheden.  Nogle unge henvender sig blot for at få en kort guidning omkring uddan-

Vision for ungeenheden 
Frederikshavn Kommunes Ungeenhed er etableret med fokus på de unge både som gruppe og 
som individer, og Ungeenheden tager afsæt i relevante politikker og målsætninger på ungeom-
rådet. 
Ungeenheden er en fysisk enhed, hvor kompetente medarbejdere med stor viden, erfaring og 
engagement på ungeområdet er samlet. Her tilbyder vi den unge én indgang og mange udgan-
ge; medarbejderne guider og støtter den unge i forhold til at finde netop den professionelle 
støtte eller rådgivning, han eller hun har brug for. 
 
Ungeenheden støtter den enkelte i at realisere sine kompetencer og skabe et sikkert ståsted i 
livet via uddannelse og varig beskæftigelse. Målet er, at den unge som menneske og borger 
bliver en aktiv og positiv del af samfundet og er selvforsørgende.  
 
Vi tror på, at alle ønsker at lykkes, at høre til, at bidrage positivt, at finde retning og mening 
og at tage vare på sig selv og ansvar for sine forpligtigelser. Det gælder som menneske og som 
borger – og det skal ungeenheden hjælpe vores unge med. 
 
I samarbejde med den unge, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og andre gode samar-
bejdsparter vil vi støtte og udfordre den unge i at gennemføre uddannelse, komme i varig be-
skæftigelse eller på anden må få støtte til at klare sig selv bedst muligt. 
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nelse eller SU, andre har forbigående økonomiske vanskeligheder, og endelig er der unge, som 
har komplekse problemstillinger, og som skal have massiv støtte for at kunne strukturere en 
dagligdag med det sigte at ruste den unge til en tilknytning til skole, uddannelse eller be-
skæftigelse.  
 
I forhold til effektmålene er det således vigtigt at være bevidst om, at nogle indsatser umid-
delbart bidrager direkte til at fremme, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, 
mens andre indsatser bidrager til at forberede den unge til på et noget længere sigte at kun-
ne begå sig på en arbejdsplads. 
 

”Det er vigtigt at den unge ikke presses til noget (uddannelse og arbejde), denne ikke er 
motiveret for at gennemføre. Vi bør tænke uddannelse mere bredt, hvor nogle unge først 
skal lære at håndtere sig selv” 

 
Det kræver at der i Ungeenheden en grundlæggende forståelse af enhedens opgaveløsning og 
en fælles forståelse af dels, at de unge skal have differentierede ydelser/indsatser, for at 
effektmålene nås, dels at alle ydelser og indsatser kan og skal bidrage til at målene nås. Det 
er på tilsvarende vis væsentligt at der i Ungeenheden er en fælles forståelse af at der skal 
stilles krav til den unge og at målet med enhver indsats er at ruste den unge til opbygge den 
nødvendige realiseringskompetence. 
 
At de unge skal have differentierede indsatser betyder, at der vil være forskel på, hvor om-
fangsrig støtten til den enkelte unge skal være for at opnå højest mulig grad af selvstændig-
hed bredt forstået. Forebyggelsestrekanten nedenfor kan anvendes til at illustrere, at mange 
unge vil gøre brug af servicen/ydelserne i det nederste lag i trekanten – det kan for eksempel 
være vejledning om uddannelse. Andre unge vil have brug for indsatser, der ligger i mellem-
laget – det kan for eksempel være hjælp til at komme i kontakt med arbejdsmarkedet eller 
kontanthjælp, og endelig vil få unge have behov for den specialiserede sociale indsats som 
eksempelvis døgnanbringelse – der altså ligger øverst i trekanten. 
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Figur: Model for differentieret indsats 

 
 
 
Når alle ydelser og indsatser kan og skal bidrage til, at effektmålene nås, betyder det, at alle 
fagligheder skal bidrage, og at tværfaglighed er en nødvendighed i denne sammenhæng.  
Med udgangspunkt i trekanten kan man sige, at de enkelte fagligheder typisk vil være place-
ret i et af trekantens lag. For eksempel vil uddannelsesområdets medarbejdere som udgangs-
punkt være stærkt repræsenteret i det nederste lag, hvor kontanthjælpsmedarbejdere og 
mentorer vil høre til i det mellemste lag. Endelig vil de socialrådgiverne, der arbejder med 
servicelovens ydelser, ligge i det øverste lag af trekanten. 
 
 
BDO anbefaler følgende principper for Ungeenhedens værdier og kultur 

• Ungeenheden skal holde fokus på, at alle fagligheder skal bidrage til at opnå Unge-
enhedens målsætninger 

• Ungeenheden skal holde fokus på, at alle tilbud og indsatser både kan og skal bidrage 
til opnåelse af Ungeenhedens målsætninger 

 

6.3 PÆDAGOGISK REFERENCERAMME 
Dette afsnit beskriver principper for, hvordan Ungeenheden forstår ungemålgruppen, samt 
hvordan Ungeenheden møder de unge og samarbejder med dem om at ruste dem til at klare 
sig så selvstændigt som muligt i alle henseender. 
 
Indledningsvist skal det præciseres, at referencerammebegrebet forstås bredt, således at det 
spænder fra den generelle forståelse af tilgangen til den unge og til den konkrete pædagogik, 
der foregår i de enkelte indsatser. 
 

særligt 
 specialiserede 

 indsatser  

støtte og lettere eller 
forbigående  indsatser 

almindelig vejledning og  lette, 
korterevarende tilbud  
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I Frederikshavn Kommune er der på det helt overordnede teoretiske plan en fælles forståelse 
af, at man arbejder ud fra en systemteoretisk tilgang, hvor man ser den unge i dennes kon-
tekst og er bevidst om hvilke faktorer, der kan påvirke den unge og dennes muligheder for et 
godt liv. BDO vurderer, at et afsæt i en overordnet systemiske tilgang til den unge, vil kunne 
rumme de forskellige teoretiske tilgange, der i dag anvendes i de forskellige fagcentre, fordi 
denne ikke udelukker, at der er anvendes forskellige fagspecifikke metoder. 
 

”Vi mangler en helhedstænkning omkring, hvordan vi møder de unge. Vi er dybt professio-
nelle på hver vores område, men kan ikke finde ud af at være fælles om den unge og om at 
komme hele vejen rundt om den unge” 

 
Ungeenheden kommer til at bestå af forskellige indsatser, som hver især på nuværende tids-
punkt er forankrede i fagspecifikke metoder. For eksempel arbejder UU-vejlederne med nar-
rativ metode, og bo-hjemme-støtte arbejder med neuropædagogik samt relationsarbejde. SSP 
arbejder blandt andet med socialt gruppearbejde som metode. Det er vigtigt, at de underlig-
gende metoder, der er knyttet op på de enkelte fagligheder, fortsat består og indgår i arbej-
det med de unge. Det vigtigste i denne sammenhæng er, at der er tale om vidensbaserede 
tilgange, og at der sker en vidensdeling herom i Ungeenheden. 
 
I forbindelse med overvejelser om fælles tilgang til de unge, skal det også her præciseres, at 
der er fælles holdning til, at de unges eget-anvsar skal sættes i centrum med henblik på at 
understøtte deres egne realiseringsskompetencer. 
Med afsæt i ovenstående er der fælles forståelse af nedenstående principper: 
 
Ungeenheden vægter gode relationer. Dette princip står på to ben, idet det dels betyder. at 
den unge skal ses i sammenhæng med sine omgivelser, og de relationer den unge indgår i – 
herunder især familien. Ungeenhedens indsatser skal tage udgangspunkt i den unges relatio-
ner. For nogle unge vil det betyde, at den unge skal have hjælp til at opbygge relationer. Men 
det betyder også, at der i arbejdet med den unge lægges vægt på, at den unge får en relation 
til Ungeenhedens personale.  

 
Samarbejdet med den unge skal være meningsfyldt for den unge. Dette betyder for den 
unges vedkommende, at kontaktpersonen ved hver henvendelse skal sikre sig, at den unge 
forstår, hvad der skal ske, hvorfor det skal ske, hvornår og hvor, samt hvem der indgår i ind-
satsen. Dette er grundlæggende principper for samarbejdet med den unge. Der er erfaring 
for, at mange unge ikke helt forstår intentioner, planer og mål med indsatserne, og dette vil 
Ungeenheden gøre op med.  
 
Ungeenheden skal møde den unge ’hvor den unge er’, og dette medfører, at der skal læg-
ges vægt på:  
 

• Tilgængelighed. Der skal være ’tilgængelige voksne’, så den unge ikke oplever at bli-
ve mødt af en telefonsvarer, et autosvar eller at blive ’kastebold’ mellem forskellige 
ydelser og indsatser. Princippet om tilgængelig handler om, at man altid kan blive 
vejledt af principielt alle medarbejdere i Ungeenheden og især i det tværfaglige 
team, der behandler ens sag, om hvor og hvornår kontaktpersonen træffes, eller 
hvem der kan træde i stedet. Tilgængelig handler også om muligheden for at få fat i 
voksne uden for den gængse åbningstid i ungeenheden. Der er stillet forslag om at 
brede SSP’s kollegielejlighedstorsdags-åbent og eventuelt se på en placering, der sik-
rer kontakt med en bredere ungegruppe. Her kan de unge komme og få en uforplig-

http://www.bdo.dk/


 

 
 
 
www.bdo.dk                 

 
 

 
27 

 

tende snak og ikke mindst blive vejledt om, hvordan de kan gøre rigtig mange ting 
selv 
 

• Endvidere er der forslag om, at der nytænkes i ressourceanvendelsen, så de unge kan 
tilbydes en form for venteløsning mens deres ansøgning behandles. Venteløsningen 
skal sikre, at der er et sted eller en udvidet kontakt, de unge kan have tilknytning i 
venteperioden, som til tider kan virke lang og uoverskuelig for den unge 
 

”Det er vigtigt, at dette ventetilbud sikrer, at den unges problem ikke bliver større, mens vi 
venter. Og den unge skal have en fast kontaktperson eller lignende i Ungeenheden i mellem-
tiden – en tilgængelig voksen” 

 
 

• Afbureaukratisering handler om måden at formulere sig på i henvendelser til de unge. 
Dette uddybes nedenfor under ’kommunikation’. Princippet skal ikke forstås, sådan at 
der ikke skal ske en myndighedsudøvelse fra Ungeenheden – men omhandler hvordan 
myndigheden i skriftsprog og kommunikation til den unge udøves 

 
Hurtig og effektiv kommunikation med den unge.  
Der bør fokuseres særligt på kommunikationsformer, der kan passes ind i de unges hverdag – 
eksempelvis er sms og facebook medier, hvor man med sikkerhed kan træffe de unge, og hvor 
man ved, at de unge ’føler sig på hjemmebane’. Både familierådgivningen, bo-hjemme-støtte 
og UU har gode erfaringer med at kommunikere med de unge via disse medier. Ligeledes vil 
denne kommunikationsform medvirke til hurtig afklaring af en række spørgsmål i kontakten 
mellem den unge og Ungeenheden. Kommunikation via sms og facebook vil også kunne under-
støtte princippet om, at Ungeenheden vægter gode relationer, idet Ungeenheden ved hjælp 
af disse medier kort og enkelt kan give den unge løbende informationer, status eller påmin-
delser. Det vil give den unge sikkerhed for, at ’man ikke er glemt’, selv om ens ansøgning 
endnu ikke er færdigbehandlet.  
 

”Kommunikation skal være en løbende proces, der foregår hele tiden. Det nytter ikke bare 
at følge op på en ungesag hver 3. måned. Den unge skal føle klarhed over, hvem der har 
ansvar på kommuneniveau og føle, at den unge inddrages.” 

 
Kommunikation omhandler også måden, hvorpå Ungeenheden formulerer sig overfor de unge. 
Kommunikationen skal naturligvis opfylde de lovkrav, der er på de enkelte fagområder ved 
eksempelvis afgørelser, men der er enighed på fokusgruppeinterviewet, om at mange formu-
leringer kan gøres mindre komplicerede og i højere grad tilpasses de unges virkelighed. 
 
 

 
BDO anbefaler følgende overordnede principper en pædagogisk referenceramme: 

• At Ungeenheden har en overordnet systemisk tilgang til forståelsen af de unge og de-
res situation  

• At de forskellige metoder, som de enkelte fagligheder benytter, stadig understøttes 
og udvikles i faglige miljøer 

• At der lægges vægt på vidensdeling og -opsamling i Ungeenheden 
• At der løbende arbejdes med udgangspunkt i gennemgang af cases på tværs af teame-

ne i Ungeenheden 
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BDO anbefaler følgende konkrete principper for det pædagogiske arbejde i Ungeenheden: 

• Ungeenheden lægger vægt på relationer - også omkring den unges familie eller net-
værk 

• Samarbejdet skal være meningsfyldt for den unge og sætte fokus på den unges egne 
drømme, evner og vilje for at opbygge en selvstændig realiseringskompetence 

• Ungeenheden skal møde den unge, hvor den unge er 
• Ungeenheden kommunikerer hurtigt, effektivt og forståeligt med den unge  

 
 
 

6.4 SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER 
I dette afsnit beskrives kort de overordnede principper for gode samarbejdsrelationer til ud-
dannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Det er vigtigt, at de nuværende gode samarbejdsre-
lationer bevares. For nogle aktører vil samarbejdet fortsætte som hidtil, og for andre vil sam-
arbejdsrelationerne skulle reetableres i nye former. Som udgangspunkt er det fokusgruppens 
forslag, at der skal være få, gennemgående nøglepersoner, der har ansvaret for den overord-
nede kontakt til uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. På den måde sikres, at Ungeenhe-
den har ét ansigt udadtil over for de konkrete virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv., og 
at disse altid ved, hvem der er deres kontakt ind i Ungeenheden. 
 

6.4.1 INDSATSOMRÅDER FOR SAMARBEJDE 

Der er en række nuværende eksterne aktører, som fortsat får betydning for Ungeenhedens 
målsætninger. Det foreslås at der i Ungeenhedens opstartsfase internt i enheden dannes et 
fælles overblik over blik over samarbejdspartnere, og hvad de kan bidrage til de unges udvik-
ling med, og herunder et særligt fokus på samarbejder omkring misbrug og psykiatri. 
 
Ungeenheden skal være i front omkring misbrugsindsats og nytænkning heraf, idet misbrug er 
et tema, der skaber problematikker på både uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, 
sundhedsområdet og det sociale område. De samarbejdsrelationer, der er i forhold til mis-
brugsforebyggelse og behandling, bør trækkes så meget som muligt ind i Ungeenheden, og der 
bør etableres en særlig tværfaglig organisering omkring temaet misbrug som går på tværs af 
alle indsatser (se også kapitel 11).  
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for indsatsområder for samarbejde: 

• At der i Ungeenhedens opstartsfase dannes overblik over eksterne samarbejdsparter, 
og hvordan disse kan anvendes til at realisere Ungeenhedens målsætninger 

• Misbrugsområdet skal have et særligt fokus på tværs af fagligheder i Ungeenheden 
 

 
 

6.4.2 SAMARBEJDE VED OVERGANGE 

Etableringen af Ungeenheden i Frederikshavn Kommune skaber en række nye snitflader og 
overgange i den kommunale organisation.  
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Overgangen fra barn til voksenområdet for de unge i Ungeenhedens aldersmålgruppe 15-25 år 
har tidligere været meget markant ved det 18. år. En intention i etableringen af Ungeenhe-
den er netop at opbløde den unges overgang fra barn- til voksenlovgivning. 
 
Imidlertid skaber etableringen af Ungeenheden to nye overgange, der skal håndteres og laves 
klare overleveringsaftaler om, når den unges overgang mellem de kommunale enheder i Fre-
derikshavn skal forløbe så glat som muligt. 
 
I praksis vil denne overlevering fra Ungeenhedens side skulle foregå i det tværfaglige team, 
der skal overtage fra eller overlevere den unges sag til et andet center i Frederikshavn Kom-
mune. Der skal derfor etableres faste kontaktlinjer og en fast praksis for, hvordan disse over-
gange forløber. Grundlæggende handler det om at etablere gode samarbejdsrelationer på 
tværs af Frederikshavn Kommune og at der er en vilje til at løse de enkeltsager der opstår på 
en smidig måde. Et eksempel herpå kan f.eks være håndteringen af unge der har et misbrug 
eller psykiske problemer, der håndteres i Ungeehneden, men hvor den unge samtidig modta-
ger sygedagpenge, der administreres i Jobcenteret. Der er få at disse sager og her handler det 
om at agere og tage initiativ til et samarbejde på tværs af organisationen. 
 
Overgangen fra barn til ung 
I overgangen fra en ungs indsatsforløb i Center for Familie til et videre forløb i Ungeenheden, 
er det nødvendigt, at der laves klare og skriftlige overleveringsaftaler mellem Ungeenheden 
og Center for Familie om overtagelse af sager ved den unges 15. år. Disse overleveringsaftaler 
bør indeholde beskrivelser af tidspunkt for overlevering – eksempelvis et halvt år før overgan-
gen, som tilfældet er i overgangen fra Center for Familie til Center for Social- og Sundheds-
myndighed i dag – samt en beskrivelse af, hvem der er ansvarlig for at initiere overleveringen, 
og hvordan Ungeenheden præsenteres for og løbende inddrages i den unges sag. 
 
Både Center for Familie og Ungeenheden ønsker i fællesskab at vurdere, hvor nye sager mest 
hensigtsmæssigt behandles, hvis de omhandler et 14-årigt barn. Dette netop for at sikre, at 
den unges behov holdes i fokus, og at den unges sag opstartes og behandles i den myndighed, 
hvor det giver mest mening for den unge. 
 
 

”Det system, vi laver, må ikke være personbåret. Samarbejdet skal ikke kun fungere, fordi 
vi kender hinanden. Der skal være organiseret faste indgange til hinanden” 

 
Overgangen fra ung til voksenområdet 
Hvor den unges overlevering til Social- og Sundhedsmyndighed eller Jobcentret, der håndterer 
voksenområdet i Frederikshavn Kommune, hidtil er sket ved det 18. år, vil etableringen af 
Ungeenheden forskyde denne overlevering, til den unge er fyldt 25 år. 
 
Ligeledes i denne overgang bør der laves klare og skriftlige overleveringsaftaler mellem Unge-
enheden og Center for Social- og Sundhedsmyndighed om overtagelse af sager ved den unges 
25. år. Også disse overleveringsaftaler bør indeholde beskrivelser af tidspunkt for overleve-
ring – eksempelvis et halvt år før overgangen, som tilfældet er i overgangen fra Center for 
Familie til Center for Social- og Sundhedsmyndighed i dag – samt en beskrivelse af, hvem der 
er ansvarlig for at initiere overleveringen, og hvordan Ungeenheden præsenteres for og lø-
bende inddrages i den unges sag. 
 
Både Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Ungeenheden ønsker i fællesskab at vurde-
re, hvor nye sager mest hensigtsmæssigt behandles, hvis de omhandler et 24-årig ung. Dette 
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netop for at sikre, at den unges behov holdes i fokus, og at den unges sag startes op og be-
handles i den myndighed, hvor det giver mest mening for den unge. 
 
Overgangen fra barn- til voksenområdet for de unge, hvis sager, det er besluttet, ikke skal 
behandles i Frederikshavn Kommunes Ungeenhed 
Med etableringen af Ungeenheden i Frederikshavn Kommune flyttes en række opgaver og 
”undermålgrupper” blandt de 15-25-årige fra de i dag eksisterende centre over i Ungeenhe-
den. Det medfører også et fremover ændret samarbejde mellem Center for Familie, og Cen-
ter for Social- og Sundhedsmyndighed, da det vil være et mindre og mere specialiseret antal 
sager, der fremover skal overleveres mellem disse. Det kan føre til et behov for opdatering af 
nuværende overleveringsaftaler, som der i forbindelse med etableringen af Ungeenheden bør 
holdes fokus på. 
 
Overgangen fra Ungeenhed til Jobcenter 
En anden overgang, der I etableringen af Ungeenheden skal fastlægges, er overgangen fra 
Ungeenhed til Jobcenter, når den unge fylder 25 år. Hvor en sag i dag startes op fra bunden 
ved det 18. år i Jobcentret, vil nogle sager fremover skulle overleveres fra Ungeenhed hertil, 
når den unge fylder 25. Dette skal i tråd med Ungeenhedens princip om at holde den unge i 
fokus og gøre den kommunale kontakt så enkel for den unge som muligt, sikres at kunne ske 
så gnidningsfrit som muligt, uden at vigtig viden om den unges historik og behov går tabt. 
 

6.4.3 TVÆRGÅENDE KOORDINERET SAGSBEHAND-
LING 

Det skal være tydeligt for den unge, hvem der fra Frederikshavn Kommunes side har ansvaret 
for den unges sag. Koordineringen af den unges sag vil (bør) være uproblematisk, såfremt 
sagsbehandlingen og dertil hørende foranstaltninger kan varetages fuldt ud i regi af Ungeen-
heden. 
 
I tilfælde hvor sagsbehandlingen går på tværs af Ungeenheden og øvrige centre i kommunen, 
skal udgangspunktet fortsat være, at den unge oplever sit forløb som velkoordineret. Hoved-
princippet i Frederikshavn Kommune er, at den enhed, der har hovedvægten af borgerens 
sag, også løfter den tværgående koordinerende rolle. Dette princip gælder også for Ungeen-
heden. 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for samarbejde med den øvrige kommunale 
organisation: 
 
 

• At der udarbejdes overleveringsaftaler mellem Center for Familie til Ungeenheden 
• At der udarbejdes overleveringsaftaler mellem Ungeenheden til Center for Social og 

Sundhedsmyndighed 
• At der udarbejdes overleveringsaftaler mellem Ungeenheden til Jobcentret 
• Revision af nuværende overleveringsaftaler mellem Center for Familie til Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed. 
• At der sker fælles visitation i særlige tilfælde hvor ét centers bevilling til en ung får 

konsekvenser for det center, der senere skal overtage en opgave, - f.eks at Center 
for Familie inddrager ungeenheden i en anbringelsesbevilling som ungeenheden skal 
overtage. Og ligeså hvis ungeenheden bevilger noget til en +24 –årig som rækker ud 
over det 25. år. Der vil være undtagelser fra dette som skal beskrives,- f.eks alders-
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mæssige.  
• At Ungeenheden i sager, der går på tværs af Ungeenheden og de øvrige kommunale 

centre, arbejder efter Frederikshavn Kommunes principper for tværgående koordine-
ret sagsbehandling 
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7 ORGANISERING AF UNGEENHEDEN 

Dette kapitel omhandler den konkrete organisering af Frederikshavn Kommunes Ungeenhed, 
herunder beskrivelser af visitationsenhed, de tværfaglige teams, serviceniveau og samarbejde 
med den øvrige kommunale organisation.  
 
Kapitlet beskriver både de overordnede principper for organisering af Ungeenheden og de 
konkrete organiseringsanbefalinger. 
 

7.1 VISITATIONSENHED 
Der skal i Ungeenheden etableres en visitationsenhed, der i praksis indrettes som en frem-
skudt enhed, hvor den unge modtages af et team af medarbejdere, der besidder den nødven-
dige kompetence og erfaring til at vurdere den unges umiddelbare indsatsbehov. Visitations-
enheden visiterer den unge og i flest mulige tilfælde sagsbehandler umiddelbart med henblik 
på hurtig afgørelse. Visitationsenheden vil entydigt være indgangen til Ungeenheden, og visi-
tationen kan på baggrund af nærmere procedurebeskrivelser enten: 
 

• afvise sagen 
• sagsbehandle sagen og afslutte den 
• visitere den unge til et team i Ungeenheden, eller 
• overdrage til myndighedsafgørelse i andet center i kommunen 

 

7.1.1 OPGAVER OG FUNKTIONER 

Visitationsenheden vil skulle løse en bred vifte af opgaver, hvilket forudsætter at medarbej-
derne i visitationsmedarbejderne kan varetage mange forskellige funktioner. Eksempler tæl-
ler: 
 

• Telefonbetjening,- generelt  
• Personlige henvendelser 
• Sagsbehandling  
• Koordinering af sager 
• Rådgivning af fagforvaltninger og udførerenheder 
• Betjening af,- og dialog med virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

 
Visitationsenheden bør betragtes som Ungeenhedens spydspids og signalere en engageret og 
handlekraftig attitude overfor den unge. 
 

”Visitationsenheden skal kunne grovsortere henvendelser og indkomne sager.” 

 

Der bør i visitationsenheden ske en hurtig afklaring af formålet med den unges henvendelse, 
så den unge enten rådgives til selv at kunne håndtere sin problemstilling eller umiddelbart får 
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tilknyttet en sagsbehandler enten i visitationsenheden eller i et af Ungeenhedens tværfaglige 
teams.  

 
Visitationsenhedens medarbejdere skal som et væsentligt princip afsøge mulighederne for 
hurtig sagsbehandling, alternativt fungere som tovholdere for den unge, indtil det er klart, 
hvad der skal ske, samt hvem der skal behandle sagen. 
 

”Vi skal kunne rumme dem, der kun skal have lidt hjælp så de ikke oplever at blive til en 
større sag, end de er. Der skal være plads til rådgivning uden dokumentationspligt” 

 
Visitationsenheden skal formå at være forebyggende i sin tilgang til borgeren, men på samme 
tid tage hånd om videreformidling af de mere komplekse forløb ud i de tværfaglige teams. 
Der skal desuden sikres en forståelse for forældrenes rolle i samarbejdet, særligt når der er 
tale om unge, der endnu ikke er myndige. Det skal dog også opleves som en klar ret for den 
unge 18-årige at fravælge forældrene en rolle i den unges kontakt til og sagsbehandling i Un-
geenheden. 
 
Som en fremskudt enhed får visitationsteamet også til opgave at håndtere akutte henvendel-
ser i åbningstiden, hvor enhver altid kan komme i kontakt med Ungeenheden - f.eks. ved akut 
opståede problemer i familier og heraf følgende behov for anbringelser. I tilknytning til dette 
udstyres enheden med det nødvendige mandat til at træffe hurtige afgørelser via en procedu-
rebeskrivelse som tillige indeholder beskrivelser af de akutte sagstilfælde hvor den ansvarlige 
leder i ungeenheden skal godkende en beslutning. Det skal her præciseres at en akut henven-
delse ikke skal forveksles med Børn- og Ungevagten som fortsat forbliver samlet i Center for 
Familie 
 
Mange familier oplever, at deres børns problemstillinger accelererer, når børnene når teen-
agealderen, hvilket medfører, at der fra tid til anden opleves behov for akutte anbringelser. 
Akuttelefonen skal også være åben for eksempelvis skoler eller botilbud i forbindelse med 
problemer med unge, hvis sag behandles i Ungeenheden. 
 
Det er vigtigt, at Ungeenheden ikke bliver handlingslammet i bestræbelserne på at tilknytte 
den unge en fast kontaktperson i visitationsenheden, hvis det betyder at den unge ikke får 
den relevante hjælp og støtte. Et skift fra visitationsenheden til et af backoffice-teamene 
behøver ikke at virke hæmmende og forsinkende på sagsbehandlingen, hvis man i visitations-
enheden er gode til så hurtigt som muligt at spotte de unge, som har behov for en mere dyb-
degående og længerevarende sagsbehandling og straks ved henvendelse overlevere den unge 
til et af Ungeenhedens tværgående teams. 
 

”Det skal være sådan, at visitationsenhedens medarbejdere har teten, når der kommer en 
ung ind ad døren, men også er fleksible og kan arbejde anderledes, når der ikke lige kom-
mer nye unge forbi” 

 
Ønsket om regulær rådgivning uden sagsoprettelse i visitationsenheden betyder, at visitati-
onsmedarbejderne i hverdagen skal have let adgang til at involvere f.eks. UU, SSP, bo-
hjemme-støttemedarbejdere mv. Disse ses som et supplement til den administrative sagsbe-
handlerstab, således at der hele tiden sikres et fokus på den unges både mindre og større 
behov. 
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Medarbejderne i visitationsenheden skal have samtidig sagsbehandling. Der er i Frederikshavn 
Kommune gode erfaringer fra visitationsteamet i Center for Familie med, at der den frem-
skudte visitationsenhed behandles sager, der forventes afsluttet inden for en tidsramme på 6 
måneder. 
 
 
BDO anbefaler følgende principper for opgaver og funktioner i Ungeenhedens visitations-
enhed: 
 

• Visitationsenheden foretager en straksvurdering af den unges problemstilling med 
henblik på evt. videre visitation af sagen til et back-office tværfagligt team 

• Der tages ansvar for den unges sag i visitationsenheden, der også sikrer, at den unge 
tilknyttes en fast kontaktperson fra enten visitationsenheden eller fra et af de tvær-
faglige teams i Ungeenheden 

• Visitationsenheden er ansvarlig for modtagelse af alle indgående henvendelser til Un-
geenheden, såvel skriftlige, telefoniske eller ved fremmøde 

• Der tilknyttes en enhed for administrativ sagsbehandling til Ungeenheden, således at 
f.eks. ansøgninger om merudgifter, ledsagelse mv. kan straksbehandles i det omfang, 
den foreliggende dokumentation er fyldestgørende 

• Der arbejdes forebyggende og rådgivningsbaseret med den unge i visitationsenheden. 
Dette betyder bl.a. at den unge tilknyttes faste medarbejdere fra f.eks. UU, Projekt-
afdelingen og bo-hjemme-støtte med henblik på sparring og rådgivning af den unge 
samt ungehedens sagsbehandlere 

• Visitationsenheden bør have en rådgivende opgave i relation til de samarbejdende 
fagcentre samt udførerenheder 

• Visitationsenheden behandler mindre komplekse sager, der forventes afsluttet inden-
for 6 måneder 
 

 

7.1.2 BEMANDING AF VISITATIONSENHED 

Det er afgørende, at der i visitationsenheden er handlekraft og fleksibilitet, så der hurtigt og 
smidigt kan tages hånd om de forskelligartede problemstillinger, de unge i Frederikshavn 
Kommune henvender sig med. 
 
Der skal ske en yderligere udredning af bemandingen af visitationsenheden, men BDO foreslår 
at der tages udgangspunkt i en bemanding på 4-6 medarbejdere for at dække den brede vifte 
af fagligheder. Det endelige antal må dog afhænge af den opgaveportefølje, som endeligt 
overdrages til Ungeenheden. 
 
Det anbefales at Visitationsenheden udgør et fast team af kompetente medarbejdere som kun 
har opgaver i visitationsenheden, men at det i forbindelse med en evaluering vurderes om den 
fremadrettet skal bestå af et fast team eller en rullende bemanding.  
 
Det er afgørende, at visitationsenheden rummer den brede vifte af forskellige fagligheder, 
men også at de enkelte medarbejdere har lyst til at arbejde tværfagligt, er nysgerrige på 
andre fagligheder og har mod på at gå ud over nuværende grænser. Den enkelte medarbejder 
skal være omstillingsparat, fleksibel i relation til arbejdstider og samarbejde med forskellige 
kollegaer og udvise stor empati i mødet med den unge. 
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Visitationsenheden må ikke få form af ”skrankepaveri”, hvorfor det ikke må være afgørende 
hvorvidt den enkelte medarbejder er uddannet socialrådgiver, terapeut eller vejleder. Det 
afgørende er de menneskelige egenskaber hos den enkelte medarbejder samt evnen og lysten 
til at tale med den unge. 
 

”Funktionsbeskrivelsen skal handle mere om at turde tale med de unge mennesker og have 
lyst til at tale med dem – møde dem, hvor de er – og holde sig et opdateret blik på de mu-
ligheder, Ungeenheden kan tilbyde de unge” 

 
 

 
Antallet af tværfaglige teams vil være afhængig af den normeringsvolumen der bliver i Unge-
enheden, men skønsmæssigt forventeligt 3 til 5 teams. De etablerede teams ses som værende 
placeret med udgangspunkt i samme fysiske enhed, men hvor der skabes mulighed for at et 
team kan være mobilt og inden for en nærmere bestemt kadance kan betjene andre geografi-
ske befolkningscentre (Skagen by). 
 
Det er vigtigt at visitationsenheden er i nær fysisk kontakt med medarbejdere fra f.eks UU og 
bo-hjemme-støtte for at understøtte det forebyggende og rådgivende fokus. 
 
Det er vigtigt, at visitationen ikke bliver en satellit, men derimod et fremskudt miljø, hvor 
den enkelte sagsbehandler også arbejder med egne sager og er i tæt kommunikation med 
back office-teams. 
 
Det er ikke alle unge, der selv møder ind i en Ungeenhed – nogle unge er sårbare, andre lige-
glade, ugidelige eller glemsomme. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne i visitationsenhe-
den straks ved henvendelse om den unge afklarer tilhørsforhold og tilkobler en kontaktper-
son, så der hurtigt kan reageres. 
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BDO anbefaler følgende principper for bemanding af visitationsenheden: 
 

• Visitationsenheden skal bestå af et medarbejderteam bestående af medarbejdere 
med forskellig faglig baggrund.  

• Der skal være et større fokus på personlige og faglige kompetencer end på faglige 
uddannelser hos medarbejderne i visitationsenheden 

• Medarbejderne i visitationsenheden skal være omstillingsparate og fleksible i mødet 
med den unge 

 

 

7.1.3 SAMARBEJDE FRONTOFFICE OG BACKOFFICE 

Ungeenheden skal som udgangspunkt betragtes som en enhed. Det vil i praksis sige, at der i 
hverdagen skal være et usynligt snit og en problemfri overgang mellem visitationsenhed og 
tværfagligt team. 
 
Der skal til Ungeenheden tilknyttes fagpersoner fra f.eks.fra UU og bo-hjemme-støtte og disse 
skal på lige fod med de øvrige fagpersoner indgå i teamsamarbejdet i såvel back office som 
front office. Det skal dog i forbindelse med implementeringen af Ungeenheden nærmere be-
skrives – hvordan. Dette skal bla. afpasses i forhold til at UU medarbejderne også har lov-
bundne  opgaver som er UU’s kerneydelse. 
 
Visitationsenheden er i hverdagen ansvarlige for koordineringen og samarbejdet omkring den 
unges indgang til Ungeenheden og tilknytningen af en fast kontaktperson til den unge. 
 
Der kan oprettes faglige koordinatorer, der får rollen som faglige formidlere og på den bag-
grund skal sikre koordinering af faglige problematikker mellem teamene, samt støtte op om, 
at løsning af straksproblematikker hos den unge kan finde sted i visitationsenheden gennem 
support fra medarbejderne i back office-teamene. Muligheden for at rekvirere umiddelbar 
hjælp i de bagvedliggende team er afgørende for, at visitationsenheden bliver en succes, og 
for at den unge vil opleve, at der med det samme bliver taget hånd om dennes problematik-
ker. 
 
Det understreges, at samarbejde mellem visitationsenheden og de bagvedliggende teams er 
en forudsætning for, at der ikke opstår søjletænkning, og at der kan ske fælles faglig læring 
og udvikling. 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for samarbejde front-office og backoffice: 

• At der udvikles en fælles lærings- og udviklingsstrategi for samarbejdet mellem visi-
tationsenheden og de bagvedliggende teams 

• At de faglige specialister dog går på tværs af alle teams og således medvirker til den 
fælles læring og vidensudvikling 

7.1.4 FYSISKE RAMMER 

Ungeenhedens visitationsenhed er rammen om mødet med den unge. Derfor skal de fysiske 
rammer understøtte, at Ungeenheden er et sted, hvor man har lyst til at møde og snakke med 
de unge.  
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Ungeenheden skal byde de unge inden for i et hyggeligt og indbydende miljø, hvor de unge 
tør slappe af og åbne op omkring deres problematikker. Desuden fremhæves vigtigheden af, 
at visitationsenheden arbejder i umiddelbar fysisk nærhed af de bagvedliggende tværfaglige 
teams, således at de unge oplever at have én indgang til Frederikshavn Kommune. 
 
Det er ligeledes vigtigt, at det nuværende ”nummersystem” ved informationsskrankerne for-
svinder, så den unge modtages uden at blive ”klientliggjort”. Ligeledes peges der på brug af 
teknologiske løsninger som veje til at nå den unge og etablere kommunikation - f.eks. Skype 
eller sms. 
 

”Vi skal også kunne møde de unge på Skype – hvor de er, uden at der er tvunget til at tage 
bussen ned til os, eller vi skal køre ud og besøge dem hjemme hos mor og far”. 

 
De fysiske rammer skal understøtte sammenhængen mellem back office og front office, ellers 
skabes der en uhensigtsmæssig distance mellem teamene. Back office-teamene må ikke pak-
kes væk på små kontorer, men skal have en naturlig sammenhæng til visitationsenheden. Det 
er vigtigt, at man i teamene ikke sidder enkeltvis eller få sammen, men at man sidder team-
vis og herigennem bevarer synergien ved tværfagligheden. 
 

”Visitationen må ikke blive en satellit. Det er et fremskudt miljø, der også arbejder med 
egne sager og er tæt forbundet til teams. Man skal bogstavelig talt kunne gå over og prikke 
et team på skulderen”. 

 
Det er også vigtigt at have fokus på unge med en udadrettet aggressiv adfærd. En sådan ad-
færd kommer oftere til udtryk, såfremt den unge presses, f.eks. i form af afslag på ydelser 
eller lign. Derfor er det afgørende, at der bliver etableret sikkerhed i form af bl.a. flugtveje 
for medarbejderne og oprettet en tilkaldsmulighed.  
 
BDO har følgende anbefalinger til den fysiske indretning: 
 

• De unge skal modtages i et imødekommende miljø 
• Brug af teknologiske medier i mødet med den unge 
• Sikkerhed for medarbejderne 
• Fysisk nærhed til back office 

 
 

7.2 TEAMSTRUKTUR 

7.2.1 PRINCIPPER FOR SAMMENSÆTNINGEN AF UN-
GEENHEDENS TVÆRFAGLIGE TEAMS 

Hovedparten af ungeenhedens sagsbehandling foregår i tværfaglige teams, der har ansvar for 
at belyse den enkelte unges potentielle mangfoldigheder og tværfaglige problemstillinger. 
 
Ungeenheden løser så vidt mulig den hele opgave. Ungeenheden kan hjælpe de unge med 
sundhed, familieproblemer, uddannelsesvejledning, beskæftigelse mv. Heraf følger at Unge-
enheden skal have råderet over en diversitet af fagligheder, og at disse skal være til stede i 
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de tværfaglige teams. Uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet er af vital betydning for Un-
geenhedens målsætninger og skal derfor have en afgørende og synlig placering i Ungeenhe-
dens organisation. 
 
De tværfaglige teams skal kunne håndtere alle unge målgrupper. Der kan f.eks. etableres 
tværfaglige faste teams med repræsentation fra de ”faste” fagområder i forhold til Ungeen-
hedens målsætninger – i praksis UU, Jobcentret/kommunens beskæftigelsesindsatser og soci-
al-/familierådgivning. Ønskede specialistkompetencer som psykolog, SSP-medarbejdere, mis-
brugskonsulenter vil med Ungeenhedens volumen ikke kunne være fast repræsenterede i hver 
enkelt team, men bør løbende kunne hentes ind og supplere de faste teams. 
 

”Vi skal ud over søjletænkning. Beskæftigelse, uddannelse, SSP, familieafdeling, socialafde-
ling – alle kompetencer skal være til stede” 

 
Det skal være et gennemgående princip, at den unge har én fast tovholder eller koordinator i 
det team, der behandler den unges sag. Hele det tværfaglige team er ansvarlige for den un-
ges sagsbehandling, mens tovholderen fungerer som kontaktperson for den unge og mellemled 
mellem den unge, teamet og den øvrige kommunale forvaltning. De tværfaglige teams har 
således heller ikke en fast leder eller teamkoordinator, men er selvstyrende med en fast tov-
holder på hver enkelte unges sag. Dette forudsætter dog at der som ramme om dette eksiste-
rer de nødvendige procedurebeskrivelser, serviveniveaubeskrivelser mv. som er udstukket af 
ledelsen. 
 

”Der skal være en i teamet, der har ansvaret for den unges sag (den som har størstedelen af 
tyngden på sagen), og er kontakt mellem de unge og teamet. Det skal ikke være den unge 
selv, der er ansvarlig for at finde ud af, hvem man skal henvende sig til. Det skal være nemt 
for den unge” 

 
 
Det foreslåes at der ikke er en geografisk/fysisk spredning af de tværfaglige teams, men ale-
ne en mobilt udgående funktion. Ungeenheden vil blive størrelsesmæssigt sårbar ved en delvis 
geografisk satellit-ordning, mens det samtidig skal kunne rummes, at mange af de opgaver, 
der overflyttes fra Socialenheden til Ungeenheden rent faktisk løses ude i borgerens hjem. 
Også UU arbejder i dag geografisk med tilknytning til hver enkelt skole i Frederikshavn Kom-
mune ligesom Center for Familie også prioriterer at være tilstede i Skagen, hvor der er mange 
sociale udfordringer. 
 
Et grundprincip er at Ungeenheden skal fungere mobil og opsøgende for nogle unge Man kan 
således sige, at selv om Ungeenheden er geografisk placeret i Frederikshavn er der en række 
opgaver, der fortsat skal løses af mobile medarbejdere. 
 
For at opretholde de faglige kompetencer i Ungeenheden, må de tværfaglige teams nødven-
digvis løbende modsvares af muligheden for, at den enkelte medarbejder kan opretholde sin 
monofaglighed. Dette sker ved etablering af faglige koordinatorer i det omfang, Ungeenheden 
får medarbejdere nok til at kunne håndtere dette inden for de forskellige fagligheder. De 
faglige koordinatorer er ansvarlige for opdateret viden om sit felt og kan sparre ud i de eksi-
sterende centre. Det er vigtigt, at de faglige koordinatorer ikke får roller som ledere, men i 
stedet som ”faglige fyrtårne” i Ungeenheden. De faglige koordinatorer skal have forskellige 
baggrunde og vidensområder, således at alle teams tilsammen har koordinatorer, som dækker 
den anvendte lovgivning i Ungeenheden. 
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Sager fordeles mellem de tværfaglige teams hurtigt og fleksibelt, efter de opstår i Ungeenhe-
den. Dette er afgørende for, at Ungeenheden kan handle hurtigt og effektivt på den unges 
henvendelse og eventuelt igangsætte en kortvarig, midlertidig indsats, mens den unges sag 
behandles i dybden. Den faste grundstamme af fagligheder i hvert team sikrer fleksibilitet i 
fordelingen af sager og muligheden for at holde en ensartet arbejdsbelastning på de forskelli-
ge teams. 
 
Der kan være behov for et internt opstartsforløb med teamdannelse og –træning, når Ungeen-
heden er etableret, og de konkrete medarbejdere er fundet. Det påpeges, at det er vigtigt at 
det kun er rammen for organisering i teams og opgaveporteføljen som er defineret forlods, 
således at der i en opstarts teamforløb kan sættes fokus på de enkelte teams, fordeling af 
opgaver og medarbejdere i en proces, hvor de nye medarbejdere i ungeenheden selv er med-
spillere og kreatører indenfor den fastlagte ramme. Dette vil også give en mulighed for udvik-
lingen af det fælles kulturelle ståsted i Ungeenheden. 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for teamdannelse: 
 

• Faste tværfaglige grundstamme-teams med løbende mulighed for at indhente specia-
listkompetencer 

• Tætte snitflader og sammenhæng mellem back office og front office 
• Indkomne sager fordeles hurtigt og fleksibelt mellem teams 
• Én medarbejder i teamet, skiftende fra sag til sag, varetager rollen som den unges 

faste kontaktperson ind i Ungeenheden og til øvrige interessenter 
• Ungeenheden har fokus på at give medarbejderne løbende mulighed for dyrkning af 

monofagligheder 
• At der tilknyttes en koordinator til hvert tværfaglige team, men at disse koordinato-

rer har forskellige faglige baggrunde 
• At der iværksættes en teamudviklingsproces med henblik på en nærmere definition 

og fastlæggelse af tilhørsforhold, opgaver og samarbejdsflader umiddelbart efter an-
sættelsen af medarbejdere i Ungeenheden 

• De tværfaglige teams er fysisk samlet. 
 

 

7.2.2 SAGSBEHANDLING 

Kontaktpersonen for den unge bør som udgangspunkt være den teammedarbejder, hvis faglig-
hed dækker hoveddelen af den unges sag. Det skal være klart for den unge, hvem der er kon-
taktperson – og denne person er ansvarlig for eventuelle nødvendige henvendelser til kommu-
nens eksisterende centre eller udførerled.  
 
Det er afgørende for muligheden for refusion, at kontaktpersonen er opmærksom på, at det 
hurtigt skal afklares, hvem der har ansvaret for at overholde rettidighedsregler, hvis den unge 
får kontanthjælp. 
 
Det understreges, at der er en udfordring i håndteringen af sagsbehandlingen på de unge mel-
lem 15–18 år, hvor der også er mindre søskende, hvor ansvaret for sagsbehandlingen ligger i 
Center for familie. Herudover skal der også være fokus på anbringelser i 13–14 års-alderen. 
Det er afgørende, at Ungeenheden er med i drøftelserne af en eventuel anbringelse, hvis man 
nu i Ungeenheden kan tilbyde en anden type tilbud.  
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Endvidere kal der være opmærksomhed på sammenhængen til eventuelt øvrige indsatser i en 
familie med en ung med handicap, hvis der bevilges tabt arbejdstjeneste til forældrene til en 
+ 15 årig og ligeså med hensyn til bevilling at merdugifter til den unges forældre. 
Endelig skal der også være opmærksomhed på at der i Center for Familie er ved at ske en 
opstramning af målgruppen til handicapkompenserende ydelser og at denne opstramning skal 
koordineres med ungeenheden. 
 

”Derfor skal Ungeenheden ind, før vi anbringer en 14 årig, hvis der nu kunne være gjort 
noget andet - især når anbringelser er så svære at stoppe, når de først er iværksat” 

 
Det vurderes ligeledes vigtigt, at Ungeenheden ikke opstarter sager på den unge ved det 24. 
år, uden at disse indsatser er afklaret med Center for Social og Sundhedsmyndighed. 
 
Det vurderes, at det er vigtigt, at der så vidt muligt ikke skal sagsbehandles i forskellige fag-
systemer, da dette vil medvirke til at mudre forløbet for den unge samt hindre overblikket 
over sagsforløbet for den enkelte sagsbehandler. 
 
Frederikshavn Kommune har besluttet, at der som udgangspunkt skal arbejdes på at der sags-
behandles i KMD Sag eller i fagsystemer, der kan levere informationer til KMD Sag. Det vurde-
res, at Ungeenheden med fordel kan arbejde i KMD Sag, som de øvrige fagsystemer i kommu-
nens centre manuelt har mulighed for at lægge sager ind i. KMD Sag vurderes at være det 
eneste system, der kan koble de forskellige fagsystemer i Frederikshavn Kommunes organisa-
tion sammen. Dog skal opmærksomheden henledes på at der pt. arbejdes i VUM/CSC bl.a i 
forhold til at aflevere de pligtige statistikker. 
 
Der skal i den sammenhæng findes en løsning på en problematik omkring familiesager, nemlig 
at disse i dag er låst og usynlige for den øvrige kommunale organisation. Det skal afklares, 
hvilke informationer Ungeenheden kan og skal have adgang til, samt hvordan det rent praktisk 
lader sig gøre. 
 
Overordnet er det vigtigt at alle medarbejdere i Ungeenheden har lige adgang til samme op-
lysninger i fagsystemerne. Sagsbehandlingen skal i øvrigt overholde nedenstående principper 
for samarbejde med den øvrige kommunale organisation. 
 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for sagsbehandling: 
 

• At der tildeles en fast kontaktperson til den enkelte unge, og at denne kontaktperson 
tager ansvar for den unges vej gennem ”systemet” 

• At der etableres en dialogkultur, som sikrer inddragelse af henholdsvis Center for 
Familie og Center for Social og Sundhedsmyndighed i alle sager, hvor der sker tilsva-
rende behandling af søskende eller ved etablering af indsatser, når den unge er 24 år 

• At der som fagsystem i Ungeenheden anvendes KMD Sag 
 

 
 

7.2.3 UDFØRERORGANISATIONEN 

En række udførerinstitutioner og foranstaltninger knyttes til Ungeenheden,- enten via samar-
bejdsaftaler eller ved at udførerenheden er en del af Ungeenheden: 
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Mentorfunktioner i Frederikshavn Kommune 
Mentorfunktionen har stor betydning for Ungeneheden som udførerfunktion. Mentorkorpset 
består af en professionel mentorfunktion og en frivilligt netværksmentorkorps. Det Professio-
nelle mentorkorps er etableret, så ungdomsskolen i dag er udfører for Center for Arbejdsmar-
ked. Korpset kan varetage opgaver med borgere i alle aldersgrupper. Det Frivilligt netværks-
mentorkorps er etableret på baggrund af LBR-midler.  
 
Center for Handicap og Psykiatri 
Udførerorganisationen er placeret i Center for Handicap og Psykiatri. Botilbudene er ramme-
styret, mens bostøtte-området er takststyret. Det er væsentligt, at Ungeenheden primært 
anvender tilbudene i regi af Frederikshavn Kommune, idet der ellers kan være risiko for, at 
der kan opstå tomme pladser og en heraf følgende takstforhøjelse. 
 

7.3 LEDELSE 
Ungeenheden skal møde alle unge med interesse, vilje og lyst at hjælpe, hvor det er behøvet. 
Ungeenheden vil også udfordre den unge, stille krav og styrke den unges ansvar for eget liv. 
Ungeenheden skal have en offensiv, tværfaglig og handlingsorienteret tilgang til den unge. 
Det betyder, at ledelse og medarbejdere hele tiden skal have fokus på at se og søge mulighe-
der i den unge og i dennes omgivelser. Ungeenheden kan ikke stå alene, og ledelse og medar-
bejdere skal skabe stærke relationer, netværk og samarbejder med både internt og eksterne 
aktører. 
 
Grundprincippet for ledelsesstrukturen i Ungeenheden er en flad struktur. 
 
Der skal være en leder for Ungeenheden, som har det overordnede ansvar for hele enheden 
og som varetager den overordnede interne ledelse og udadrettede opgaver i forhold til direk-
tør og det politiske niveau samt i forhold til centerlederne. Det er den overordnede leder der 
etablerer samarbejdsrelationer til eksterne organisationer, virksomheder og uddannelsesinsti-
tutioner 
 
Udover den ansvarlige leder for den samlede Ungeenhed foreslåes at der er 2 evt 3 yderligere 
ledere med delt ansvar. Den samlede ledelse skal bla. varetage det faglige koordineringsan-
svar for Ungeenhedens teams og videnscenter, den interne personaleledelse og for Ungeenhe-
dens økonomiske drift. Varetagelsen af den økonomiske styring skal afklares i forhold til det 
nuværende center for Økonomi. 
 
De 2-3 ledere vil udover de nævnte ledelsesopgaver i et vist omfang skulle indgå i sagsbe-
handlingen i de enkelte teams og i visitationsenheden, men denne konkrete opgavevaretagel-
se skal klargøres i forbindelse med udmøntningen af Ungeenheden. 
 
De faglige koordinatorer i Ungeenheden har ikke lederansvar, men skal have det monofaglige 
videns- og koordinationsansvar.  
 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for ledelse: 
 

• At der skal være en flad ledelse som udtryk for en agil og beslutningsdygtig enhed 
med stor kompetence til medarbejderne 

• At der sker ledelse på tværs af den kommunale organisation i form af faste møder 
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mellem de respektive centerchefer, hvor fokus er på udvikling, samarbejde og fælles 
strategi 

• At de monofaglige koordinatorer ikke har ledelsesopgaver 
• At der ud over ungeenhedens leder ansættes 2-3 ledere der har ansvar for henholds-

vis faglig koordinering i Ungeenheden og for intern personaleledelse. 
 

 
 
 

7.4 KOMPETENCER OG UDDANNELSE 

7.4.1 LÆRINGSKULTUR 

Der skal i Ungeenheden etableres et videnscenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er vigtigt at få etableret en fælles læringskultur allerede fra Ungeenhedens opstart og 
herunder væsentligt, at de mange forskellige fagligheder udnyttes og benyttes, både til at 
sikre den unges helhedsfokus, men også til at skabe intern læring. Monofaglighederne skal 
udlægges, så Ungeenhedens medarbejdere kan lære af hinanden og sammen skabe en tvær-
faglighed omkring de unge. Mødestrukturen i Ungeenheden bør understøtte behovet for læ-
ring og udvikling, og der bør planlægges med ”fælles skolebænk”-dage internt i Ungeenheden 
som led i en opstartsfase. Der skal tænkes i kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 
for at skabe et ejerskab over Ungeenhedens kultur.  
Der er erfaring fra Jobcentret med at afvikle fælles netværksmøder for medarbejderne samt 
UU og uddannelsesinstitutionerne. Her er erfaringen, at det har taget lang tid at forstå hinan-
dens rammer og udgangspunkter – selv om man har enslydende målsætninger og på forhånd 
også troede, man egentlig havde samme ståsted. 
 
Deltagerne i fokusgruppeinterviewet om organisering af Ungeenhedens visitationsenhed og 
tværfaglige teams vurderer desuden, at det er afgørende for kulturdannelsen og den fremad-
rettede lærings – og udviklingsproces, at de medarbejdere, der får ansættelse i Ungeenhe-
den, selv har vide rammer og rum til at definere samarbejdsrelationer, opgaveløsning og til-
gang. 

Videncenter i Ungeenheden 
 
Videncenteret har til formål at sikre vidensopsamling og –deling internt i Ungeenheden og 
med den øvrige kommunale organisation på tværs af centre ved at være i dialog med den 
øvrige organisation opsamler og bearbejder centeret de trends og udviklingstendenser som 
ses i centrene og som har relevans for tilrettelæggelsen af arbejdet i Ungeenheden. Det er 
også videnscentret, der samler op på den dokumentation, der skal vise Ungeenhedens skab-
te effekter. Videncenteret har endvidere til opgave at udarbejde projektforslag, forslag til 
events, en årlige ”ungedag” eller andre events der udspringer af den kommende unge-
strategi. Endelig vil det være videnscenterets opgave at anvende de frie midler (projekt-
midler mv.) til formål, der understøtter de politiske målsætninger. Videnscenteret er desu-
den drivkraften i udarbejdelsen af en ungestrategi for Frederikshavn Kommune, der beskri-
ver, hvordan kommunen vil sikre de unges aktive deltagelse i og indflydelse på det offentli-
ge rum. 
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Det er vigtigt at få defineret den overordnede referenceramme for mødet med den unge – at 
der defineres en fælles forståelse for hvad det vil sige at arbejde med den unge. Dette for-
drer en fælles viden, fælle vision, mission og pædagogikker. Der bør i den indledende tid 
løbende være ”mini-seminarer”, hvor der gennemgås caseøvelser på tværs af Ungeenhedens 
personale. 
 
De nye medarbejdere i Ungeenheden kan ikke forventes at være kendte med at arbejde 
teambaseret og tværfagligt. Der er store forskelle på at arbejde i faste grupper og så i tvær-
faglige- og tværgående teams. I den beskrevne teamstruktur forventes det af den enkelte 
medarbejder i Ungeenheden, at denne arbejder proaktivt, er opsøgende og understøttende 
på tværs samt formår at spænde vidt både i forhold til faglig viden og i relation til evne til 
omgang med den unge. Den enkelte vil skulle kunne veksle mellem samtaler i Ungeenheden, i 
den unges hjem, på opholdssted, og med eller uden forældre. 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for kompetencer og uddannelse: 
 

• At der udarbejdes en strategi for uddannelse og læring i Ungeenheden 
• At mødestrukturen tilrettelægges så denne understøtter en lærings- og udviklingskul-

tur, uden at man ”møder sig ihjel” 
• At der iværksættes et teamudviklingsforløb for de nye medarbejdere i Ungeenheden 

med henblik på at få skabt fælles forståelse for teamtanken og for hinandens faglig-
heder og faglighedernes styrker 

• At der fastsættes en fælles pædagogisk referenceramme for det daglige arbejde 
med de unge 

• At der løbende arbejdes med udgangspunkt i gennemgang af cases på tværs af tea-
mene i Ungeenheden 

 

 

7.5 SERVICE- OG KVALITETSNIVEAU 

7.5.1 UDARBEJDELSE 

Der er for nuværende procedurebeskrivelser inden for de respektive fagcentre, og både på 
familie- og handicapområdet har man politisk godkendte serviceniveauer på udvalgte para-
grafområder. Det er i dag de respektive fagområder, der alene udarbejder forslag til hen-
holdsvis procedurer og serviceniveauer, oftest med ledere og koordinatorer som drivkræfter-
ne bag dette arbejde. 
 
Der vil være et ønske om, at der fremadrettet åbnes op for et mere tværgående samarbejde 
omkring både udarbejdelse og forankring af procedurer og serviceniveauer for herigennem at 
sikre en harmonisering mellem de enkelte fagområder. Eksempelvis blev der stillet forslag 
om, at valg af indsatser på beskæftigelsesområdet også sker på baggrund af afgivne ønsker 
fra henholdsvis familie-, sundheds- og socialområdet samt Ungeenheden, og at der sker en 
tværgående drøftelse af strategier. 
 
Det påpeges desuden, at der formentlig ikke i Ungeenhedens opstartsperiode vil være pro-
blemer i forhold til at følge det nuværende regelsæt og procedurer, da det jo er medarbejde-
re fra de eksisterende fagområder, som følger med over i Ungeenheden. Derfor er det vigtigt, 
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at det også bliver disse, der bliver ambassadører i forhold til at skabe forståelsen og indsigten 
i brugen af de eksisterende procedurer og serviceniveauer i Ungeenhedens opstartsperiode. 
Der opfordres til, at der hurtigt etableres et mødeforum, f.eks. blandt koordinatorerne på 
tværs af fagcentrene, hvor der løbende justeres, koordineres og tages udgangspunkt i konkre-
te sager med henblik på at sikre en harmonisering af serviceniveauerne mellem Ungeenheden 
og de øvrige fagcenterområder.  
 

”Tilbudsviften i kommunen bør der samarbejdes om på tværs – så der i arbejdet omkring 
serviceniveau nedsættes en gruppe på tværs af Ungeenheden og afgivende center – måske 
også senere modtagende center - så tilbudsviften ensartes. Sikrer også, at borgeren ikke 
bliver til en ny sag” 

 
Der opfordres til, at der på chefniveau tages stilling til, hvilket behov der er for at få udar-
bejdet beskrivelser af serviceniveauer, idet det jo er den samme lovgivning der er udgangs-
punktet hvad enten de unge er tilknyttet Ungeenheden eller et andet fagcenter. Alle er dog 
også enige om, at der fremadrettet bliver et øget behov for at få beskrevet serviceniveauer-
ne, når der sker sagsbehandling af tilsvarende aldersgrupper i flere enheder. 
 
Det er vigtigt at sætte fokus på den forståelse, der ligger til grund for de beskrevne serviceni-
veauer - eksempelvis er det vigtigt at man på § 85-bostøtte ikke oplever, at der er forskelle i 
opfattelser af hvordan man skal arbejde forebyggende blandt henholdsvis sagsbehandlere og 
udførere. En fælles forståelse opnås gennem drøftelser af case og tætte relationer mellem de 
enkelte fagcentre og teams. 
 
Det er afgørende, at der formaliseres et samarbejde omkring de faglige koordinatorer, såle-
des at Ungeenheden knyttes tæt op af alle fagcentre. Det er fagligheden omkring den unge 
som skal sætte retningen og dette bør være afspejlet i udmøntningen af serviceniveauet. 
 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for udarbejdelse af service- og kvalitetsni-
veauer: 
 

• At der opstartsvis tages udgangspunkt i de eksisterende procedurer og serviceniveau-
er, men med henblik på at sikre fælles forståelse og udmøntning af disse 

• At det fremadrettet sikres, at der foretages drøftelser på tværs af Ungeenhederne og 
fagcentrene omkring indhold i – og udmøntningen af fremtidige service- og kvalitets-
niveauer 

• At der formaliseres et forum til kvalitetsudvikling på tværs af fagcentrenes koordina-
torer 
 

 

7.5.2 POLITISK BESLUTNING AF SERVICESTANDAR-
DER OG KVALITETSNIVEAUER 

Service- og kvalitetsniveauer, der politisk vedtages, behandles som udgangspunkt i det på-
gældende fagcenters tilhørende politiske udvalg og sendes herfra til byrådsbeslutning. 
 
Med Ungeenheden opstår der en ny situation, i det der i Ungeenheden skal behandles sager på 
tværs af de nuværende faggrænser. Ungeenheden refererer ikke til samtlige nuværende poli-
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tiske udvalg, selvom dens lovgivningsområde spænder over disse udvalgs arbejdsområder. 
Ungeenheden refererer til Børn- og Ungdomsudvalget. 
 
Det bør fremover fortsat være de fagcentre, som har hovedaktie i det givne paragrafområde, 
der udarbejder oplæg til service- og kvalitetsniveauer. Det foreslås, at det fremover yderme-
re bliver pågældende fagcenters opgave at sikre en inddragelse af og koordinering med Unge-
enheden i denne udarbejdelse af forslag.  
 
Desuden foreslås det, at der fremover også politisk sker en koordinering på tværs mellem de 
relevante politiske udvalg, omkring strategi og rammer for de unge, således at dette ikke 
alene sker i Børne- og ungdomsudvalget. Eksempelvis bør budgetprocesser koordineres nøje, 
så det sikres, at f.eks. besparelser deles retfærdigt efter udvalgenes prioritering. 
 
Det efterspørges, at der ved beslutninger omkring service- og kvalitetsniveauer også efterføl-
gende sker en politisk udmelding og implementering af det vedtagne serviceniveau, så der 
sikres en forventningsafstemning og henholdsvis borgere, politikere og kommunens ansatte. I 
tilknytning hertil skal det ligeledes sikres at der løbende sker en afstemning af visitations-
praksis, således at det fælles serviceniveau også udmøntes på samme måde.  
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for politisk beslutning af service- og kvali-
tetsniveauer: 
 

• At service- og kvalitetsniveauer udarbejdes og politisk behandles under de fagområ-
der og politiske udvalg, der har hovedansvaret for det pågældende paragrafområde 

• At der politisk sker en tværgående koordinering i forhold til fastsættelse af service-
niveauet samt budgettiltag, der kan påvirke Ungeenheden 

• At der sker en løbende afstemning af visitationspraksis således at serviceniveauet 
udmøntes på samme måde. 
 

 

7.5.3 VISITATIONSUDVALG 

Det er nødvendigt at afklare det enkelte tværfaglige teams indsatsmuligheder og bevillings-
kompetence. Det fremgår af notatet Principper for Ungeenheden, at der i særligt dyre en-
keltsager skal inddrages et ad hoc-udvalg med deltagelse af Ungeenhedens ledelse. Det skal 
derfor besluttes, hvornår en enkeltsag bliver ”særligt dyr”, og hermed også hvilken bevil-
lingsgrænse der er gældende for de tværfaglige teams, før en indsats skal behandles i dette 
udvalg. Visitationsudvalget kan også tage stilling til særlig følsomme, principielle og kompli-
cerede sager.  
 
På voksenområdet er der et eksisterende tværgående visitationsudvalg og det foreslås, at 
dette fortsætter og at Ungeenheden repræsenteres heri således at Ungeenheden også leverer 
sager til drøftelse i dette forum. 
 
Det foreslås endvidere, at der etableres et særligt visitationsudvalg i de sager hvor Center for 
Familie overvejer en foranstaltning over en vis økonomisk grænse og som rækker ind i Unge-
enheden. Formålet med at have visitationsudvalgene vil være at sikre en effektiv udnyttelse 
af ressourcerne. 
 
Der kan stilles endvidere forslag om, at det fælles visitationsudvalg ud over Ungeenhedens 
ledelse involverer en repræsentant med ledelsesansvar fra Center for Familie, Center for 
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Social- og Sundhedsmyndighed, Jobcentret og Center for Handicap og Psykiatri og eventuelt 
Center for Sundhed og Ældre.  
 

”Ungeenheden skal ikke træffe beslutninger på andres vegne. Det er der ikke nogen i den 
kommunale forvaltning, der skal. Der for er der et behov for tættere samarbejdsrelationer, 
end vi er vant til” 

 
 
Visitationsudvalget kan med fordel etableres i forlængelse af det allerede eksisterende tvær-
gående visitationsudvalg i Frederikshavn Kommune.  
 
Visitationsudvalget træffer endelig afgørelse i: 

• særligt dyre enkeltsager 
• indsatser, der iværksættes i Ungeenheden, men formodes at strække sig ud over det 

25. år 
 

BDO har følgende anbefalinger til principper for et visitationsudvalg: 
 

• At der nedsættes et tværgående visitationsudvalg på tværs af relevante fagcente-
rområder med repræsentation af ledelseslaget 

• At visitationsudvalgets mødegang fastlægges – f.eks. månedligt eller blot efter behov 
• At der fastsættes et kompetence- og bevillingsniveau for teamene i Ungeenheden 
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8 STYRINGSTILGANG 

Dette afsnit omhandler udviklingen af effektbaserede styringsprincipper for Frederikshavn 
Kommunes Ungeenhed. Beskrivelse af principper for målfastsættelse, brug af evidens, doku-
mentationspraksis samt konkrete styringsredskaber er baseret på gennemførslen af et fokus-
gruppeinterview foretaget af BDO med deltagelse af medarbejdere og ledere fra de eksiste-
rende centerforvaltninger i Frederikshavn Kommune. 
 
Afsnittet beskriver både de overordnede principper for effektbaseret styring i Ungeenheden 
samt konkrete anbefalinger til at komme i gang med at indføre principperne. 
 

8.1 RATIONALE VED EFFEKTBASERET STYRING 
Effektbaseret er udtryk for et konsekvent og systematisk fokus på at sikre, at den kommunale 
indsats over for de unge, skaber så stor en værdi for dels de unge og dels samfundet som mu-
ligt. Det grundlæggende rationale er med andre ord, at Ungeenheden udover en solid ressour-
ce- og aktivitetsstyring også skal etablere en solid effektstyring, jf. nedenstående figur. 
 
 

 
 
 
 
Selvom et effektfokus i sig selv kan virke såvel fagligt som økonomisk meningsfuldt, så er ind-
førsel af effektbaseret styring i Ungeenheden ikke et mål i sig selv. Der kan peges på, at sty-
ringstilgangen indføres, fordi den skal være et middel til bedre at nå Frederikshavn Kommu-
nes styringsmæssige mål og ambitioner. Indførsel af effektbaseret styring skal således være et 
middel til at nå følgende målsætninger på hhv. kort og på lidt længere sigt: 
 
• På kort sigt – dvs. ved opstart af Ungeenheden – skal effektbaseret styring sikre:  

o Rød tråd og fælles sigtelinje: Tydelighed om effektmålsætninger for arbejdet 
med de unge skaber et fælles billede ” hvad vi arbejder for” – både i Ungeenhe-
den og i forhold til Ungeenhedens samarbejdspartnere i og udenfor kommunen 

o Hurtig, Smidig og fleksibel arbejdsform: Fokus på konkrete effektmål sætter den 
unge i centrum, og er med til at understøtte ambitionen og behovet for at Unge-
enheden agerer rettidigt, og prioriterer de indsatser, hvor der er størst sandsyn-
lighed for succes 
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• På længere sigt - dvs. 1-2 år efter etableringen af Ungeenheden – skal effektbaseret sty-
ring sikre: 

o Prioritering af indsatser: Dokumentation af effekt skaber grundlag for kritisk at 
vurdere Ungeenhedens tilbudsvifte og opprioritere indsatser med dokumenteret 
effekt samt nedprioritere indsatser, som ikke kan dokumentere effekt. Hvis ind-
satser ikke virker, så handler det ikke om at placere skyld, men sikre at kræfter-
ne fremafrettet koncentreres om de indsatser, der rent faktisk virker 

o Forbedringskultur: Dvs. en kontinuerligt bevidsthed om ambition blandt medar-
bejdere og ledere om at Ungeenheden år for år synligt skal forbedre de effekter, 
som enheden skaber for de unge og samfundet – ”afkastet” af de bevilligede skat-
tekroner skal øges – hvert år!   
 

Indførsel af effektbaseret styring i Ungeheden har en række konsekvenser. For det første 
indebærer det, at der skal igangsættes en række handlinger på kort og på længere sigt for at 
realisere rationalet. Det drejer sig om: 

• Fastsættelse af operationelle effektmål 
• Principper for en udvikling af tilbudsviften der sikrer fortsat fokus på at udelukkende 

at benytte de indsatser ”der virker”  
• Dokumentere effekt 
• Anvende den indsamlede viden om effekt i de centrale styrings- og beslutningsproces-

ser i Ungeenheden – både på sagsniveau og for enheden som helhed.  
 
For det andet indebærer indførsel en række proceskrav i udvikling og implementering af sty-
ringstilgangen. Det drejer sig om: 

• At sikre inddragelse/orientering og opbakning fra det politiske niveau ift. indførsel af 
effektbaserede styringsprincipper, da det er afgørende med ledelsesmæssig opbak-
ning og enighed om styringstilgang for Ungeenheden 

• At sikre en opstart af Ungeenheden hvor medarbejdere og ledere inddrages i udviklin-
gen af den effektbaserede styringstilgang, da det er afgørende at alle ledere og med-
arbejdere fra start har de centrale mål for øje og føler ejerskab til disse.   

• At sikre inddragelse fra samarbejdspartnere og leverandører med henblik på at sikre 
opmærksomhed og forståelse for at Ungeenheden fremadrettet stiller øgede krav til 
effektdokumentation og effektrealisering uden at der i udgangspunktet følger flere 
”penge” med 

 
 
BDO har følgende anbefalinger til rationalet for effektbaseret styring i Ungeenheden: 
 

• At der allerede ved opstarten af Ungeenheden og med tæt inddragelse af medarbej-
dere og ledere igangsættes de nødvendige handlinger til at udvikle og udmønte sty-
ringsprincipperne i konkrete handlinger 

• At der på politisk niveau træffes principbeslutning om betydningen af effektmål og 
dokumentation for den politiske beslutningsproces. 

• At der sker en inddragelse/orientering af samarbejdspartnere og leverandører for at 
forberede dem på, at Ungeenheden fremadrettet vil stille større krav til dokumenta-
tion og levering af effekter 

 
 
Det nærmere indhold i principperne for effektbaserede styring i Ungeenheden er beskrevet i 
de følgende delafsnit.  
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8.2 FASTSÆTTELSE AF OPERATIONELLE EFFEKTMÅL 
De overordnede målsætninger for Ungeenheden er beskrevet i Ungeenhedens principnotat, 
hvor det hedder: 
 
Med Ungeenheden ønsker vi en organisering der kan være medvirkende til at vi opnår følgen-
de effektmål: 
 

• At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse 
• At øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse 
• At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet 
• Reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst 
• Undgå marginalisering af unge 

  
Hvis der skal sikres en rød tråd i Ungeenhedens arbejde, så er det afgørende, at disse over-
ordnede og langsigtede målsætninger umiddelbart i forbindelse med Ungeenhedens etablering 
bliver omsat og nedbrudt i konkrete effektmål som Ungeenheden skal arbejde efter på mel-
lemlangt sigt (dvs. fx kvartalsvist eller halvårligt) samt på kortere sigt (dvs. løbende), jf. ne-
denstående figur. 
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I kapitel 6 er beskrevet en række af mellemlangsigtede og kortsigtede effekter, som centret 
formentlig vil arbejde for at skulle opnå. Det drejer sig for eksempel om motivation og afkla-
ring af den unge i forhold til ungdomsuddannelse, mindre fravær for unge, der er optaget på 
en ungdomsuddannelse, etablering tillidsfulde relationer ml. Ungeenheden og de unge, hvor 
de unge oplever, at ”man siger hvad man gør, og gør hvad man siger”. Dette er blot få ek-
sempler på nogle af konkrete operationelle mål, som Ungeenhedens overordnede mål kunne 
blive brudt ned i. 
 
Hele formålet med at lave nedbrydningen af mål er at sikre et effektbaseret styringsgrundlag, 
hvor det er klart, hvilke forandringer/effekt, som man skal opnå på kort sigt for at kunne 
opnå de ønskede forandringer/effekter (uddannelse og beskæftigelse) på længere sigt. 
 
Målnedbrydningen foregår baglæns fra de langsigtede virkninger og synliggør den forventede 
årsags-virkningskæde/forandringsteori, som man arbejder efter. Det vil sige 

• Hvilken mission/vision er vi funderet på? 
• Hvem er vores målgruppe, og herunder hvilke forskellige delmålgrupper har vi? 
• Hvilke effekter skal vi skabe for vores målgruppe på kort, ml.langt og langt sigt – 

konkretiseret i SMARTe mål – dvs. specifikke, målbare, accepterede, realistiske og 
tidsbestemte mål?  

 
Der er ikke nødvendigvis er tradition for at bryde de overordnede mål ned i delmål i Frede-
rikshavn Kommune, når det kommer til driftsopgaver, mens der dog er erfaringer med mål-
nedbrydning, når det kommer til fx udviklingsprojekter og lignende. Samtidig er der erfarin-
ger at hente fra andre kommuner, som har erfaringer med at arbejde effektbaseret, og man 
behøver derfor ikke at starte fra ”bunden af”, men man kan lade sig inspirere af andre kom-
muners tilgange.  
 
Et særligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med målnedbrydning omhandler, hvorvidt der 
skal gælde samme mål for alle unge i enheden eller om, man bør tale forskellige målgrupper 
med forskellige mål og succeskriterier – skal der fx gælde samme mål for en ung på kontant-
hjælp og en handikappet med række andre problemstillinger? På fokusgruppemødet blev der 
peget på, at det er afgørende, at man får fokus på Ungeenhedens delmålgrupper, og får en 
nuanceret forståelse for de enkelte delmålgruppers muligheder for udvikling i forhold til de 
overordnede effektmål.   
 
Selve målnedbrydningen bør som tidligere ske i en inddragende proces – både i forhold til 
egne medarbejdere og ift. Ungeenhedens samarbejdspartnere i og udenfor kommunen, da 
den faktiske realisering af effektmålene netop vil afhænge af disse parter. På fokusgruppe-
mødet blev der peget på, at der med fordel kan anvendes en tovholder til af facilitere mål-
gruppenedbrydningen – fx i form af ressourcer fra Ungeenhedens videnscenterfunktion. 
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BDO har følgende anbefalinger til arbejdet med fastsættelse af operationelle effektmål i 
Ungeenheden: 
 

• At der ved opstart af Ungeenheden tages initiativ til en række work-
shops/temamøder med deltagelse af udvalgte medarbejdere, ledere og samarbejds-
partnere/leverandører samt med brugerinputs med henblik på at bryde de overord-
nede langsigtede mål ned i konkrete effektmål på kort og mellemlangt sigt 

• At der ved målnedbrydningen tages afsæt i andre kommuners erfaringer med at ned-
bryde i effektmål 

• At der ved målnedbrydningen er fokus på, at alle mål ikke bør gælde for alle unge, 
men at målgruppenedbrydningen med fordel kan tage afsæt i, at målgruppen kan 
opdeles i en række undermålgrupper, som der kan stilles mere præcise og relevante 
effektmålsætninger for  

• At der sikres en tovholder for proces – fx ved at Ungeenhedens videnscenterfunktion 
spiller en aktiv faciliterende rolle i forbindelse med målnedbrydningen 

 
 
 

8.3 BRUG AF VIDEN OM ”HVAD DER VIRKER” 
En afgørende forudsætning for, at Frederikshavn Kommune kan skabe resultater og effekt for 
kommunens unge er, at Ungeenheden sikrer, at de indsatser, der igangsættes, er indsatser 
med en så stor sandsynlighed for at lykkedes som muligt. 
 
Allerede i dag er gode erfaringer med at inddrage national og international viden og evidens 
indenfor kommunens sundhedsområde og til dels på familieområdet, og det er disse erfarin-
ger, som det er vigtigt, at Ungeenheden bygger videre på. 
 
Det er vigtigt, at Ungeenheden arbejder aktivt med at samtænke og skabe sammenhæng mel-
lem målbeskrivelser, indsatsbeskrivelser og målgrupper, således, at de indsatser, der vælges, 
også er velbegrundede ift. de effekter, som Ungeenheden ønsker at opnå. 
 
Derfor bør Ungeenheden i forhold til de eventuelt nye indsatser, der etableres i enheden sik-
re, at der forelægger klare forandringsteorier for disse. En forandringsteori er i den forståelse 
at forstå som en tydeliggørelse af de antagelser om forandring, der lægger bag en given ind-
sats – dvs. en gennemsigtighed om, hvorfor indsatsen iværksættes, hvilken målgruppe den er 
tiltænkt samt hvilken effekt, som den skal skabe? forandringsteorilogikken og dens fem trin 
fremgår af nedenstående illustration. 
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Der skal være en tovholder i organisationen, der kan bidrage til at fastholde en fokus på at 
skabe sammenhæng mellem effektmål og indsatsviften.  Opgaven med at være tovholder på 
at facilitere udvikling af forandringsteorier ved nye tiltag kunne fx med fordel placeres i Un-
geenhedens videnscenterfunktion, og bør i øvrigt tænkes aktivt sammen med prioriteringen af 
ansøgninger efter puljemidler hos de forskellige fonde, ministerier og styrelser. 
 
I forlængelse af målnedbrydningen aktivt bør overveje i hvilken grad den nuværende tilbuds-
vifte baserer sig på et solidt nok vidensniveau eller om en række af de nuværende indsatser 
med fordel kan erstattes af allerede eksisterende indsatser eller nye indsatser, der baserer 
sig på et mere solidt vidensniveau. På fokusgruppemødet blev der givet udtryk for en opfat-
telse af, at Frederikshavn Kommune i dag i praksis havde en række tilsvarende indsatser i 
forskellige centre, og at disse indsatser ved overgangen til den nye Ungeenhed med fordel 
kunne sammenlægges eller reduceres. 
 
Arbejdet med selv at generere og/eller identificere ny systematisk forskningsviden som sådan 
ikke er den enkelte kommunes opgave, og ej heller Ungeenhedens, men det er en vigtig funk-
tion for Ungeenhedens Videncenter at sikre en løbende overvågning og evt. kontakt til de 
aktører nationalt og internationalt (primært de nordiske lande), som er ansvarlige for dette – 
det vil sige styrelser, forskningsinstitutioner, clearingshouses mv. Formålet hermed er at sik-
re, at Ungeenheden er opdateret på ny viden, og at der tages aktiv og kritisk stilling til om 
nye virksomme indsatser bør indføres i Frederikshavn kommune. 
 
Det er vigtigt, at de udviklingsprojekter der igangsættes, både inddrager og har tæt sammen-
hæng med de øvrige centre i Frederikshavn Kommune – så der bliver ensartethed på tværs 
blandt andet i forhold til anvendelse af ens modeller og koncepter. 
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BDO har følgende anbefalinger til Ungeenheden brug af viden om ”hvad der virker”: 
 

• At der for alle nye indsatser og projekter som vedrører indsatser overfor de unge stil-
les krav om udarbejdelse af en forandringsteori, der (i) tydeliggør hvordan indsatsen 
hænger sammen med de overordnede målsætninger, (ii) hvilke målgruppe der kan 
modtage indsatsen, (iii) hvilke effekter indsatsen forventes at skabe for målgruppen, 
(iv) hvordan indsatsen konkret gennemføres og organiseres samt (v) hvordan man kan 
teste/dokumentere at indsatsen virker 

• At videnscenterfunktion bliver tovholder og sparringspartner i forhold til udarbejdel-
se af forandringsteorier  

• At der i regi af Ungeenhedens Videncenter skabes en systematisk indsats i forhold til 
at overvåge ny viden om virksomme indsatser fra primært nationale og nordiske ak-
tører 

 
 

8.4 DOKUMENTATION AF EFFEKT 
Det er i principnotatet besluttet, at Ungeenheden skal være i stand til at dokumentere effek-
ter. Eksempelvis er det nævnt, at Ungeenheden skal kunne dokumentere, at antallet af unge 
på kontanthjælp/overførselsindkomst reduceres, samt at marginaliseringen af unge und-
gås/formindskes. 
 
Der skal være fokus på, at der i forbindelse med etableringen af Ungeenheden bør skabes 
klarhed over, hvilke konkrete indikatorer der skal anvendes til at belyse de væsentligste ef-
fektmål samt om der politisk er forventninger til hvor meget enhedens skal forbedre den rea-
liserede effekt år for år – f.eks. en nedbringelse på x % af unge under 25 år som er på kon-
tanthjælp. Der bør i den forbindelse skeles til hvilke data, der allerede er tilgængelige, og 
som derved kan anvendes med henblik på effektdokumentation uden væsentlige meromkost-
ninger – fx er der en lang række data til rådighed på både uddannelses- og beskæftigelsesom-
rådet på et overordnet plan, som kunne være relevante indikatorer til at belyse de ønskede 
effektmål - (andel på kontanthjælp/overførselsindkomst, optagelse på ungdomsuddannelser, 
gennemført uddannelse, fraværsprocenter, kriminalitetsstatistik mv.),   
 
I forbindelse med etableringen af Ungeenheden bør der ligeledes gennemføres en baselinemå-
ling på de indikatorer, der udvælges for at fastslå et udgangspunkt for enhedens arbejde, og 
der bør defineres en fast kadence for målingsopfølgninger, og herunder placere ansvar for 
dataindsamling og afrapportering. Kadencen for nogle af målingerne – f.eks. andelen af unge 
med gennemført ungdomsuddannelse giver sig selv (årligt), mens f.eks. målingen af andelen 
og antallet af unge på kontanthjælp principielt set godt kunne foregå oftere. Det centrale er i 
den forbindelse, at kadencen i målingerne tænkes tæt sammen med målingernes anvendelse. 
Med andre ord – målingerne skal aktivt være tænkt i konkrete beslutningsprocesser ellers er 
der ingen grund til at gennemføre dem. 
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BDO har følgende anbefalinger til Ungeenheden dokumentation af effekt: 
 

• At der ved opstart af Ungeenheden og i forbindelse med målgruppenedbrydningen 
sker en identifikation af de relevante indikatorer for de overordnede og langsigtede 
effektmål, og at der evt. politisk specificeres konkrete kvantitative succeskriterier 
for enhedens arbejde 

• At der gennemføres en baselinemåling på de langsigtede effektmål ved enhedens 
etablering 

• At der fastlægges kadence, ansvar for indsamling og afrapportering samt anvendelse 
for opfølgningsmålinger på de langsigtede effektmål 

 
 

8.5 ANVENDELSE AF EFFEKTDOKUMENTATION TIL 
FORBEDRET STYRING 

Effektmål og dokumentation af effekt giver kun mening, hvis de anvendes aktivt som et sty-
ringsredskab, og i den forbindelse bliver det centralt at fastlægge hvor og hvornår viden om 
effekten af kommunens indsatser for unge kan anvendes til at skabe bedre beslutninger. Hvil-
ke ”gulerødder” og/eller ”piske” skal der etableres, og hvordan undgår man at skabe en brug 
af dokumentation, som kan virke mod den oprindelige hensigt? 
 
Der skal være gevinst ved at styre effektbaseret – forventningen er således, at effektbaseret 
styring styrker Ungeenhedens fælles sigtelinje, prioritering af indsatser og skaber en forbed-
ringskultur, hvor man stræber efter og måler om man forbedrer sig dag for dag – år for år. 
 
Hvis disse ambitioner skal indfries, så blev der på fokusgruppemødet peget på, at effektbase-
ret styring indgår som et styringsprincip på lige fod med kommunens øvrige styringsprincipper 
vedrørende økonomistyring osv. Der bør derfor udarbejdes et opdateret styringsårshjul for 
Ungeenheden, som identificerer de administrative og politiske beslutningsprocesser, og som 
peger på hvornår effektdokumentation indgår i beslutningsgrundlaget, samt hvilke typer af 
konsekvenser hhv. realisering eller manglende realisering af effektmålsætninger bør have. 
Der blev på fokusgruppemødet peget på, at det vil nødvendigøre en ledelsesmæssig afklaring 
af styringsønsker - Ønsker man fx at benytte denne viden til bedre at prioritere/omfordele 
midler indenfor Ungeenheden i budgetlægningsprocessen, ønsker man i forhold til leverandø-
rerne at skabe mere tydelige incitamenter til at skabe effekt eller ønsker man en blødere 
tilgang, hvor man ikke direkte sammenblander økonomiske incitamenter og effektfokus men i 
stedet anvender effektdata i et mere rendyrket læringsperspektiv – svaret på disse spørgsmål 
vil afgøre hvilke konkrete styringsredskaber, der skal udvikles?   
 
 
BDO har følgende anbefalinger til Ungeenheden anvendelse af effektdokumentation til 
forbedret styring: 
 

• At det i forbindelse med opstarten af Ungeenheden afklares hvilke styringsmæssige 
ambitioner der er i forhold til at anvende af effektdokumentation i de centrale be-
slutningsprocesser 

• At der i forlængelse af principbeslutningen om anvendelse af effektdokumentation i 
beslutningsprocesserne udvikles og implementeres et egentligt styringsårshjul for an-
vendelse af denne viden  
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9 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 

Dette afsnit sætter fokus på opfyldelse af Ungeenhedens resultatmål vedrørende uddannelse 
og beskæftigelse. 
 
Beskrivelsen tager afsæt i en række principper for arbejdet med de unge, der vurderes at 
være væsentlige for målopfyldelsen. 
 
Afsnittet indeholder indledningsvis en kort opsummering af målene for Ungeenhedens arbejde 
med uddannelse og beskæftigelse for de 15 til 25 årige. Dernæst er skitseret en række forslag 
til en indsats i Ungeenheden, der kan støtte op om opfyldelsen af disse mål. Afslutningsvis vil 
der blive oplistet en række anbefalinger fra BDO i forhold til indsatsen i Ungeenheden. 
  

9.1 UNGEENHEDENS MÅL 
En af Frederikshavn Kommunes store udfordringer på beskæftigelsesområdet er unge uden 
uddannelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse i kommunen er stigende. Det er særligt 
antallet af indsatsklare unge på kontanthjælp, der er steget – det vil sige unge, som ikke 
umiddelbart er uddannelses- eller jobklare pga. eksempelvis faglige, psykiske eller sociale 
problemer. Disse unge skal fremadrettet, gennem indsatsen i Ungeenheden, hjælpes uddan-
nelses- og jobklare. 
 
Ungeenhedens 5 målsætninger relaterer sig især til uddannelse og beskæftigelse:  

• At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse 
• At øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse 
• At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet 
• At reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst 
• At undgå marginalisering af unge 

 
Det er således en væsentlig forudsætning for Ungeenhedens succes, at det lykkes at få flere 
unge end hidtil igennem uddannelsessystemet og/eller i job.  
 
Et væsentligt element i Ungeenhedens arbejde bliver at sætte fokus på, hvad der virker og 
ikke virker i forhold til at øge andelen af unge i uddannelse og beskæftigelse. 
 
Udgangspunktet for arbejdet i Ungeenheden er, at det kan lykkes at motivere selv de svage-
ste unge til uddannelse og beskæftigelse, men at det kræver hårdt arbejde, og at en række 
forudsætninger synes at skulle være til stede – samtidig eller hver for sig. Nedenfor er be-
skrevet en række forudsætninger, der synes at være til stede i de situationer, hvor det lykkes 
at motivere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og som derfor vur-
deres at kunne skabe et godt fundament for det fremtidige arbejde i Ungeenheden. 
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9.1 HVAD SKAL DER TIL FOR AT NÅ MÅLENE?  

9.1.1 MØDE DEN UNGE, DER HVOR HAN/HUN ER 

Ungemålgruppen er en meget blandet gruppe og består af en gruppe med meget forskellige 
behov – fra massive psykiske/sociale problemer over misbrug og kriminalitet til svag begavelse 
eller manglende motivation. De unge i målgruppen vil således skulle have forskellige former 
for indsatser i Ungeenheden – både i form af forskellige redskabsvalg og i form af forskellig 
indsatstyngde. 
 
Indsatsen bør tage afsæt i, at den enkelte unge får den støtte og hjælp, han eller hun har 
brug for, og at der også stilles de krav til den unge, som pågældende kan håndtere. Det er 
derfor vigtigt, at der sikres den nødvendige tværfaglighed i både visitationen af den unge og i 
den efterfølgende sagsbehandling, således at bredden af tilbud og faglig indsigt er størst mu-
lig – at man så at sige har hele redskabskassen til rådighed både med det samme og undervejs 
i arbejdet med den unge. 
 

9.1.2 TIDLIGT TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

En del af de unge, der har brug for en særlig indsats i forhold til at påbegynde og/eller gen-
nemføre en uddannelse, kan spottes tidligt – f.eks. allerede i folkeskoleregi. Det kan dreje sig 
om mangeartede problemer som f.eks. misbrug, psykiske problemer og/eller sociale- og fami-
liemæssige problemer. 
 
Det er vigtigt med en tidlig indsats i forhold til denne målgruppe, da det øger sandsynlighe-
den for at lykkes med de indsatser, man iværksætter. Når problemer først spottes i de store 
klasser i folkeskolen – eller endnu senere - er de således ofte blevet større og mere komplice-
rede. Nogle af disse unge er derfor meget svære at motivere, når man skal i gang med at 
drøfte uddannelse.  
 
I forhold til at iværksætte en hurtig og rigtig indsats er det for det første vigtigt i højere grad 
at spotte f.eks. misbrug, psykiske og/eller sociale problemer tidligere – og reagere på pro-
blemerne - kan vejen mod uddannelse lettes for en række unge. Det er derfor væsentligt at 
aftale, hvem der har ansvaret i forhold til at reagere på problemer – f.eks. i folkeskolen – 
således at der dels kan iværksættes en forebyggende indsats, før den unge bliver 15 år, og 
dels kan tages fat fra Ungeenhedens side, fra den unge fylder 15 år. For det andet handler 
den hurtige og rigtige indsats om, at kunne handle på baggrund af den løbende videnud-
veksling og information om de unge som skal præge organisationen. 
 
Endelig er det væsentligt at der som et led i den forebyggende indsats arbejdes med motiva-
tionsopbygning i relationen til den unge udfra princippet om, at den unge skal tage et 
(med)ansvar for at tingene lykkedes. 
 

9.1.3 TILLID OG TROVÆRDIGE VOKSNE 

Tillid og troværdighed er meget væsentligt i forhold til arbejdet med de unge i Ungeenheden, 
da en tillidsfuld relation mellem den unge og Ungeenheden anses som en forudsætning for at 
lykkedes med indsatsen i forhold til uddannelse eller job. 
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De ansatte i Ungeenheden skal være troværdige i deres adfærd – ”sige, hvad man gør – og 
gøre, hvad man siger” – i forhold til den unge. Der er ofte tale om unge, der har oplevet man-
ge svigt og derfor har let ved at forkaste en voksen, der synes at svigte aftaler. Med i dette 
billede af den troværdige voksne hører også en relationsopbygning til den unge hvor der stil-
les krav til at aftaler holdes og at der ubetinget forventes at den unge faktisk har et ansvar 
for eget liv og at eksekvere de handlinger der er de bedste for den unge. 
 
Det er derfor væsentligt, at man i Ungeenheden får etableret et organisatorisk setup, der gør 
det muligt at matche den enkelte unge med en sagsbehandler/medarbejder, som den unge 
kan opbygge tillid til. Det betyder at den enkelte unge kun skal være i kontakt med én person 
som koordinerer og formider de monofaglige beslutninger, der tages i forbindelse med sags-
behandlingen. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder, der arbejder med den unge, har 
overblik over de væsentligste regler og serviceniveauet på tværs af de sektorområder, der er 
repræsenteret i Ungeenheden, således at man hurtigt kan inddrage de relevante monofaglige 
kollegaer i den unges sag. 
 
Eksempel: en ung mand med ADHD: 
 
Der er tale om en ung mand med ADHD, der bor hjemme og har været truende overfor sin 
mor flere gange. Moderen har derfor problemer med at have ham hjemme, og den unge mand 
er på vej til at søge om kontanthjælp. Der etableres et højskoleforløb, hvor han støttes godt 
op af voksne, der forstår ham og vil arbejde med ham. Efter endt højskoleforløb kobles der 
en mentor på, og der ydes bistand med at finde en lejlighed. Han er nu i gang med HF og en 
musikgrunduddannelse. Han tilbydes undervejs i første skoleår et ophold på højskolen i som-
merferieperioden for at forhindre tilbagefald og støtte op om den gode udvikling gennem 
fortsat dialog med voksne, som han har tillid til. 
 
 

9.1.4 MOTIVATION, INSPIRATION OG AFKLARING 

Motivation er helt afgørende for, at den unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Man 
kan godt tvinge umotiverede unge i gang med en uddannelse – f.eks. via uddannelsespålæg – 
men der er væsentligt større sandsynlighed for, at de ikke fuldfører, end hvis de var motive-
rede til at påbegynde en uddannelse. 
 
Der bør derfor i arbejdet med målsætningen omkring gennemførelse af ungdomsuddannelse, 
arbejdes intensivt med motivationsarbejdet i forhold til den enkelte unge. Motivationsarbej-
det bør ledsages af inspiration i forhold til fremtidig beskæftigelse og afklaring i forhold til 
valg af ungdomsuddannelse, således at den unge har nogle mål for uddannelsen, og derfor får 
påbegyndt en ungdomsuddannelse efter eget valg som er et led i en større plan. 
 
 

9.1.5  SAMARBBEJDE MED UNGDOMS-
UDDANNELSERNE 

Iværksættelse og fastholdelse af støtteforanstaltninger 
En del af de unge, som Ungeenheden vil komme til at arbejde intensivt med i forhold til på-
begyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, vil have behov for særlige støttefor-
anstaltninger. Støtteforanstaltningerne kan være af varierende karakter – f.eks. bistand i 

http://www.bdo.dk/


 

 
 
 
www.bdo.dk                 

 
 

 
58 

 

form af f.eks. en IT-rygsæk eller bistand i form af støtte til det sociale eller motivationsmæs-
sige i form af f.eks. en mentor.  
 
Nogle unge har behovet for støtte hele vejen gennem forløbet på ungdomsuddannelsen, mens 
andre blot skal hjælpes i gang.  
UU har i dag løbende fokus på ”deres unge” og har udarbejdet en liste med ”bekymrings-
elever”, som de afleverer til ungdomsuddannelserne. UU drøfter med ungdomsuddannelserne, 
hvilken hjælp der er nødvendig for, at den pågældende elev kan gennemføre uddannelsen. 
Eventuelt tilknyttes en mentor til eleven i de første måneder af ungdomsuddannelsen. Heref-
ter er det op til ungdomsuddannelsen at tage over, hvilket i praksis ofte opleves som proble-
matisk og har givet nogle udfordringer med at opretholde elevernes motivation for at gen-
nemføre uddannelsen. 
 
Eksempel: en ung voldsdømt og voldstruet 10. klasseselev: 
 
Der er tale om en ung mand, der har haft svært ved at møde op i skolen, har haft meget fra-
vær og bestemt ikke virket oplagt i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Der er nu 
i 10. klassesregi tilknyttet SSP og en mentor, der sørger for, at han kommer i skole. Der er 
etableret kontakt til misbrugskonsulenterne, og UU er i dialog med ham om ungdomsuddan-
nelse. Der er i den forbindelse sat fokus på afklaring og kompetencer i forhold til at træffe 
det rigtige uddannelsesvalg, og 10. klasselederen følger ham tæt i det daglige. 
Han er i dag godt på vej. 
 
 
Det er væsentligt for opfyldelse af Ungeenhedens mål om gennemførelse af ungdomsuddan-
nelse, at der etableres et samarbejde med ungdomsuddannelserne, der sikrer, at de unge, 
der har behov for støtte gennem hele uddannelsesforløbet også får den støtte, når Ungeenhe-
dens tilbud eventuelt ophører. Der bør således etableres en sikker overleveringsprocedure 
ved eventuelle ophør af tilbud fra Ungeenheden, hvor det aftales med uddannelsesinstitutio-
nen, hvordan den fremadrettede opfølgning og støtte skal foregå, og Ungeenheden og uddan-
nelsesinstitutionen bør være i regelmæssig dialog om unge med behov for støtte frem til den 
unge har gennemført uddannelsen, uanset hvordan støtten finansieres. 
t 
Øget fokus på fravær 
Et højt fravær på en ungdomsuddannelse er et faresignal i forhold til gennemførelse, og det 
er derfor særdeles væsentligt, at der fra Ungeenheden reageres i forhold til unge med højt 
og/eller uhensigtsmæssigt fraværsmønster på ungdomsuddannelsen. Dette forudsætter selv-
sagt, at Ungeenheden er bekendt med fraværet, og der bør derfor etableres nogle procedurer 
for indberetning af fravær for unge på ungdomsuddannelser, samt for aktiv anvendelse af de 
indsamlede data. Ungdomsuddannelserne bør forpligtes på at give underretning om fravær for 
unge, der vurderes at være i risiko for at droppe ud af ungdomsuddannelsen, således at Un-
geenheden får mulighed for at gribe ind i forhold til iværksættelse af eventuelle støtteforan-
staltninger, drøftelse af studieskift eller andet. 
 

9.1.6 FOKUS PÅ UNGE MELLEM FOLKESKOLE OG 
UNGDOMSUDDANNELSE 

En række unge er ikke umiddelbart motiverede/egnede til at påbegynde en ungdomsuddan-
nelse lige efter folkeskolen – enten fordi de har så massive problemer at gennemførelse fore-
kommer urealistisk, eller fordi de endnu er uafklarede i forhold til uddannelsesvalg. 
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Disse unges problemstillinger er meget forskellige. Hvor nogle vil have så massive proble-
mer/helbredsmæssige udfordringer, at STU er et relevant alternativ, vil andre kunne profite-
re af et forløb, der sætter fokus på afklaring og motivation i forhold til en egentlig ungdoms-
uddannelse – bare på lidt længere sigt. 
 
Set i det lys er det væsentligt at der eksisterer en palette af muligheder så STU ikke bliver 
eneste alternativ for unge der faktisk har personlige ressourcer at trække på. 
 
Det er af væsentlig betydning, at man i Ungeenheden har mulighed for at give en indsats til 
de unge, der er i mellemgruppen mellem STU og ungdomsuddannelsessystemet, således at 
disse unge ikke overlades til sig selv, men kan tilbydes en indsats målrettet ungdomsuddan-
nelse på et lidt længere sigte. Det kan f.eks. ske i form af et aktiveringstilbud med fokus på 
motivation, afklaring og inspiration eller i form af en anden indsats f.eks. samtaler eller be-
handling. 
 
Såfremt den unge blot overlades til sig selv, er der risiko for, at afstanden til uddannelse og 
beskæftigelse øges, fordi det ikke bliver en del af den unges hverdag at have forpligtelser og 
ansvar i forhold til at møde op og deltage i aktiviteter. Mange unge vil i sådanne situationer 
fylde deres hverdag med andre aktiviteter, der bevirker, at de fremadrettet kan få svært ved 
at se sig selv i uddannelse eller job. 
 

9.1.7 SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE 

I lighed med mange andre kommuner har Frederikshavn Kommune svært ved at få etableret 
det fornødne antal praktikpladser til de unge, der ikke kan/vil gennemføre en længerevaren-
de boglig uddannelse. Dette er en barriere for motivationen til at påbegynde en sådan uddan-
nelse, og det forhindrer også nogle unge i at færdiggøre uddannelsen. Dette skyldes, at sko-
lepraktik har et så dårligt ry, at både de unge selv og deres forældre kan være svære at moti-
vere til skolepraktikker. 
 
Det er derfor væsentligt, at der i Ungeenheden arbejdes med både at profilere skolepraktik-
ken som det gode og reelle alternativ, som det faktisk er, og i forhold til at skaffe det for-
nødne antal praktikpladser til unge, der ønsker at gå denne vej. Eventuelt kan dette ske bl.a. 
ved et øget samarbejde om kortere virksomhedspraktikforløb – ”snusepraktikker” – som et led 
i afklaringen af unges uddannelsesønsker, således at virksomhederne lærer både Ungeenhe-
den og konkrete unge at kende i disse forløb. 
 
 

9.1.8  BDO’S ANBEFALINGER 

I forhold til målopfyldelse af Ungeenhedens mål om uddannelse og dermed også på længere 
sigt beskæftigelse, har BDO en række anbefalinger.  
 
De anbefalinger, der er oplistet nedenfor, vurderes at kunne rummes indenfor de økonomiske 
og normeringsmæssige rammer for Ungeenheden.  
 
BDO anbefaler følgende principper for Ungeenhedens arbejde i forhold til målsætninger 
om uddannelse og/eller job:  
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• Tværfaglighed i visitationen og den efterfølgende indsats, så det sikres, at den unge 
får det rigtige tilbud fra starten af - og undervejs 

 
• Kompetencer til og viden hos den enkelte medarbejder i Ungeenheden, der sikrer, at 

den enkelte medarbejder kan vejlede den unge om alle forhold  og bringe relevante 
temaer vedr. den unge op til diskussion og beslutning i de tværfaglige team 

 
• Målrettet arbejde med motivation, afklaring og inspiration før den unge starter på en 

ungdomsuddannelse 
 
• Udarbejde procedure for vidensdeling mellem folkeskolen og Ungeenheden i forhold 

til ”obs-unge” – dette begreb bør have en bredere definition end ”bekymringsbørn” 
som er det begreb man i dag bruger i forbindelse med  ”familien i centrum”, fordi der 
kan være andre parametre som er af betydning for fremtidigt uddannelsesni-
veau/arbejdsmarkedstilknytning, som kan være relevante at have fokus på 

 
• Styrkelse af samarbejdet med ungdomsuddannelserne, herunder aftalte procedurer i 

forhold til: 
- Iværksættelse og fastholdelse af støtteforanstaltninger til unge med behov herfor 
- Overlevering af fraværsdata fra ungdomsuddannelserne til Ungeenheden 

 
• Fokus på unge mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, således at disse unge ikke 

kommer længere væk fra uddannelse/beskæftigelse men undervejs bringes tættere 
på – her kan Produktionsskolen overvejes som et alternativ til STU 

 
• Øget samarbejde med virksomhederne om: 

- Korte virksomhedspraktikker/snusepraktikker mhp. afklaring ift. uddannelsesvalg 
- Egentlige praktikpladser i forbindelse med uddannelse 
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10 PERSPEKTIVERING 

I dette kapitel beskrives perspektiver som BDO anbefaler at der bliver taget stilling til i det 
fremtidige arbejde i Ungeneheden/Frederikshavn Kommune. 
 

10.1 FOKUS PÅ HELHEDSORIENTERET INDSATS 
Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft, og målet med refor-
men er, at de mest udsatte borgere skal hjælpes videre. Tanken er, at en helhedsorienteret 
og sammenhængende indsats i kommunerne vil styrke mulighederne herfor. Rehabiliterings-
teams og ressourceforløb er kerneelementer i reformen. I reformen hedder det bla., at der 
skal arbejdes sammen på tværs og tænkes tværfagligt, så de mere komplekse problemstillin-
ger, som udsatte borgere har i deres liv, kan løses hurtigere og mere gennemført. 
 
Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtids-
pension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. 
Unge skal i stedet have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Samti-
dig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne, det of-
fentlige tilskud bliver lagt om, og fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidige.  
 
Reformen indebærer, at kommunerne tilrettelægger sig organisatorisk, så sagsbehandlere 
arbejder sammen på tværs af forvaltninger og sektorer om en koordineret og helhedsoriente-
ret indsats. Med rehabiliteringsteams bliver der etableret en ny model for dette samarbejde. 
Desuden skal borgeren være i centrum. Sagsbehandleren skal igennem hele forløbet have et 
tæt samspil med den enkelte borger. Det betyder også, at selve forberedelsen af sagen kom-
mer til at foregå sammen med borgeren, og at borgerens eget perspektiv bliver omdrejnings-
punktet. For at skabe ejerskab og engagement skal borgere, der visiteres til ressourceforløb, 
involveres tæt i at planlægge deres eget ressourceforløb. 
Herudover skal kommunerne og regionens sundhedsvæsen samarbejde på nye måder. En 
sundhedskoordinator fra regionen skal – blandt andet som fast medlem af rehabiliteringstea-
met – være med til at planlægge forløbet for udsatte borgere. Sundhedsfaglig rådgivning skal 
fremover indhentes via den kliniske funktion i regionen. 
 
Med etableringen af Ungeenheden og samlingen af en lang række ressourcepersoner, opstår 
der en unik mulighed for at arbejde med særlige ressourceteams overfor de unge i Frederiks-
havn Kommune. BDO har igennem analysearbejdet kunnet konstarere at der kun i mindre 
omfang arbejdes med fokus på det forebyggende og tidlig opsporing af unge med problemstil-
linger i forhold til misbrug, sundhed og psykiatri. Med førtidsreformen og etableringen af en 
Ungeenhed opstår muligheden for at udarbejde strategier og tiltag, der fremover i højere 
grad skaber fokus på de unge, der i allerede tidligt debuterer med misbrug og begyndende 
sundhedsmæssige problemstillinger. Fortsat med det mål at vejen ud af problemstillingerne 
er en indsats, der målrettet går efter at knytte den unge til arbejdsmarkedet eller uddannel-
sessystemet. 
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BDO anbefaler, at Ungeenheden  
 
• tager initiativ til udarbejdelse af en strategi for tidlig indsats overfor unge med sund-

hedsmæssige, psykiatriske og misbrugsmæssige problemstillinger og som i dag ikke mod-
tager hjælp. 

• Indarbejder førtidsreformens anbefalinger og målsætninger i arbejdet bla. via tilrette-
læggelsen af et tværgående indsatsteam/ressourceteam, der internt og mellem centre 
trækker på ekstertise og handlinger i forhold til de unge i målgruppen 15-25 år. 

 
 
 

10.2 PROGRESSIONSMÅLINGER PÅ BORGERNIVEAU 
Udover dokumentation af effekt på de umiddelbart tilgængelige effektdata – dvs. aggregere-
de data for uddannelse, beskæftigelse mv. - er behov for at igangsætte en udviklingsproces 
med henblik på at understøtte, at Ungeenheden på længere sigt – dvs. indenfor 1-2 år - bliver 
i stand til at dokumentere progression i den enkelte sag, når det kommer til Ungeenhedens 
effektmål på kort og mellemlangt sigt. Formålet hermed er naturligvis at give Ungeenheden 
et styringsgrundlag i den enkelte sag samt på tværs af sager og indsatser, således at det kan 
vurderes om udviklingen er tilfredsstillende og som forventet eller om der skal igangsættes 
korrigerende tiltag. 
 
Udviklingen af redskaber til progressionsmålinger på sagsniveau kan være et større arbejde, 
da det både kræver identifikation af valide indikatorer, integration af indikatorer i arbejdsru-
tiner (dvs. tilpasning af handleplaner, opfølgninger på handleplaner osv.), it-
systemunderstøttelse samt kompetenceudvikling af medarbejdere, og der var derfor enighed 
om på fokusgruppemødet, at Frederikshavn Kommune bør søge at nedbringe arbejdsbyrden 
ved at lade sig inspirere af de kommuner, som allerede er langt på området. F.eks. er der 
gode erfaringer at hente i både København og Aarhus Kommune, som kunne være udgangs-
punkt for den model, som Frederikshavn Kommune udvælger. På fokusgruppemødet blev der 
peget på, at der bør være en tovholder for denne proces, der vil involvere flere centre, og at 
Ungeenhedens videnscenterfunktion med fordel kunne indtænkes som tovholder for en ar-
bejdsgruppe, der på tværs af kommunens centre arbejder med at udvikle en relevant doku-
mentationsmodel. 
 
Udover udviklingen af den konkrete dokumentationsmodel, så blev der på fokusgruppemøder 
også peget på, at der i tæt sammenhæng skal udvikles principper for hvordan denne doku-
mentation anvendes i forhold til styring i den enkelte sag, leverandørstyring og styring i den 
samlede Ungeenhed. Skal der fx skabes en kobling mellem økonomisk tildeling og de opnåede 
effekter, og på hvilket niveau og i hvilket omfang skal det i så fald ske?  
 
 
BDO anbefaler, at Ungeenheden  
 
• tager initiativ til udarbejdelse af en dokumentationsmodel for progressionsmåling på bor-

gerniveau 
• aktivt inddrager erfaringer fra kommuner som allerede har udarbejdet lignende modeller 
• tager stilling til hvilken styringsmæssig anvendelse denne dokumentation tiltænkes – i den 

enkelte sag – i forhold til leverandører samt i forhold til den samlede enhed 
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10.3 OPBYGNING AF NETVÆRK 
I beskrivelsen af Ungeenheden fremhæves en række fremadrettede ønsker til netværksopbyg-
ning med henblik på at udvikle og afprøve nye veje i opgaveløsningen. Opbygningen af net-
værk har både et perspektiv på nytænkning af mulighederne for ad nye veje for at støttemu-
ligheder for de unge og desuden for udviklingen af Ungeenhedens metoder og indsatser. 
 
Med henblik på at fremme virksomhedernes motivation for at tage et større socialt ansvar, er 
der på fokusgruppeinterviewet stillet forslag om, at Ungeenheden udvikler den allerede etab-
lerede kontakt med erhvervsklub og Jobdiamanten og i øvrigt er opsøgende i forhold til sam-
arbejdsrelationer med erhvervslivet. På samme vis kan kultur- og fritidslivets organisationer 
tænkes ind Ungeenhedens netværk, da disse organisationers aktiviteter kan understøtte fokus 
på motion og sundhed. Ligeledes kan også motionscentrene indtænkes i netværksopbygnin-
gen. 
 
I forhold til udvikling af Ungeenhedens metoder, er der på fokusgruppeinterviewet udtrykt 
ønske om at knytte tætte bånd til Aalborg Universitetscenter eller andre højere læreanstalter 
med henblik på gensidig udveksling af viden. Ungeenheden kan bidrage med praksisviden til 
forskningen og praktikmuligheder for eksempelvis socialuddannelsesstuderende, og universite-
tet kan tilføre Ungeenheden valideret viden. 
 
 
BDO anbefaler, at Ungeenheden retter fokus mod etablering af netværk på følgende hoved-
områder: 

• Virksomheders sociale ansvar 
• Sundhed og motion for unge 
• Valideret viden og udvikling af metoder 

 
 
 

10.4 TEAMETABLERING 
Der er på fokusgruppemødet om visitationsenhed og tværgående teams fremsat ønske om et 
internt opstartsforløb med teamdannelse og –træning, når Ungeenheden er etableret, og de 
konkrete medarbejdere er fundet. Det påpeges, at det er vigtigt at det kun er rammen for 
organisering i teams og opgaveporteføljen som er defineret forlods, således at der i en op-
starts teamforløb kan sættes fokus på de enkelte teams, fordeling af opgaver og medarbejde-
re i en proces, hvor de nye medarbejdere i Ungeenheden selv er medspillere og kreatører 
indenfor den fastlagte ramme. Dette vil også give en mulighed for udviklingen af det fælles 
kulturelle ståsted i Ungeenheden. 
 
At arbejde i teams kræver særlige kompetencer i forhold til udfyldelsen af roller og rammer, 
for at det daglige samarbejde bliver smidigt og velfungerende i henhold til opgavevaretaglsen 
overfor den unge. 
 
Der er i Ungeenheden en bred faglighed, som er hentet fra de eksisterende fagcentre. Der er 
således tale om medarbejdere, der ikke har et forudgående kendskab til hinanden og hinan-
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dens arbejdsgange. Dette vil fordre, at der iværksættes en styret teamudviklingsproces i Un-
geenheden. 
 
BDO har følgende anbefalinger til principper for teametablering: 
 

• At der som led i opstarten af Ungeenheden iværksættes et teamudviklingsforløb med 
henblik på etablering af fælles kultur, rammer og retning 
 

 
 

10.5 UDDANNELSESTILTAG 
Fremadrettet anbefaler BDO, at man styrker snitfladen til 10. klassecenteret, og at Ungeen-
heden bliver styrket i deres bestræbelser på at definere, hvad indhold man har brug for, at 
10. klassecenteret leverer. Dette vil kræve en dedikeret ressource i Ungeenheden. På sigt er 
det således BDO´s anbefaling at 10. klassecenteret i stadig stigende grad bliver et middel til 
at imødekomme de opsatte målsætninger i forhold til Ungeenheden. 
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KOMMISSORIUM 

 

  16. januar 2015 



 2 

Kommissorium for 1-årsevaluering af Ungeenheden, Center for Unge 
 

I forbindelse med etableringen af Ungeenheden blev det besluttet, at enheden skulle evalueres efter 

henholdsvis 1 og 3 års drift. 

Etableringen af Ungeenheden blev endeligt besluttet på byrådsmødet d. 29. maj 2013. I forbindelse med 

byrådsvedtagelsen og den forudgående behandling i fagudvalgene blev der blandt andet lagt vægt på at 

følgende elementer skulle evalueres: 

- Overførslen af yderligere 5 årgange (25-30 årige) 

- Burde der være overflyttet yderligere grupper/opgaver?  

- Er der grupper/opgaver, der ikke burde være overflyttet (særlig opmærksomhed på det 

specialiserede område) 

I 1-årsevalueringen indgår de erfaringer, som organisationen som helhed har gjort sig i forhold til snitflader, 

målgruppeopgørelse, faglighed, økonomistyring, normering mm.  

De øvrige centres og Ungeenhedens egne overvejelser, iagttagelser og anbefalinger vil sammenholdt med 

de resultater, som enheden indtil nu har opnået danne baggrund for en evalueringsrapport.  

Følgende vil blive belyst: 

1. strategi og effektmåling 

2. normering og økonomi 

3. faglig bæredygtighed herunder tværfaglighed i Ungeenheden  

4. afgrænsning af målgruppen og snitflader (Ungeenhedens og afgivende centres erfaringer) 

5. fysiske rammer og geografisk placering 

Punkterne 1, 3 og 5 belyses primært af Ungeenheden selv, mens punkterne 2 og 4 belyses i samarbejde 

med de relevante centre. 

Selve indholdet og dispositionen for evalueringen fremgår bl.a. af indholdsfortegnelsen til den kommende 

rapport (se bilag 1). 

 

Tids- og procesplan 
I det dette afsnit beskrives tids- og procesplanen for udarbejdelsen af 1-årsevalueringen - herunder hvornår 

de øvrige centre, MED-udvalgene og de politiske udvalg inddrages. 

Ungeenheden udarbejder oplæg til de evalueringsspørgsmål, som skal danne grundlag for at belyse 

ovenstående nedslagspunkter.  

Spørgsmålene skal bl.a. medvirke til en analyse af de konkrete erfaringer der internt og eksternt er gjort i 

forbindelse med den nye organisering i kommunen (pkt. 4).  
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Spørgsmålene kan i deres nuværende form ses i bilag 2. Der kan ske en tilpasning/redigering af 

spørgsmålene, ligesom de vil blive valideret på mødet med de øvrige centre den 12. januar 2015. 

Nedenstående viser en oversigt over hvilke centre, der indgår i evalueringen, ligesom der er peget på de 

områder, der primært bør indgå i evalueringen.   

Center  Områder 

IT, digitalisering og 
velfærdsteknologi 

Samarbejdet om opgaveløsningen, snitflader, overførsel af de 25-30 
årige, eventuel tilbageførsel af opgaver, eventuel overførsel af nye 
opgaver, normering, økonomi, samarbejde i forbindelse med 
overlevering til/fra Ungeenheden m.m. 

 

Handicap og psykiatri 

Social- og sundhedsmyndighed 

Arbejdsmarked 

Skole 

Unge 

Familie 

Bibliotek og borgerservice 

Økonomi og personale 

Centrenes bemærkninger danner tilsammen med Ungeenhedens overvejelser grundlag for konklusioner og 

anbefalinger i en evalueringsrapport. En rapport der endvidere beskriver Ungeenhedens strategier, 

metoder for resultatstyring, effektmålinger mm. 

Rapporten drøftes i MED-udvalgene og de relevante politiske udvalg med henblik på endelig behandling i 

Byrådet. 

Nedenstående viser tids- og procesplanen for indhentelse af information, opsamling heraf og 

udarbejdelsen af de endelige anbefalinger i 1-årsevalueringen. 

Center  December Januar  Marts April 

Aktuelle 
centre* 

 Møde i evaluerings -
gruppen  12. januar. 
Drøftelse og endelig 
fastsættelse af 
evalueringsspørgsmål. 
Centervis behandling af 
spørgsmålene. 

Møde 
evalueringsgruppen 
2. marts ift. 
resultater af 
indkomne svar 
samt inddragelse af 
Center-MED’er 

Behandling i de 
relevante fagudvalg. 
Byrådsbehandling. 

Center 
for 
Unge 

Kommissorium 
udarbejdes og 
fremsendes 
evalueringsgruppen. 
Udkast til evaluering 
samt udarbejdelse af 
evalueringsspørgsmål 
(udsendes primo 
januar) 

Nulpunktsanalyse 
(tilfredshedsundersøgelse) 
samt diverse 
statistikmateriale 
udarbejdes. 
Evalueringssvar 
behandles. 

Evalueringen 
afrundes og 
sagsfremstillinger 
udarbejdes. 

Evalueringsrapporten 
foreligges byrådet. 

* Centre der afgav opgaver/personale til Ungeenheden, og centre med tætte samarbejdsrelationer til Ungeenheden 

1-års evalueringen skal behandles i Byrådet den. 29. april 2015 
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Forinden har fagudvalgene mulighed for at drøfte evalueringen som følger: 

 Socialudvalget den 8.april 2015 

 Børne og Ungdomsudvalget den 9. april 2015 

 Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015 

 Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015 
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Bilag 1:  

Indholdsfortegnelse 

 

1. Baggrund for 1-årsevalueringen ........................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

2. Fysiske rammer og geografisk placering .............................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

3. Faglig bæredygtighed og organisering ................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

4. Strategi og effektmåling ....................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

4.1 Strategi – vision, mission og værdier .................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

4.2 Effektmåling ........................................................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

5. Økonomi og normering ........................................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6. Evalueringsgruppens evaluering af Ungeenheden ............................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6.1. Snitflader ........................................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6.2 Overlappende sagsbehandling ........................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6.3 Nuværende organisering af opgaveløsning for de 15-25 årige .......... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6.4 Overlevering af sager mellem centrene ............................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6.5 Opgaveporteføljen .............................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6..6 Normering.......................................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6.7 Fordele og ulemper ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden ................ Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret. 

6.8 Yderligere refleksioner vedrørende de foregående besvarelser........ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

6.9 Andet .................................................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

7. Evalueringsgruppens anbefalinger ....................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
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Bilag 2:  

Udkast til evalueringsspørgsmål til behandling i Center for Unge og øvrige relevante centre 

 

- Hvordan opleves snitfladerne imellem centrene og Ungeenheden (funktioner, målgruppe, 

alder, serviceniveau mm.)?  

- Er der områder, hvor der både i Ungeenheden og i yderligere et eller flere centre uhensigtsmæssigt 

foretages sagsbehandling på samme borger/målgruppe? Er der forslag til, hvordan dette i givet fald 

kan ændres? 

- Løses der opgaver for de 15-25 årige, som i stedet burde løses i Ungeenheden eller 

omvendt? 

- Fungerer overleveringen af sager mellem centrene og Ungeenheden? Hvis ikke så beskriv 

problemstillingerne. Er der forhold, der bør ændres? 

 

  

- Vurderer I, at antallet af medarbejdere, der overgik til Ungeenheden var passende i forhold 

til den opgaveportefølje, der blev tilbage i de ”gamle centre” og den opgaveportefølje, der 

etableredes i Ungeenheden? 

- Har forandringen i sagsmængden og volumen givet anledning til overvejelser i 

normeringen henholdsvis centrene og/eller i Ungeenheden? 

  

- Hvad er fordelene/ulemperne ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden, og hvilke 

anbefalinger har de afgivne centre og Ungeenheden i den forbindelse? 

- Giver refleksionerne omkring de 25-30 årige anledning til at ændre på de foregående 

besvarelser?  I så fald hvilke?  

- Er der yderligere overvejelser med 1-årsevalueringen af Ungeenheden, som bør nævnes? 
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1 INDLEDNING OG BAGGRUND 

Center for Unge i Frederikshavn Kommune er blevet etableret i 2013 og har til hensigt at ska-
be en fælles indgang for unge i alderen 15-25 år til hele det kommunale system samt at tilby-
de en helhedsorienteret og tværgående indsats til unge borgere i forhold til uddannelse, be-
skæftigelse, støtte og vejledning. 
 
Ved budgetopfølgningen i april 2014 er der konstateret et forventet merforbrug på samlet set 
14,6 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug fordeler sig som angivet i nedenstående ta-
bel: 
 

Tabel 1.1 – Forventet merforbrug i Center for Unge (2014) 

Beløb i mio. kr. 

Familieområdet  1,68 

Socialområdet 8,65 

Arbejdsmarkedsområdet 0,67 

Tværgående Ungeindsats 0,69 

Konto 6 2,92 

Total 14,61 

 
 
BDO har bistået Frederikshavn Kommune med en analyse af økonomien i Center for Unge. I 
analysen er hele økonomien for centeret gennemgået, og hermed er årsagerne til det forven-
tede merforbrug blevet analyseret. Analysen omfatter budgetgrundlag, antal visiterede unge, 
faktisk forbrug samt disponeringer for resten af året. Denne del af analysen har også under-
søgt grundlaget for etableringen af Center for Unge, og hvorvidt, der er forudsætninger, som 
har ændret sig siden. 
 
Derudover er den seneste økonomiopfølgning samt den generelle økonomistyring på området 
blevet gennemgået med henblik på at afklare, om der er mulighed for at optimere styringen 
på området, så forudsigelser omkring forventet regnskab kan leveres hurtigere og mere retvi-
sende. 
 
Rapporten indeholder således en analyse af økonomien og økonomistyringen i Center for Un-
ge. Hertil er der foretaget en dybdegående analyse af visitationspraksis og udvikling i service-
niveau. Denne analyse af visitationspraksis og serviceniveau foretages alene på det sociale 
område, men både inden for børne- og voksenparagrafferne. Analysen er foretaget på bag-
grund af foreliggende materiale vedrørende visitationspraksis og –retningslinjer samt ved en 
gennemgang af 15 konkrete sager på det sociale område. 
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1.1 AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNINGER 

BDO bistod i foråret 2013 Frederikshavn Kommune med at beskrive og estimere omfanget af 
de opgaver, der skulle varetages af Center for Unge. I relation til dette skal det bemærkes, at 
det i daværende opdrag ikke var BDO’s opgave at beregne investeringsomkostninger i bygnin-
ger/indretning og IT. 
 
Yderligere var det kendetegnende for den daværende analyse, at BDO i relation til det sociale 
område skulle tage udgangspunkt i sagsbehandlingen og dermed ikke vurdere og beregne ud-
gifter til ren ledelse men alene den kapacitet, som skulle være til stede for at løfte den 
sagsmængde, som Center for Unge skulle overtage. Dette analysearbejde fandt sted med 
henblik på at tilvejebringe information til brug for Frederikshavn Kommune i den efterfølgen-
de budgetproces. 
 
 
 

2 SAMMENFATNING 

I de nedenstående afsnit er de væsentligste betragtninger og anbefalinger kort opridset for 
hhv. gennemgangen af budgetgrundlaget, økonomistyringen og budgetopfølgningen samt ana-
lysen af visitationspraksis og sagsgennemgangen. 
 

2.1 GENNEMGANG AF BUDGETGRUNDLAG 

Ved etableringen af Center for Unge er der flere steder ikke tilført budgetmidler til at dække 
de udgifter, som centeret har. Dette drejer sig dels om engangsudgifter til etableringen og 
dels om varige udgifter til bl.a. ledelsen og det sociale område.  
 
På baggrund af det materiale, BDO har fået tilsendt, er beløbene skønnet i nedenstående 
tabel. Herudover kan der som nævnt være usikkerheder i skønnene vedrørende personaleres-
sourcer på områderne, om end det ikke har været muligt at efterprøve dette. 
 
 

Tabel 2.1 – Opsamling på budgetgrundlag 

Beløb i mio. kr. (2014) 

Ledelseslønninger 1,0-1,5 

Etableringsudgifter til inventar  0,4 

Flere overførte borgere fra Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed 

2,2 

Eventuel manko i forhold til personaleressourcer ? 

Total 3,6 mio. kr. + ? 
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Opsummerende anbefaler BDO: 

 At Frederikshavn Kommune beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øv-
rige centre til Center for Unge i oktober 2013/januar 2014 og sammenholder den med 
de forudsætninger fra maj, der var udgangspunkt for bodelingen. 
 

 At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning 
til en revurdering af de nødvendige personaleressourcer. 
 

 At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Center for Unge samt etablerings-
udgifter mv. i forhold til, om centeret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde 
beløbene indenfor den samlede driftsramme. 
 

 At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes mid-
ler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 år-
gange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centre-
ne vil midlerne skulle overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO 
anbefaler således, at der i Frederikshavn Kommune tages stilling til, hvorledes denne 
manko skal beregnes. 

 
Ud over at synliggøre eventuelle mangler i forudsætningerne i skønnene fra maj, vil dette 
materiale give Center for Unge et mere detaljeret og retvisende budgetgrundlag at arbejde 
ud fra, hvor det er tydeligt, hvad de overførte midler henfører til, og hvor der eventuelt er 
mankoer, som centeret skal håndtere indenfor deres ramme. 
 
 

2.2 ØKONOMISTYRING OG BUDGETOPFØLGNING 

Gennemgang af budgetopfølgningen: 
 
BDO har gennemgået den senest foretagne budgetopfølgning og har kontrolleret, at det med-
tagne forbrug for perioden 1. januar – 30. april 2014 er i overensstemmelse med kommunens 
økonomisystem. BDO har endvidere sikret indre sammenhænge i regnearket (formelkontroller 
mv.). 
 
BDO bemærker i denne forbindelse, at det ved lineær fremskrivning af forbrug er en vigtig 
faktor, at forbrugsmønsteret på disse områder er lineært, og at det er et brugbart udgangs-
punkt (basis), som man foretager fremskrivningen på. 
 
Eftersom det er første hele regnskabsår for Center for Unge, er der ikke noget historisk for-
brugsmønster for centeret, som kan bruges til at vurdere det estimerede forbrug på de lineæ-
re fremskrevne poster. 
 
På flere områder ved Center for Unge, som fx familie- og socialområdet, er budgettering fo-
retaget på få poster, hvilket besværliggør udredning af hvilke funktioner, som reelt udviser 
merforbrug. 
 
BDO konstaterer, at de væsentligste afvigelser mellem budget og forventet forbrug pr. 30. 
april 2014 er på løn og foranstaltninger. 
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Økonomistyring generelt: 
 
I relation til organiseringen af økonomistyringen er det BDO’s vurdering, at samarbejdet mel-
lem CFØ og Center for Unge generelt er velfungerende og baseret på en høj grad af løbende 
dialog. Der eksisterer klare roller og en klar arbejdsfordeling mellem de to parter, om end 
etableringsvanskeligheder i en periode har gjort det nødvendigt med ekstra tæt dialog og 
sparring. 
 
Rent organisatorisk vurderes det imidlertid, at 25-års-skellet i Center for Unge for så vidt 
angår arbejdsmarkedsområdet kan medføre vanskeligheder forbundet med både økonomisty-
ringen såvel som den faglige indsats på området. Dette skyldes, at beskæftigelseslovgivningen 
på området generelt dikterer et skel ved 30 år i forhold til såvel administration og aktiv ind-
sats. 
 
I forhold til de anvendte redskaber og arbejdsgange i økonomistyringen er det BDO’s vurde-
ring, at CFØ og Center for Unge befinder sig i en positiv udviklingsproces i vejen frem mod en 
forbedring af økonomistyringen.  
 
Dette omhandler særligt styringen og overblikket på det sociale område, hvor der arbejdes 
for at sikre bedre data og dermed hurtigere reaktionsmuligheder. Her høster man erfaring fra 
samarbejdet med Center for Familie, og der er igangsat indsamling af information på borger-
niveau blandt sagsbehandlerne. Dette vil blive samstemt med eksisterende lister og brugt til 
opdatering af fagsystemet med henblik på at undgå arbejdet med parallelregistrering fremad-
rettet. 
  
Hvad angår arbejdsmarkedsområdet anbefaler BDO, at der i økonomistyringen bør være øget 
fokus på en række opmærksomhedspunkter for at kunne opnå mere valide data på området 
og agere hurtigere på udsving (de enkelte punkter er uddybet i afsnit 5.3). Det skal bemær-
kes, at disse opmærksomhedspunkter er af generel karakter, og ikke er opstillet på baggrund 
af konstaterede mangler i forhold til Center for Unge. 
 

 Visitationen: For de unge under 25 (30) år på uddannelseshjælp er der forskel på for-
sørgelsesydelsernes størrelse, afhængig af om de er uddannelsesparate eller aktivi-
tetsparate. Udover udviklingen i antallet af unge er det vigtigt at have fokus på, 
hvordan fordelingen mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate er sammenlignet 
med kommuner med samme rammevilkår.  

 Kontering: Langt hovedparten af opgaverne er klassisk konto 6, men eksempelvis kan 
en del af virksomhedskonsulenternes arbejde konteres på konto 5, såfremt de udfø-
rer den virksomhedsrettede indsats som led i en aktiv indsats i et § 32-tilbud, og  de 
lovgivningsmæssige krav er opfyldt.  

 Refusioner ved aktivering: God økonomistyring i forhold til aktivering og refusion 
hænger nøje sammen med effekten af tilbuddene. Generelt er effekten for de virk-
somhedsrettede tilbud langt højere end hos andre tilbudstyper. Der gives højere for-

sørgelsesrefusion ved at få borgere i virksomhedsrettede tilbud. 

 Fokus på tilbud for undermålgrupper: Der er for de unge et krav om ret og pligt til-
bud for de forskellige undermålgrupper. For de unge på uddannelseshjælp gælder, at 
de skal i deres første ret og pligt tilbud senest efter 1 måned og herefter kontinuer-

ligt i tilbud med maksimalt 4 uger mellem hvert tilbud.  

 Mål- og effektstyring: Mål- og effektstyring inden for økonomistyring på beskæftigel-
sesområdet er eksempelvis beskrevet i økonomiaftalen for 2015 og omhandler over-
ordnet: 
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o At få nedbrudt målsætninger fra budget og beskæftigelsesplan til operatio-

nelle mål på medarbejderniveau.  

o Effektstyring på tilbud, hvor reglerne på området har klare intentioner ift. 
hvilke tilbud, der skal benyttes. På nuværende tidspunkt er tilbuddene på 
beskæftigelsesområdet koblet med forskellige statsrefusionssatser på forsør-
gelse og forskellige regler for driftsudgifter afhængig af målgrupperne. Der-
udover skal de enkelte tilbuds effekt indregnes i forhold til at opnå den fulde 
besparelse på forsørgelsesydelserne ved overgang til uddannelse eller arbej-

de.  

 

2.3 VISITATIONSPRAKSIS OG SAGSGENNEMGANG 

I relation til visitationsgrundlaget er det BDO’s vurdering, at det tilgængelige materiale i for-
hold til serviceniveaubeskrivelser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer mv. er fyl-
destgørende og relevant samt potentielt giver de fornødne rammer for at praktisere en for-
nuftig faglig styring af området.  
 
BDO vurderer dog samtidig, at serviceniveaubeskrivelser og anbringelsesgrundlag mv. endnu 
ikke er implementeret i tilstrækkelig grad i Center for Unge, hvorfor det ikke ses brugt aktivt 
i vurderingen af behovet for indsatser i sagerne.  
 
BDO’s samlede vurdering på baggrund af sagsgennemgangen af 15 sager er, at den vedtagne 
visitationsprocedure ikke bliver fulgt i tilstrækkelig grad. Det materiale, der er besluttet skal 
være tilgængeligt i forbindelse med visitationen, ses kun i begrænset omfang at være til ste-
de. Endvidere vurderes det, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på indsatsens forventede 
varighed samt mål og delmål med foranstaltningen.  
 
I forhold til det ledelsesmæssige fokus og styringen er det BDO’s vurdering, at man i ledelsen 
er fuldt ud bekendt med såvel serviceniveaubeskrivelser som anbringelsesgrundlag, visitati-
onsprocedurer mv. samt betydningen heraf i en styringsmæssig kontekst, samt at der arbej-
des målrettet på at få etableret en solid og hensigtsmæssig faglig og økonomisk styring af 
området.  
 
På trods af de mange udfordringer forbundet med etableringen af Center for Unge er det 
BDO’s vurdering, at ledelsen ved, hvor de skal hen, og er godt på vej, men at man med fordel 
kan overveje igangsættelse af yderligere initiativer, der kan støtte op omkring etableringen 
af en optimal styringspraksis. 
 
Som opsamling på sagsgennemgangen og analysen af visitationspraksis anbefaler BDO:  

 

 At der udarbejdes en detaljeret plan for implementering af serviceniveaubeskri-
velser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer på en måde, der sikrer ejer-
skab hos medarbejderne og understøtter, at faglighed og økonomi går hånd i 
hånd. 
 

 At der udarbejdes en detaljeret plan for indhentelse af efterslæbet i sagerne, der 
ressourcemæssigt tager højde for, at der samtidig skal kunne praktiseres sikker 
drift. 

 

 At der sker en afstemning af de faglige initiativer og det faglige fokus i forhold til 
de budgetmæssige forudsætninger. 
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 At der sker en opstramning i forhold til efterlevelse af visitationspraksis og kom-
petenceplan således, at disse fastholdes og prioriteres ledelsesmæssigt som et 
fagligt og økonomisk styringsværktøj. 

 

 At der etableres et fagligt ledelsestilsyn. 
 

 At det overvejes at tilbyde ledelsessparring i forhold til at fastholde fokus i en 
turbulent hverdag. 

 
 
 

3 METODE  

Projektet er udført i tre faser, der er beskrevet kortfattet i det nedenstående. 
 
 
Fase 1 - Fremsendelse af data: 
 
BDO har fremsendt en liste over data, som Frederikshavn Kommune efterfølgende har frem-
skaffet. Listen har bl.a. omfattet: 
 

 Beskrivelse af forretningsgange vedrørende økonomiopfølgningen på området 

 Opdateret budgetopfølgning på baggrund af rettelser af de forkert bogførte unge - in-
klusiv dispositionsregnskab 

 Budgetforudsætninger for 2014  

 Oversigt over tilgang og afgang på området i indeværende år 

 Prognosemateriale for kommende år 

 Retningslinjer for visitation 

 Beskrivelser af serviceniveau på det sociale område 

 
 
Fase 2a – Analyse af budgetgrundlag: 
 
BDO har gennemført en analyse af budgetgrundlaget for Center for Unge på baggrund af ma-
terialet i rapporten, der ligger til grund for etableringen af centeret. I forbindelse hermed har 
der været kontakt med de områder, hvor analysen peger på, at der kan være behov for at 
komme dybere ned i grundlaget. Sigtet med analysen er at afklare, hvorvidt der er budgetom-
råder, hvor forudsætningerne er skredet i forhold til grundlaget. 
 
 
Fase 2b - Desk study og interviews: 
 
BDO har gennemgået det fremsendte materiale med henblik på at identificere årsagerne til 
det forventede merforbrug. I den forbindelse er der foretaget kontrolberegninger og kvali-
tetstjek på de beregninger, der ligger til grund for det forventede merforbrug. 
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Derudover er arbejdsgangene og værktøjerne til økonomistyringen på området vurderet med 
henblik på at afklare, om der er mulighed for at optimere styringen på området.  
 
På baggrund af desk study-forløbet er der gennemført tre interviews med nøglepersoner på 
området. Formålet med interviewene har været at komme dybere ned i de spørgsmål, det 
fremsendte materiale har rejst. Det første interview vedrørende økonomistyringen på områ-
det er foretaget med Heidi Smith Olsen, Søren Skriver og Tina Jensen. Andet interview vedrø-
rende styringen på området er gennemført med Arthur Corneliussen samt Mia Nikolajsen og 
Britta Andersen. Endelig er et interview om visiteringsgrundlag og –praksis gennemført med 
Mia Nikolajsen og Britta Andersen. 
 
 
Fase 3 - Gennemgang af visitationsgrundlag og –praksis: 
 
BDO har analyseret visitationsgrundlaget for servicelovsydelser i Center for Unge med henblik 
på en vurdering af, om den aktuelle visitationspraksis understøtter en hensigtsmæssig res-
sourceanvendelse. Som et led heri har BDO gennemgået et antal sager med henblik på en 
socialfaglig vurdering af, om sagerne i praksis forløber hensigtsmæssigt, og om de forløber 
efter Center for Unges vedtagne visitationsprocedure. 
 
Analysen af visitationsgrundlaget er foretaget på baggrund af fremsendt materiale, der be-
skriver Center for Unges retningslinjer for visitation, herunder kompetenceplan, beskrivelser 
af eventuelle serviceniveauer for de forskellige ydelser, beskrivelser af mødestrukturer og 
organisatorisk opbygning samt tilbudsviften på området for servicelovsydelser. 
 
Med hensyn til sagsgennemgangen har det været relevant både at se på unge, der modtager 
såvel foranstaltninger efter servicelovens § 52  samt unge, der modtager tilbud efter service-
lovens voksenbestemmelser (§§ 85, 107 og 108). Sagerne er gennemgået efter en til formålet 
udarbejdet skabelon til hhv. børnesager og voksensager. 
 
Det var aftalt mellem BDO og Frederikshavn Kommune, at BDO skulle gennemgå 16 sager, der 
havde været behandlet på visitationsmøde (8 vedrørende servicelovens børnebestemmelser 
og 8 vedrørende servicelovens voksenbestemmelser), men i praksis blev der til BDO fremsendt 
6 sager vedrørende servicelovens børnebestemmelser og 9 sager vedrørende servicelovens 
voksenbestemmelser. 
 
Ved at gennemgå 15 sager, der har været på visitationsmøde, har BDO fået en pejling på, om 
visitationsproceduren følges, og om den vurderes at være hensigtsmæssig ud fra den konkrete 
sagspraksis.  
 
Sagsgennemgangen har haft et overordnet bredt socialfagligt perspektiv og har fokuseret på 
sagsbehandlingen i forløbet op til et visitationsmøde, i visitationen og i den efterfølgende 
periode, hvor visitationsbeslutningen skal udmøntes. Det har endvidere været relevant at se 
på opfølgningen på indsatserne, hvor det har været muligt. 
 
På baggrund af resultaterne fra sagsgennemgangen har BDO endvidere gennemført interviews 
med de to faglige ledere i Center for Unge med henblik på opnå et nuanceret billede af situa-
tionen. Interviewene har haft fokus på områderne: 
 

 Organisering af Ungeenheden 

 Visitationspraksis 

 Sagsoplysning 
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 Opfølgning 

 Faglig styring 

 Økonomistyring 

 Tilgang af sager 

 Ledelse 

 
 
 

4 GENNEMGANG AF BUDGETGRUND-
LAG 

Det skal indledningsvist bemærkes, at beregningerne vedrørende budgetgrundlaget for Center 
for Unge generelt er baseret på skøn foretaget i maj måned 2013. Dette kan være en fejlkil-
de, idet det reelle forbrug kan have ændret sig ved overtagelsestidspunktet (løn til personale 
samt overhead pr. 1. oktober 2013 og økonomien for de borgerrettede ydelser pr. 1. januar 
2014). Ligeledes kan skønnene vise sig at være upræcise i forhold til den faktiske overdragel-
se. Dette vurderes for hvert af de tre store områder, der har afleveret ressourcer nedenfor. 
 

4.1 DE ENKELTE DELE AF BUDGETGRUNDLAGET 

 
Undervisningsområdet: 
 
På undervisningsområdet er hovedparten af opgaverne, der er overført, flyttet som hele en-
heder. Det drejer sig om 14 ud af 18,7 medarbejdere fordelt med tre under SSP og 11 under 
Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dermed er fejlmulighederne i skønnene på dette områ-
de begrænsede. 
 
 
Familieområdet: 
 
På familieområdet er skønnene fra maj i BDO’s rapport blevet korrigeret på baggrund af de 
faktiske sager, der blev overdraget. Det faktiske antal sager ligger her helt på niveau med, 
hvad der oprindeligt var forudsat i majskønnene. En eventuel usikkerhed på dette område 
vurderes derfor at være begrænset til skønnene på personaleforbrug.  
 
Dette stemmer godt overens med, at Center for Unge ved første budgetopfølgning forventede 
et begrænset merforbrug på 1,7 mio. kr. på dette område. 
 
 
Socialområdet: 
 
Skønnene fra maj måned på socialområdet blev i sin tid foretaget i dialog mellem BDO og 
Social- og Sundhedsmyndighed baseret på en vurdering af sagsmængde og tidsforbrug pr. sag. 
På socialområdet er der ikke efterfølgende taget stilling til skønnene fra maj, og der har 
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dermed heller ikke været nogen konsekvensvurdering i forhold til faktisk overdragelse af an-
tal sager og den ledsagende økonomi, der blev overført til Center for Unge pr. 1. januar 2014. 
 
Det samlede overførte budget pr. 1. januar 2014 for køb af pladser til Center for Unge er 
opgjort af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Økonomi til 19,17 mio. kr. 
Hertil kommer Center for Unges budget til Birketoften, ungevejledning samt stofmisbrugsbe-
handling. Det beregnede budget lød på 19,32 mio. kr., der efterfølgende er reguleret for 
statsrefusion, hvorfor det overførte budget er ca. 0,15 mio. kr. lavere end det beregnede. 
 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Økonomi har opgjort udgiften til køb 
af pladser for de overførte borgere pr. 1. januar 2014 til 21,5 mio. kr. Dette skøn omfatter 
udgifterne til de enkelte pladser samt egenbetaling.  
 
I skønnet er der taget højde for, at der blev overført midler til de 24-årige borgere (årgang 
1989), men at udgiften hertil ikke har været afholdt af Center for Unge i 2014 (samlet set 3 
mio. kr). Ligeledes er der taget højde for sager, der er stoppet i løbet af 2013 (samlet set 2,7 
mio. kr.). Omvendt er der indregnet udgifter til nye sager (4,4 mio. kr.) samt udgifter til en 
række sager, der af andre grunde var holdt ude af det oprindelige skøn, men i sidste ende 
alligevel blev overført til Center for Unge (3,6 mio.). 
 
Sammenholdes budgettet til køb af pladser med den faktiske udgift til køb af pladser pr. 1. 
januar 2014, er der således en manko på 2,2 mio. kr. 
 
 

Tabel 4.1 – Budget og driftsudgifter på socialområdet (2014) 

Beløb i mio. kr.  

Budget 2014 til køb af pladser i CfU 19,3 

Udgift til køb af faktiske pladser pr. 1. januar 2014 21,5 

Manko 2,2 

 
 
Ud fra den øgede udgift til køb af pladser kunne det yderligere forventes, at også skønnene 
vedrørende tidsforbrug på sagsbehandling med videre for gruppen kunne være sat for lavt. 
Der kan dermed være behov for at foretage fornyede skøn på baggrund af det større antal 
sager. 
 
I den ovenstående opgørelse er der som nævnt modregnet de midler, der er blevet overført 
for de 24-årige til Center for Unge, uden at centeret har haft en udgift til disse personer. 
Dette betyder, at Center for Unge fremadrettet har budget til 9 årgange.  
 
I relation til denne problematik illustrerer den nedenstående tabel, hvilke årgange der ved 
’bodelingen’ blev overført til Center fra Unge.  
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Tabel 4.2 – Overførte årgange til Center for Unge (2014) 

Center for Familie Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
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Af tabellen fremgår det, at der fra Center for Familie blev overført midler svarende til tre 
årgange, mens der fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed blev overført midler svarende 
til syv årgange.  
 
Som nævnt ovenfor blev der imidlertid indgået en ét-årig bilateral beslutning om, at de 24-
25-årige ikke skulle overføres til Center for Unge før 1. januar 2015, for at disse unge skulle 
opleve kontinuitet i sagsbehandlingen. Som følge af dette er midlerne til de 24-25-årige mod-
regnet i opgørelsen af mankoen for 2014. 
 
Som en endelig effektuering af bodelingen skal der dermed findes midler svarende til én år-
gang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektu-
ere den oprindelige deling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO anbefaler således, at der i Frederikshavn 
Kommune tages stilling til, hvorledes denne manko skal beregnes.  
 
Center for Unge forventede ved første budgetopfølgning et merforbrug på 8,7 mio. kr. på 
dette område. 
 
 
Handicap- og psykiatriområdet: 
 
Hele budgetoverførslen fra Center for Handicap og Psykiatri er opgjort som årsværk. Det er 
derfor ikke muligt, at lave en simpel økonomisk sammenligning af overført budget og faktiske 
udgifter, men tilsvarende på de øvrige områder, kan det være aktuelt at gennemgå skønnene 
igen på baggrund af de konkrete erfaringer. 
 
 
Arbejdsmarkedsområdet: 
 
På arbejdsmarkedsområdet er skønnene fra maj heller ikke blevet efterkontrolleret, men 
niveauet for modtagere af kontanthjælp, der udgør den største gruppe på området, er stort 
set uændret i slutningen af året i forhold til april og maj måned. Dermed er der ikke umid-
delbart noget, der peger på, at overdragelsen af budgetmidler og personaleressourcer skulle 
være ude af trit med den faktiske sagsmængde.  
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Tabel 4.3 – Fuldtidspersoner på kontanthjælp 

2013 April Maj Oktober November December 

16-24-årige fuldtidspersoner 
på kontanthjælp 

340 347 315 341 342 

 
 
Administration og ledelse: 
 
I rapporten opgøres antallet af administrative årsværk, der skal overføres, til 4,7. Dette dæk-
ker både administrative stillinger og ledere. Det er ikke tydeligt, til hvilken takst årsværk er 
overført. Idet alene ledelsen består af tre personer samt en chefkonsulent i såvel rapportens 
forudsætninger som i praksis, vil der potentielt være en manko, hvis stillingerne er overført 
som administrative stillinger. Derudover er centerlederen ikke taget med i opgørelsen af le-
dere, hvorfor hele lønnen hertil kommer ud over de 4,7 stillinger.   
 
Det samlede beløb vurderes at ligge mellem 1 og 1,5 mio. kr. afhængigt af, hvor stort et be-
løb, der er overført til de 4,7 årsværk. Det er BDO’s vurdering, at det også her vil være væ-
sentligt med en vurdering af de oprindelige skøn ift. tyngden af de administrative årsværk 
samt de overførte lønkroner i forbindelse med disse. 
 
Ligeledes vil det kunne være relevant for Frederikshavn Kommune at belyse overførslen af 
midler til områder i periferien af ledelsesområdet, fx vedrørende faglige koordinatorer og 
teamkoordinatorer. 
 
 
Etableringsudgifter: 
 
Rapporten vedrørende budgetgrundlaget forholder sig ikke til etableringsudgifter ved opret-
telsen af Center for Unge. Her er alene set på driftsbudgettet, idet det kun er dette, der skal 
overføres fra de øvrige centre. Tilsvarende er der ikke taget stilling til placeringen af cente-
ret i forhold til eksempelvis ekstraudgifter til sikkerhed, IT-udstyr mv.  
 
Gennemgangen af budgetopfølgningsmaterialet viste, at der var anvendt 400.000 kr. på in-
ventarindkøb, der ikke kunne finansieres gennem anlægsprojektet.  
 
 

4.2 OPSAMLING OG ANBEFALINGER 

Ved etableringen af Center for Unge er der flere steder ikke tilført budgetmidler til at dække 
de udgifter, som centeret har. Dette drejer sig dels om engangsudgifter til etableringen og 
dels om varige udgifter til bl.a. ledelsen og det sociale område.  
 
På baggrund af det materiale, BDO har fået tilsendt, er beløbene skønnet i nedenstående 
tabel. Herudover kan der som nævnt være usikkerheder i skønnene vedrørende personaleres-
sourcer på områderne, om end det ikke har været muligt at efterprøve dette. 
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Tabel 4.4 – Opsamling på budgetgrundlag 

Beløb i mio. kr. (2014) 

Ledelseslønninger 1,0-1,5 

Etableringsudgifter til inventar  0,4 

Flere overførte borgere fra Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed 

2,2 

Eventuel manko i forhold til personaleressourcer ? 

Total 3,6 mio. kr. + ? 

 
 
Opsummerende anbefaler BDO: 

 At Frederikshavn Kommune beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øv-
rige centre til Center for Unge i oktober 2013/januar 2014 og sammenholder den med 
de forudsætninger fra maj, der var udgangspunkt for bodelingen. 
 

 At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning 
til en revurdering af de nødvendige personaleressourcer. 
 

 At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Center for Unge samt etablerings-
udgifter mv. i forhold til, om centeret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde 
beløbene indenfor den samlede driftsramme. 
 

 At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes mid-
ler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 år-
gange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centre-
ne vil midlerne skulle overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO 
anbefaler således, at der i Frederikshavn Kommune tages stilling til, hvorledes denne 
manko skal beregnes. 

 
Ud over at synliggøre eventuelle mangler i forudsætningerne i skønnene fra maj, vil dette 
materiale give Center for Unge et mere detaljeret og retvisende budgetgrundlag at arbejde 
ud fra, hvor det er tydeligt, hvad de overførte midler henfører til, og hvor der eventuelt er 
mankoer, som centeret skal håndtere indenfor deres ramme. 
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5 ØKONOMISTYRING OG BUDGET-
OPFØLGNING 

Dette afsnit er inddelt i to underafsnit, der beskriver hhv. BDO’s gennemgang af den senest 
foretagne budgetopfølgning i Center for Unge samt BDO’s generelle betragtninger vedrørende 
økonomistyringsprincipperne i Center for Unge. 
 

5.1 GENNEMGANG AF BUDGETOPFØLGNING 

Center for Økonomi (CFØ) har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. april 2014, som for 
regnskabsår 2014 udviser et estimeret merforbrug på i alt 14,6 mio. kr. for Center for Unge. 
Det forventede merforbrug fordeler sig som angivet i nedenstående tabel: 
 

Tabel 5.1 – Forventet merforbrug i Center for Unge (2014) 

Beløb i mio. kr. 

Familieområdet  1,68 

Socialområdet 8,65 

Arbejdsmarkedsområdet 0,67 

Tværgående Ungeindsats 0,69 

Konto 6 2,92 

Total 14,61 

 
 
Budgetopfølgningen er opgjort på baggrund af dels det bogførte forbrug i kommunens økono-
misystem pr. 30. april 2014 samt forventningerne til forbruget for de resterende 8 måneder. 
 
Forventningerne til forbruget for de resterende 8 måneder er opgjort på følgende måde: 

 Lønforbrug er beregninger (simulering) fra kommunens lønsystem 

 Foranstaltninger er allerede godkendte bevillinger  

 Øvrige udgifter er lineært fremskrevet 

Ud fra et forsigtighedsprincip er forventede indtægter fra refusioner (som fx barsel) ikke 
medtaget i budgetopfølgningen. 
 
Budgetopfølgningen er udarbejdet i et regneark, hvor BDO har kontrolleret, at det medtagne 
forbrug for perioden 1. januar – 30. april 2014 er i overensstemmelse med kommunens øko-
nomisystem. BDO har endvidere sikret indre sammenhænge i regnearket (formelkontroller 
mv.). 
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Ved lineær fremskrivning af forbrug er det en vigtig faktor, at forbrugsmønsteret på disse 
områder er lineært, og at det er et brugbart udgangspunkt (basis), som man foretager frem-
skrivningen på. 
 
Eftersom det er første hele regnskabsår for Center for Unge, er der ikke noget historisk for-
brugsmønster for centeret, som kan bruges til at vurdere det estimerede forbrug på de lineæ-
re fremskrevne poster. 
 
På flere områder ved Center for Unge, som fx familie- og socialområdet, er budgettering fo-
retaget på få poster, hvilket besværliggør udredningen af hvilke funktioner, som reelt udviser 
merforbrug.  
 
Til afklaring af, om det bogførte forbrug pr. 30. april 2014 er validt som grundlag for budget-
opfølgning, har BDO stikprøvevis gennemgået bilag, som er bogført for perioden 1. januar – 
30. april 2014. Her har det været konstateret, at der heri indgår følgende: 
 

 Etableringsudgifter ved opstart af Center for Unge – fx borde, stole mv. - for ca. 0,4 
mio. kr., som det ikke har været muligt at få finansieret via det anlægsprojekt, som 
var ved etablering af centeret. 

 Der er betalt opholdsudgifter for ca. 0,5 mio. kr. som vedrører perioden før 1. januar 

2014. 

Forventede udgifter til iværksatte/bevilligede foranstaltninger styres i flere regneark. Ajour-
føring af disse regneark sker på baggrund af indberetninger fra de respektive sagsbehandlere.  
 
Center for Unge har oplyst til BDO, at man over sommeren 2014 har været i gang med en gen-
nemgang af bevillinger/sager for at afklare, om sagerne er korrekt registreret (afklaring af 
om personerne er henhørende til målgruppen for centeret, samt hvorvidt der er angivet kor-
rekte perioder og takster) og hermed indgår korrekt i budgetopfølgningen. 
 
Center for Unge og CFØ har yderligere oplyst til BDO, at styringen af aktuelle sager fremad-
rettet vil ske i et indkøbt it-system, hvor der vil være direkte sammenhæng mellem bevillin-
ger og økonomi, hvilket vil sikre, at grundlaget for den fremtidige styring af økonomi på om-
rådet bliver mere valid (jf. også afsnit 5.2 nedenfor).  
 
De væsentligste afvigelser mellem budget og forventet forbrug pr. 30. april 2014 er på løn og 
foranstaltninger. 
 
På lønområdet er de primære årsager hertil, at der ikke er afsat budget til chefen for Center 
for Unge, samt at der er ansat flere mentorer end forudsat. Løn til chefen for Center for Unge 
er i budgetgrundlaget forudsat finansieret af centeret (jf. afsnit 4 ovenfor). 
 
 

5.2 GENERELT OM ØKONOMISTYRINGEN 

Organisering af økonomistyringen og vurdering af samarbejdet: 
 
Ansvaret for den løbende økonomistyring i forhold til Center for Unge er delt mellem Center 
for Økonomi (CFØ) og Center for Unge. Den overordnede opgavefordeling og det gældende 
styringskoncept er primært aftalt mellem Arthur Corneliussen, som leder af Center for Unge, 
og Søren Skriver, som chefkonsulent i Børn og Kultur under CFØ. 
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Det oplyses til BDO, at snitfladerne i økonomistyringsarbejdet overordnet er tilrettelagt såle-
des, at de økonomistyringsopgaver, der ligger tættest på driften, er forankret decentralt hos 
Center for Unge. Dette omhandler eksempelvis fakturabetaling, kontering mv. 
 
CFØ har det primære fokus på de overordnede linjer i økonomistyringen og afholder økono-
mimøder samt faciliterer de to formelle årlige budgetopfølgninger (hhv. 30/4 og 30/8). 
 
Således står CFØ overordnet med en strategisk/rådgivende funktion med elementer af cont-
rolling, mens de driftsøkonomiske opgaver i Center for Unge primært varetages af centeret 
selv. 
 
På baggrund af de foretagne interviews er det BDO’s vurdering, at samarbejdet mellem CFØ 
og Center for Unge er velfungerende og baseret på en høj grad af løbende dialog. Der eksiste-
rer klare roller og en klar arbejdsfordeling mellem de to parter, om end etableringsvanske-
ligheder i en periode har gjort det nødvendigt med ekstra tæt dialog og sparring. Ud fra in-
terviewene med både administrative medarbejdere samt ledelse i Center for Unge er det 
BDO’s vurdering, at der eksisterer en god vilje mellem de to parter til at hjælpe hinanden og 
blive bedre til at varetage den løbende økonomistyring.  
 
Både CFØ og Center for Unge gør imidlertid opmærksom på den problemstilling, at hvad angår 
arbejdsmarkedsområdet kan særligt ét forhold ved organiseringen af Center for Unge vanske-
liggøre både økonomistyringen samt den faglige indsats på området. Dette organisatoriske 
forhold omhandler aldersskellet i Center for Unge, der er sat til 25 år.  
 
BDO deler vurderingen af, at dette organisatoriske valg er ledsaget af en række ulemper på 
arbejdsmarkedsområdet.1 Dette skyldes, at beskæftigelseslovgivningen på området generelt 
dikterer et skel ved 30 år i forhold til såvel administration og aktiv indsats. Der foregår såle-
des den samme administration og indsats i to adskilte forvaltninger med de samme krav til 
viden og kompetencer i forhold til uddannelse. Den rene aldersfordeling ift. uddannelses-
hjælp udløser tillige automatisk ”objektiv” sagsoverdragelse, uden at den er begrundet i den 
igangværende indsats. Det lovgivningsmæssige krav om en uddannelsesrettet indsats fortsæt-
ter blot i jobcenteret ved overdragelsen. 
 
I den nedenstående boks har BDO ganske kort oplistet de umiddelbare fordele og ulemper i 
relation til styring af arbejdsmarkedsområdet ved 25-års-skellet for Center for Unge. Fordele-
ne og ulemperne er opremset i relation til regelændringerne i forbindelse med kontant-
hjælpsreformen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Det skal bemærkes, at den af BDO udarbejdede rapport, der lå til grund for beskrivelsen af opgaver, 

der skulle varetages af Center for Unge, er fra før reformens vedtagelser af alle kategorierne. Unge 
under 25 år på kontanthjælp har en erhvervsuddannelse og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det 
er frugtbart, hvis Center for Unge skal håndtere nogle ganske få fuldtidspersoner, som har en uddannel-
se og skal have en jobrettet indsats (i modsætning til uddannelseshjælpsmodtagerne, som skal have en 
uddannelsesrettet indsats). 
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Udfordringer for økonomistyringen ved nuværende arbejdsgange og redskaber: 
 
I de foretagne interviews udtrykker CFØ og Center for Unge enighed i forhold til vurderingen 
af de nuværende mangler i økonomistyringen. Dette vedrører særligt: 
 
Udfordringer med overblik på det sociale område:  
 
Både CFØ og Center for Unge tilkendegiver et manglende overblik på CPR-niveau med klar 
angivelse af aktiviteter for de enkelte borgere. Herunder hører pris på tilbud og ydelser, 
start- og slutdatoer, mellemkommunale forhold mv. Dette er særligt gældende for de 18-25-
årige, hvor det vil blive lettere at skabe det fornødne overblik, når et mere detaljeret budget 
bliver udarbejdet. 

 

Fordele ved 25-års-skel for unge på uddannelseshjælp: 

 Ensartethed på tværs af de leverede ydelser fra Center for Unge under 25 år 
 

Ulemper ved 25-års-skel for unge på uddannelseshjælp  (og derved fordele ved 

30-års-skel: 

 Et af målene med kontanthjælpsreformens opdeling i ydelserne uddannel-
seshjælp til alle 18-30-årige uden erhvervsuddannelse og kontanthjælp til 
øvrige var at fremme et entydigt uddannelsesmål for alle i denne alders-
gruppe, der ikke havde en uddannelse. Med en ren aldersopdeling ved 25 år 
kommer både Center for Unge og jobcenteret til at udføre parallel admini-
stration og indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsesindsatsen for den 
samlede målgruppe under 30 år bliver således splittet op på to forvaltninger 

med de samme krav til viden om uddannelse. 

 Fra januar – maj 2014 var der 499 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 
Frederikshavn Kommune. Heraf var de 167 fuldtidspersoner i alderen 25–29 
år, hvor ansvaret for den uddannelsesrettede indsats er placeret i jobcen-
tret. Antallet af borgere mellem 25-30 år kan blive så lille, at der skabes or-
ganisatorisk sårbarhed i jobcenteret. 

 En sådan organisatorisk sårbarhed og fordeling kan i værste fald resultere i 
et uensartet serviceniveau for borgere under 25 år og mellem 25-30 år på 
trods af, at de er underlagt samme lovgivning og mål om en uddannelsesret-
tet indsats.  

 Ved at opdele den uddannelsesmæssige indsats på to forvaltninger indhøstes 
der ikke synergieffekter ved ensartet indsats og administration og et fælles 

vidensgrundlag om uddannelse.  

 Aldersopdelingen af uddannelsesindsatsen på to forvaltninger vanskeliggør 
stordriftsfordele ved en fælles tilbudsvifte målrettet uddannelse til hele al-
dersgruppen. Alt andet lige vil det kræve højere grad af koordinering og 
administration at servicere to forvaltninger med tilbud målrettet uddannel-
se.  
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I CFØ gælder desuden det princip, at store usikkerheder på køb og salg af pladser gør, at der 
ikke lægges forudsætninger ind omkring fx stigninger i antallet af anbringelser mv. Der tages 
udgangspunkt i det eksisterende antal pladser, da en fremskrivning forventes at være udgifts-
drivende. 

 
Kontering og refusionsoverblik på arbejdsmarkedsområdet: 
 
På arbejdsmarkedsområdet har man fra CFØ’s side et samarbejde med Center for Arbejds-
marked. Det oplyses dog, at dette samarbejde ikke på nuværende tidspunkt har ledt til et 
fast koncept for økonomistyring på området.  
 
Fra Center for Unge udtrykkes det, at man mangler noget viden om korrekt konteringspraksis 
samt viden om korrekt opgørelse af refusion vedrørende ydelserne på arbejdsmarkedsområ-
det. 
 
Samarbejdet med Center for Arbejdsmarked er for ganske nylig blevet udbredt til også at 
omfatte Center for Unge. Administrative medarbejdere fra Center for Unge har således af-
holdt møder med Center for Arbejdsmarked med henblik på opkvalificering i forhold til konte-
ring og refusionspraksis. 

 
 

5.3 OPSAMLING OG ANBEFALINGER 

Det er BDO’s vurdering, at CFØ og Center for Unge befinder sig i en positiv udviklingsproces i 
vejen frem mod en forbedring af økonomistyringen.  
 
Dette omhandler særligt styringen og overblikket på det sociale område, hvor der arbejdes 
for at sikre bedre data og dermed hurtigere reaktionsmuligheder, men der eksisterer også et 
mere tværgående udviklingsfokus i Center for Unge - eksempelvis på automatisk fakturabeta-
ling gennem B&V (som fremadrettet fx skal indskrives i kontrakter). 
 
Hvad angår arbejdsmarkedsområdet er det BDO’s vurdering, at der i økonomistyringen bør 
være øget fokus på en række opmærksomhedspunkter for at kunne opnå mere valide data på 
området og agere hurtigere på udsving. 
 
 
Økonomistyring på det sociale område:  
 
På det sociale område har man fra CFØ’s side stor erfaring fra samarbejdet med Center for 
Familie. Her har der siden 2010 været arbejdet intensivt med etablering af pris- og mængde-
styring, overgang fra særskilte disponeringsregneark til systemstyring mv. 
 
Dette er et klart målbillede, hvad angår socialområdet i Center for Unge, da man for nuvæ-
rende ikke her gør brug af disse redskaber. 

 
Center for Unge oplyser til BDO, at der er igangsat indsamling af information på borgerniveau 
blandt sagsbehandlerne. Dette vil blive samstemt med eksisterende lister og brugt til opdate-
ring af B&V-systemet med henblik på at undgå arbejdet med parallelregistrering fremadret-
tet. 
 
BDO deler opfattelsen af målbilledet for den økonomiske styring vedrørende de sociale ydel-
ser og vurderer, at CFØ og Center for Unge er i en positiv udvikling frem mod dette mål. 
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Økonomistyring på arbejdsmarkedsområdet: 
 

I relation til at definere et  klart målbillede for god økonomistyring på arbejdsmarkedsområ-
det er det først og fremmest BDO’s vurdering, at de primære målgrupper for ungeenheden i 
forhold til arbejdsmarkedsopgaver udgøres af: uddannelseshjælp (kontanthjælp for unge) og 
rehabilitering/ressourceforløb samt virksomhedsopgaverne. De øvrige opgaver er meget be-
grænsede i ressourcer. 
 
BDO anbefaler, at CFØ og Center for Unge fremadrettet har fokus på de særlige opmærksom-
hedspunkter, der er fremhævet nedenfor. Det skal bemærkes, at disse opmærksomhedspunk-
ter er af generel karakter, og ikke er opstillet på baggrund af konstaterede mangler i forhold 
til Center for Unge.  
 

 Visitationen: For de unge under 25 (30) år på uddannelseshjælp er der forskel på 
forsørgelsesydelsernes størrelse, afhængig af om de er uddannelsesparate eller akti-
vitetsparate. Udover udviklingen i antallet af unge er det vigtigt at have fokus på, 
hvordan fordelingen mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate er sammenlignet 
med kommuner med samme rammevilkår. Det kan nævnes, at i Frederikshavn Kom-
mune udgør andelen af uddannelsesparate fuldtidspersoner i alderen 16–24 år i peri-
oden januar–maj, 2014, 31 %. Frederikshavn har den tredje laveste andel af uddan-
nelsesparate i aldersgruppen 16- 24 år i klyngen. Til sammenligning har Aalborg, 
Vesthimmerland og Halsnæs Kommune alle en andel af uddannelsesparate på 64 %. 
Over 30 %  flere af deres unge får således den lave forsørgelsesydelse.  

 

 Kontering: Langt hovedparten af opgaverne er klassisk konto 6, men eksempelvis kan 
en del af virksomhedskonsulenternes arbejde konteres på konto 5, såfremt de udfø-
rer den virksomhedsrettede indsats som led i en aktiv indsats i et § 32-tilbud, og  de 
lovgivningsmæssige krav er opfyldt, herunder tidsregistreringer som dokumentation.2 
Dette vil udløse en 50 % driftsrefusion for lønudgiften. Det skal dog nævnes, at der 
ikke gives driftsrefusion for de første 24 måneder i § 32 for de jobparate kontant-
hjælpsmodtagere under 25 år (30 år) og åbenlyst uddannelsesparate uddannelses-
hjælpsmodtagere. For de uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælps-

modtagere bibeholdes 50 % driftsrefusion i § 32 forløb.3  

 Refusioner ved aktivering: God økonomistyring i forhold til aktivering og refusion 
hænger nøje sammen med effekten af tilbuddene. Generelt er effekten for de virk-
somhedsrettede tilbud langt højere end hos andre tilbudstyper. Der gives højere for-
sørgelsesrefusion ved at få borgere i virksomhedsrettede tilbud. For de unge under 
30 år er målet i henhold til loven uddannelse, hvis de ikke har en erhvervsuddannel-
se. En virksomhedsrettet indsats (praktik/løntilskud) for denne målgruppe er hen-
sigtsmæssig at tilrettelægge i sammenspil med aktiviteterne i uddannelsespålægget – 
eksempelvis afklarende praktik ift. uddannelsesvalg eller opkvalificerende praktik i 
overensstemmelse med uddannelsesmålet, Alt andet lige vil en øget virksomhedsind-
sats udløse en stigning i forsørgelsesrefusionerene fra 30 % til 50 % i de perioder, hvor 
den unge deltager i virksomhedsrettet indsats. Endvidere kan en virksomhedsrettet 
indsats kvalificere uddannelsesindsatsen. En øget anvendelse af virksomhedsindsat-
sen vil dog øge ressourceforbruget til virksomhedskonsulenter på konto 6. 

 Fokus på tilbud for undermålgrupper: Der er for de unge et krav om ret og pligt til-
bud for de forskellige undermålgrupper. For de unge på uddannelseshjælp gælder, at 

                                                 
2 Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter, februar 2014  
3 Forudsat at udgiftsforbruget er inden for driftsloftet 
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de skal i deres første ret og pligt tilbud senest efter 1 måned og herefter kontinuer-

ligt i tilbud med maksimalt 4 uger mellem hvert tilbud.  

 Mål- og effektstyring: Mål- og effektstyring inden for økonomistyring på beskæftigel-
sesområdet er eksempelvis beskrevet i økonomiaftalen for 2015 og omhandler over-

ordnet: 

o At få nedbrudt målsætninger fra budget og beskæftigelsesplan til operatio-
nelle mål på medarbejderniveau, således at eksempelvis virksomhedskonsu-
lenterne skal forholde sig til, hvor mange praktikker og løntilskud, de som 

gruppe skal etablere om måneden.  

o Effektstyring på tilbud, hvor reglerne på området har klare intentioner i for-
hold til hvilke tilbud, der skal benyttes. På nuværende tidspunkt er tilbudde-
ne på beskæftigelsesområdet koblet med forskellige statsrefusionssatser på 
forsørgelse og forskellige regler for driftsudgifter afhængig af målgrupperne. 
Derudover skal de enkelte tilbuds effekt indregnes i forhold til at opnå den 
fulde besparelse på forsørgelsesydelserne ved overgang til uddannelse eller 

arbejde.  

 
 
 

6 VISITATIONSPRAKSIS OG SAGS-
GENNEMGANG 

I det følgende vil den aktuelle visitationspraksis på Center for Unge blive beskrevet på bag-
grund af dels BDO’s analyse af det eksisterende visitationsgrundlag, den foretagne sagsgen-
nemgang samt det foretagne interview med de to afdelingsledere. 
 
BDO har gennemgået følgende materiale, der danner rammerne for den eksisterende visitati-
onspraksis, med henblik på en vurdering af de eksisterende rammer for visitering af ydelser: 
 

 Organisationsdiagram for Center for Unge 

 Beskrivelse af procedure for overlevering af sager fra Familierådgivningen 

 Vejledende retningslinjer for udgifter for anbragte unge 15-18 år 

 Serviceniveaubeskrivelser 

 Kompetenceplan 

 Anbringelsesgrundlag 

 Ydelses- og kvalitetskatalog 2014 

 

6.1 SAGSGENNEMGANG 

Vedrørende visitationsproceduren: 
 
I vurderingen af, hvorvidt visitationsproceduren følges, indgår, for så vidt angår børneområ-
det, tilstedeværelsen af en børnefaglig undersøgelse iht. servicelovens (SEL) § 50 og en hand-
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leplan iht. SEL § 140, samt om anbringelsesgrundlaget vurderes at være til stede. Af de 6 
børnesager omhandler de 5 anbringelser iht. SEL § 52.3.7, og én sag omhandler anbringelse 
iht. SEL § 76. Det betyder, at der i samtlige sager er krav om børnefaglig undersøgelse samt 
handleplan. 
 
Af de 6 børnesager har én sag en relevant § 50-undersøgelse. Tre sager har en § 140-
handleplan, og anbringelsesgrundlaget vurderes at være til stede i fire sager. At en undersø-
gelse vurderes relevant er baseret på, om undersøgelsen er aktuel og peger i retning af den 
aktuelle foranstaltning. 
 
I vurderingen af, hvorvidt visitationsproceduren følges, indgår, for så vidt angår voksenområ-
det, tilstedeværelsen af en VUM-udredning, eller at oplysningsgrundlaget på anden måde 
vurderes at være tilstrækkeligt, samt om der forefindes en § 141-handleplan. Endvidere hvor-
vidt der foreligger en misbrugsudredning i de sager, hvor det kræves. 
 
Af de 9 sager omhandler to sager støtte iht. SEL § 85, tre sager omhandler tilbud iht. SEL § 
101 og fire sager omhandler tilbud iht. SEL § 107. Det betyder, at der jf. den beskrevne visita-
tionsprocedure bør foreligge VUM-udredning og handleplan i alle sager. Af det fremsendte 
materiale fremgår det, at der i ingen sager er en VUM-udredning, men i fem sager vurderer 
BDO, at oplysningsgrundlaget er tilstrækkeligt og tilvejebragt på anden vis. Der forefindes § 
141-handleplan i én sag. 
 
 
Vedrørende kompetenceplanen: 
 
Vurderingen af, hvorvidt kompetenceplanen følges på både børne- og voksenområdet, bygger 
på, om afgørelser følger kompetenceplanens angivelse af, at en afgørelse skal træffes af af-
delingsleder/på drøftelsesmøde. Vurderingen er alene baseret på, om det fremgår af sagens 
akter. 
 
For voksenområdet drejer det sig om sagerne, der omhandler ydelser iht. SEL § 101 og § 107, 
og for børneområdet drejer det sig om alle sager. 
 
På børneområdet fremgår det i to sager, at sagen har været drøftet med afdelingsleder, og i 
to sager fremgår det af sagen, at den har været behandlet på drøftelsesmøde. 
 
Af de 7 sager på voksenområdet (9 sager minus de to sager, der omhandler § 85-støtte), der 
omhandler ydelser efter § 101 og § 107, fremgår det ikke af det fremsendte, at nogen af sa-
gerne er afgjort på drøftelsesmøde, men i fem sager fremgår det, at sagen er drøftet med 
afdelingsleder. 
 
Det skal dog bemærkes, at Center for Unge efter den foretagne sagsgennemgang har frem-
sendt særskilte referater fra de afholdte drøftelsesmøder til BDO. Heraf fremgår det, at 9 af 
de 15 sager har været behandlet på drøftelsesmøde, hvilket ikke fremgår af sagerne.  
 
Af disse referater fremgår det, uagtet at sagerne i forbindelse med et drøftelsesmøde ikke er 
oplyst med undersøgelse og handleplan som påkrævet, at der i en stor del af sagerne har fun-
det relevante overvejelser sted vedrørende såvel formål med og tidsperspektiv for indsatsen.  
 
Dog ses der generelt ikke at indgå overvejelser om alternative foranstaltninger til det indstil-
lede. Af de 17 sager, der har været behandlet på drøftelsesmøder, er to blevet afvist. Tre var 
afgjort administrativt på forhånd af en leder. 
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BDO har endvidere i sagsgennemgangen forholdt sig til, om sagen følges løbende med henblik 
på at sikre, at hjælpen opfylder sit formål.  
 
Det er gennemgående for alle sager, at de følges, og at der følges op på indsatserne, hvor det 
kræves. I en del af sagerne var indsatsen netop påbegyndt ved BDO’s sagsgennemgang, og 
derfor var det ikke relevant at forholde sig til opfølgningsaspektet. 
 
 
Sammenfatning af resultaterne fra sagsgennemgangen: 
 
De nedenstående tabeller sammenfatter resultaterne fra sagsgennemgangen på hhv. børne- 
og voksenområdet. 
 
 
Tabel 6.1 - Sagsgennemgangen ift. servicelovens kap. IV 
 

Alder  Ydelse Følges visitationsproceduren Følges kompetenceplanen 

 

Opfølgning  

  § 50 § 140  Anbringelses- 
grundlaget  

Afdelings-
leder  

Drøftelses-
møde  

 

18 § 76 - + +  + + 

16 § 52.3.7 - - - - - UA 

17 § 52.3.7 - - +  + UA 

17 § 52.3.7 + + + + - + 

16 § 52.3.7 - - - - - UA 

16 § 52.3.7 - + + + - + 

I alt  1 3 4 2 2 Alle OK 

Note: ”+” indikerer, at dette er til stede i sagen, ”-” indikerer, at dette ikke er til stede i 
sagen, ”UA” betyder uaktuelt. 
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Tabel 6.2 - Sagsgennemgangen ift. servicelovens kap. V 
 

Alder  Ydelse  Følges visitationsproceduren Følges kompetenceplanen 

 

Opfølgning  

  Misbrugs- 

udredning   

VUM   Handle- 

plan  

Egen  
kompe-
tence 

Afdelings-
ledere 

Drøftel-
sesmøde  

 

20 § 85 UA -/OK - +   + 

19 § 85  UA -/OK - +   UA 

22  § 101  + - -  - - + 

20 § 101 + - -  + - + 

19 § 101 + - -  - - + 

19 § 107 + -/OK +  + - + 

19 § 107 UA -/OK -  + - UA 

21 § 107 + - -  + - UA 

24 § 107 UA -/OK -  + - + 

I alt  Alle OK 5 1 OK 5 Ingen Alle OK 

Note: ”+” indikerer, at dette er til stede i sagen, ”-” indikerer, at dette ikke er til stede i 
sagen, ”-/OK” betyder, at der ikke er VUM, men at der er et acceptabelt oplysningsgrundlag, 
”UA” betyder uaktuelt. 
 
 

6.2 INTERVIEW MED AFDELINGSLEDERE 

I interviewet med de to afdelingsledere på Center for Unge oplyses det til BDO, at tiden frem 
til nu har været præget af en turbulent start på centerets etablering, hvor ledelsens fokus 
har været på at få styr på basisdriften, herunder de fysiske rammer, den interne organisering 
af opgaveløsningen samt håndtering af akutte sager. 
 
Ledelsen oplyser yderligere, at der i opstartsperioden har været brugt meget tid på sagsover-
dragelsen til Center for Unge. 
 
Ledelsen beskriver, hvordan de samtidig har været travlt beskæftiget med en del personale-
mæssige udfordringer, og desuden har anvendt en del tid på at kompetenceudvikle medar-
bejdere til at kunne håndtere opgaverne. Endvidere har det været nødvendigt undervejs at 
foretage en omstrukturering fra tværfaglige til monofaglige teams for at sikre, at kompeten-
cerne anvendes hensigtsmæssigt. 
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Ledelsen på centeret giver udtryk for at være meget optaget af den socialfaglige del af opga-
veløsningen og på etableringen af en fælles ungefaglighed, herunder den faglige tilgang til 
borgere med misbrugsproblematikker. 
 
Ledelsen tilkendegiver desuden at være bevidst om, at man på nuværende tidspunkt ikke i 
tilstrækkelig grad lever op til de besluttede visitationsprocedurer og kravene til sagsoplysning 
i den forbindelse, og at årsagen hertil naturligt kan henføres til de mangeartede udfordringer 
i forbindelse med den praktiske etablering af Center for Unge. 
 
Denne meget væsentlige del af den ledelsesmæssige opgave synes ifølge det oplyste endvide-
re at have været påvirket af, at ledelsen oplever, at den foretagne budgettering på få poster 
har vanskeliggjort det økonomiske overblik (jf. afsnit 4 samt 5.1 ovenfor).  

 
 

6.3 OPSAMLING OG ANBEFALINGER 

 
Visitationsgrundlag: 
 
Det er BDO’s vurdering, at det tilgængelige materiale i forhold til serviceniveaubeskrivelser, 
anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer mv. er fyldestgørende og relevant samt poten-
tielt giver de fornødne rammer for at praktisere en fornuftig faglig styring af området. Der 
synes således ikke umiddelbart at være behov for revidering af materialet. 
 
BDO vurderer dog samtidig, at serviceniveaubeskrivelser og anbringelsesgrundlag mv. endnu 
ikke er implementeret i tilstrækkelig grad i Center for Unge, hvorfor det ikke ses brugt aktivt 
i vurderingen af behovet for indsatser i sagerne.  
 
 
Sagsgennemgang: 
 
Gennemgangen af de 15 sager viser, at der i det skriftlige materiale, der er fremsendt, gene-
relt ikke ses, at visitationsproceduren og kompetenceplanen følges i sagsbehandlingen.  
 
For de sager, hvor opfølgning har været påkrævet, vurderer BDO, at kvaliteten af opfølgnin-
gen i nogle af sagerne kan optimeres. Her tænkes især på de sager, hvor der ikke foreligger 
en handleplan, eller sager, hvor der ikke er et tidsperspektiv for indsatsen.  
 
Endvidere er det BDO’s vurdering, at der i en del sager med fordel kunne beskrives mål for 
indsatsen, som kunne medvirke til at tydeliggøre, hvad der forventes af en indsats. Hermed 
kan målene anvendes som et redskab til at vurdere, hvornår indsatsen har opfyldt sit formål. 
 
BDO’s samlede vurdering på baggrund af sagsgennemgangen er således, at den vedtagne visi-
tationsprocedure ikke bliver fulgt i tilstrækkelig grad. Det materiale, der er besluttet skal 
være tilgængeligt i forbindelse med visitationen, ses kun i begrænset omfang at være til ste-
de. Endvidere vurderes det, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på indsatsens forventede 
varighed samt mål og delmål med foranstaltningen.  
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Ledelsesmæssigt fokus og styring: 
 
Det er BDO’s vurdering, at man i ledelsen er fuldt ud bekendt med såvel serviceniveaubeskri-
velser som anbringelsesgrundlag, visitationsprocedurer mv. samt betydningen heraf i en sty-
ringsmæssig kontekst, samt at der arbejdes målrettet på at få etableret en solid og hensigts-
mæssig faglig og økonomisk styring af området.  
 
Det er samtidig BDO’s vurdering, at ledelsen har et stærkt fokus på at få etableret en fælles 
ungefaglighed, helt i tråd med det oprindelige kommissorium for Center for Unge. Særligt 
synes der at være fokus på indsatsen over for borgere med misbrugsproblematikker, og det 
forventes, at denne indsats ligger inden for rammerne af de afsatte budgetmidler til formå-
let. 
 
Med udgangspunkt i det oplyste er det endvidere BDO’s vurdering, at forudsætningerne for at 
praktisere en sikker styring af området har været udfordret af de mangeartede problemstil-
linger i forbindelse med etablering af Center for Unge. Dette omfatter særligt, at budgette-
ring for centeret har været foretaget på få poster, hvilket har vanskeliggjort mulighederne 
for økonomisk styring (jf. også afsnit 5.1 ovenfor). 
 
På trods af de mange udfordringer er det BDO’s vurdering, at ledelsen ved, hvor de skal hen, 
og er godt på vej, men at man med fordel kan overveje igangsættelse af yderligere initiati-
ver, der kan støtte op omkring etableringen af en optimal styringspraksis. 
 
 
BDO’s anbefalinger: 
 
Som opsamling på sagsgennemgangen og analysen af visitationspraksis anbefaler BDO:  

 

 At der udarbejdes en detaljeret plan for implementering af serviceniveaubeskri-
velser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer på en måde, der sikrer ejer-
skab hos medarbejderne og understøtter, at faglighed og økonomi går hånd i 
hånd. 
 

 At der udarbejdes en detaljeret plan for indhentelse af efterslæbet i sagerne, der 
ressourcemæssigt tager højde for, at der samtidig skal kunne praktiseres sikker 
drift. 

 

 At der sker en afstemning af de faglige initiativer og det faglige fokus i forhold til 
de budgetmæssige forudsætninger. 

 

 At der sker en opstramning i forhold til efterlevelse af visitationspraksis og kom-
petenceplan således, at disse fastholdes og prioriteres ledelsesmæssigt som et 
fagligt og økonomisk styringsværktøj. 

 

 At der etableres et fagligt ledelsestilsyn. 
 

 At det overvejes at tilbyde ledelsessparring i forhold til at fastholde fokus i en 
turbulent hverdag. 
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Høringssvar fra Handicapråd, Integrationsråd, FagMED, HovedMED og centreMED Dato: 20. marts 2015 

Høringssvar fra Ungeenheden 

 

Center for Unges center-MED har drøftet indstillingen og evalueringsgruppens 

anbefalinger. Udvalget tilslutter sig og indstiller evalueringsgruppens centrale 

anbefalinger godkendt. Udvalget stiller som betingelse for denne tilslutning, at der i den 

videre proces sker en medarbejderinddragelse. Medarbejderinddragelse bliver 

afgørende ift. det efterfølgende arbejde med en konkret justering af målgruppen og 

overførslen af de 25-30 årige. Udvalget forventer, at en godkendelse af 

evalueringsgruppens anbefalinger er en fase et, mens fase to vil indeholde det 

konkrete arbejde med anbefalingerne. Det er i denne fase 2, at medarbejderne både ift. 

det konkrete arbejde og i forhold til beslutningerne bør inddrages.  

 

Udvalget påpeger endvidere, at anbefalingerne pkt. 1-3, som er mere generelle 

samarbejdsområder afklares i det daglige arbejde mellem centrene og at 

anbefalingerne pkt. 4-7 af mere overordnet strategisk og økonomisk karakter fordrer et 

politisk aftryk og en koordineret overordnet beslutningstagen samt fælles proces. 

 

Udvalget tilslutter sig en overførsel af de 25-30 årige borgere fra den oprindelige 

målgruppe til Ungeenheden – det ville være både volumemæssigt og fagligt det bedste 

skridt. Sammenholdt med en justering af ungeenhedens målgruppe, oplever udvalget 

med denne beslutning en nødvendig fokusering af mål, målsætninger og visioner for 

Ungeenheden.  Afgørende er det dog, at alle områder på de 25-30 årige tages med – 

en opdeling af lovområder, kan absolut ikke anbefales. Skal en sådan ske, skal det ske 

med udgangspunkt i HELE ungeenhedens målgruppe.  

 

Eksempelvis kan Ydelsen nævnes som eksempel på et område, der ville være aldeles 

kritisk at tilbageføre. Ydelsen og opgaveløsningen her er afgørende for så godt som 

alle indsatser i Ungeenheden – det er her, at Ungeenheden især kan lave afgørende 

løsninger hurtigt, effektivt og forebyggende. Ydelsen er uden tvivl en af 

kerneopgaverne i Ungeenheden og et område, som alle andre medarbejdergrupper 

trækker på.  

 

Endvidere skal det nævnes, at den økonomiske analyse af normering og bodeling er 

afgørende for det fremtidige arbejde og herunder især overførslen af de sidste årgange. 

Normeringsperspektivet er væsentlig og særdeles afgørende for indsats og resultater 

herunder især ressourcerne til at arbejde forebyggende. I denne forbindelse bemærker 

udvalget, at sagstallet på ydelsesområdet på side 19 ej er retvisende – enkeltydelser 

fylder som opgave mindst lige så meget, men udløser som sådan ikke en yderligere 

cpr.nr. sag i systemet.  

 

Sidst men ikke mindst ligger det udvalget på sinde, at påpege nødvendigheden af 

pladsen og rummet til at Ungeenheden gør ”det” anderledes – der skal være plads til 

individuel vurdering og vi skal væk fra skufferegulativerne. Der skal naturligvis være et 

nogenlunde jævnt serviceniveau, men vi kan ikke tale forebyggelse uden at tale 
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investering. Forebyggelse og effekten heraf skal synliggøres og målinger heraf skal 

være ambitionen for 3-årsevalueringen. 

 

Hørringssvar fra Center for Arbejdsmarked (CAM) Dato: 4. marts 2015 

Det er Center for Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering at evalueringen af Center for Unge 

(CFU), belyser de væsentligste udfordringer, erfaringer og positive resultater i Centret. 

CFU tilbyder de unge en kvalificeret indsats og har i forhold til organisering og indsats 

formået at nytænke Kommunens ungeindsats.  

 

Samtidig skal CAM fremhæve det positive samarbejde centrene imellem, som har 

været baseret på en konstruktiv dialog med gensidig erfaringsudveksling. CAM ønsker 

også i fremtiden at være en væsentlig biddrageyder til indsatsen over for de unge med 

tætte relationer og snitflader til CFU.   

 

I forhold til evalueringen har CAM den generelle kommentar, at arbejdsfordelingen 

mellem CAM og CFU på ungeområdet med fordel kan tilrettelægges efter 

kompetencer. CFU har stærke kompetencer i forhold til uddannelse og opkvalificering 

af de unge uden uddannelse, mens CAM har et stærkt beskæftigelsesrettet fokus for 

unge med uddannelse. Ved i større grad at synliggøre disse kompetencer, er der 

mulighed for at realisere synergigevinster og opnå kommunale besparelser. Det er 

CAMs vurdering, at evalueringen kan styrkes ved at se fordelingen af målgrupper i 

dette perspektiv.  

  

Derudover har CAM en række mindre bemærkninger til de enkelte spørgsmål i 

evalueringen.   

 

Effektevaluering 

I forhold til effektanalysen, kan evalueringen med fordel kvalificeres ved at inddrage 

data fra fagsystemerne samt Jobindsats og f.eks. sammenligne indsatsen i CFU med 

CAM og nabo kommunen Hjørring, som Frederikshavn på mange områder deler 

rammebetingelser med. Ved at inddrage et større effektfokus, vil der blive mulighed for 

at evaluere resultaterne i forhold til de implementerede strategier om f.eks. aktivering 

og organisering. CAM opfordrer derfor til, at evalueringen suppleres med en mere 

detaljeret effektanalyse. 

Derudover skal CAM bemærke, at tallene vedrørende den gennemsnitlige varighed på 

ydelsen for uddannelseshjælpsmodtagere, som fremgår af evalueringen, er 

fejlbehæftede. Den gennemsnitlige varighed var for personer i alderen 16-19 år på 23,4 

uger og for personer i alderen 20-24 år på 28,7 uger i 2014
1
. For Hjørring Kommune 

var tallene henholdsvis 19,6 og 22 uger.  

 

Spørgsmål 3. Løses der opgaver for de 15-25 årige, som i stedet burde løses i 

Ungeenheden eller omvendt? 

                                                        
1
 Alle dataudtræk i notatet er baseret på Jobindsats.dk 



 

 

 

 

 

 

Side3/6 
CAM vurderer, at CFU med fordel kan overtage myndighedsansvaret for unge 

uddannelseshjælpsmodtagere op til 30 år. dvs. hele målgruppen. Det skal ses i relation 

til, at CAM ultimo december måned 2014 kun har ca. 100 

uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 25-29 år (fuldtidspersoner). Det er derfor 

vurderingen, at CFU samlet set har de stærkeste kompetencer og viden om 

målgruppen. CAM skal dertil oplyse, at indsatsen udgør ca. 1. årsværk. Samtidig vil 

CAM opfordre til, at CFU også overtager det samlede budgetansvar for målgruppen, 

dette er i dag placeret hos CAM. Ved både at placere budget- og indsatsansvaret ved 

CFU skabes der større gennemsigtighed i økonomien og synlige snitflader centrene 

imellem. Derigennem vil det administrativt være mindre ressourcekrævende at foretage 

opfølgninger på indsatsen og mere enkelt for CFU at foretage tilpasninger af driften.  

 

Spørgsmål 7. Hvad er fordelene/ulemperne ved at overføre de 25-30 årige til 

Ungeenheden, og hvilke anbefalinger har de afgivne centre og Ungeenheden i 

den forbindelse? 

CAM vurdere, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret for unge 

forsikrede ledige med uddannelse og sygedagpengemodtagere under 30 år til Center 

for Unge. Det skal ses i relation til at forsikrede ledige med uddannelse og 

sygedagpengemodtagere, i vid udstrækning ikke har behov for en uddannelsesrettet 

indsats, men et arbejdsmarkedsrettet forløb med fokus på det ordinære arbejdsmarked. 

Derfor er det CAMs vurdering, at forsikrede ledige under 30 år uden uddannelse med 

fordel kan overdrages til CF, hvor der eksistere et mere bredt uddannelsesperspektiv.  

 

De forsikrede med uddannelse omhandler derimod en målgruppe, som pr. definition er 

jobparate uden udfordringer ud over ledighed og skal dermed have en entydig 

beskæftigelsesrettet indsats. Jobcentrets Ledighedsafdeling tilbyder i dag en højt 

kvalificeret indsats til alle forsikrede ledige. Derudover skal CAM bemærke, at 

forsikrede ledige også omhandler arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, som har opbrugt 

retten til dagpenge, hvilket gøre opgavevaretagelsen mere kompleks. Endeligt skal det 

fremhæves at indsatsen for de forsikrede ledige, kræver et bredt og systematiseret 

samarbejde med de faglige organisationer. Et samarbejde som i dag er særdeles 

gennemprøvet og velfungerende i CAM og som sikre de faglige organisationer 1. 

indgang til kommunen på dagpengeområdet. Ultimo december måned 2014, var der 

ca. 223 forsikrede ledige under 30 år med et kontaktforløb (fuldtidspersoner). 

 

Sygedadgpengeområdet er lovgivningsmæssigt et særdeles komplekst område, som 

stiller store krav til socialrådgiverne på området. Ultimo december måned 2014, var der 

ca. 104 sygedagpengemodtagere under 30 år med et kontaktforløb (fuldtidspersoner)
2
. 

CAM vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at overdrage indsatsen for denne 

begrænsede målgruppe til CFU, det krævende kompetencebehov taget i betragtning 

 

 
 
 

                                                        
2
 Der til skal det bemærkes, at sygedagpengemodtagere i udgangspunktet først får et aktivt 

kontaktforløb hos Jobcentret efter 4 uger, hvilket reducere det samlede antal væsentligt. Det 
vurderes derfor, at antallet af aktive sager er tættere på 50-60 end de 104. 
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Høringssvar fra Center for Skole 

Vi har i MED-skole set på evalueringen, og har ikke yderligere kommentarer end de 

bemærkninger der er nævnt i rapporten fra Center for skole 

 
 
 
Høringssvar fra Center for Handicap & Psykatri 

Center MED i Center for Handicap & Psykiatri har (herefter CHP) på deres ordinære 

møde d 12/3 2015 drøftet indholdet i rapporten, vi vil i dette notat fremsætte kommentar 

til evalueringsgruppens anbefalinger vedr. overskrift Overførsel af de 25-30 årige 

borgere til Ungeenheden samt Justering af Ungeenhedens målgruppe 
 
 
Helt overordnet er vi af den opfattelse at Ungeenheden (herefter UE) kun bør varetage 
opgaver vedr. uddannelse og beskæftigelse. Denne opdeling vil angive en meningsfuld 
skillelinje mellem CHP og UE, således at kerneopgaverne efter serviceloven på 
voksenhandicap og socialpsykiatri-området varetages af CHP. 
 

Vedr. overførelse af de 25-30 årige borgere er der i forhold til den sociale lovgivning 

ingen mening i, at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden.  
En overførsel af de 25-30 årige med støtte efter Serviceloven vil betyde, at 

Frederikshavn Kommune i høj grad opbygger to tilsvarende tilbud af samme type. I 

Frederikshavn Kommune har vi relativt få borgere fordelt på en stor geografi, så det 

giver både fagligt og økonomisk kun mening at have ét samlet tilbud. 

Derfor er det vores opfattelse at tilbageførelsen af borgere som før hørte under CHP vil 

være en fagligt velbegrundet beslutning. Grundet at CHP har den volumen og 

professionalisme der skal til for at varetage borgenes behov bedst muligt efter 

servicelovens intentioner.  
Indenfor både Handicapområdet og Socialpsykiatrien har vi desuden oplevet en fortsat 

stigende efterspørgsel fra UE efter den specialiserede viden som CHP har. Vi fortolker 

dette som et tydeligt tegn på, at der er behov for specialiseret viden på området, og at 

opgaverne efter Servicelovens paragraffer ville blive forvaltet mest hensigtsmæssigt i 

CHP. 

 

Hvis der politisk vælges at følge anbefalingerne i rapporten, vil MED-CHP gerne 

understrege vigtigheden af, at de ressourcer der fulgte med både økonomisk/personale 

og ledelsesmæssigt samtidig tilbageføres sammen med borgerne. Samt at det nøje 

overvejes, hvor i CHP Birketoften placeres ledelsesmæssigt, her vil vi gerne 

understrege at det er vigtigt, at inddragelse af/og drøftelser i MED-systemet er af stor 

betydning inden en eventuel politisk beslutningen træffes. Desuden ønsker vi en 

konkret afklaring på, hvem der skal afgøre til hvilket center i Frederikshavn kommune 

borgeren skal tilhøre ved eventuelle fremtidige overflytninger. 

 

Høringssvar fra Center for Familie 

FamilieMED har drøftet evalueringen på møde den 9. marts 2015 og et enigt MED 

tilslutter sig   anbefalingerne. 

I forhold til den anbefalede Justering af Ungeenhedens målgruppe i kapitel 7, er der i 

FamilieMED en bekymring for og en opmærksomhed i forhold til, at der sikres den 

fornødne viden om handicap i de funktioner der forbliver i Center for Unge efter 

justeringen. Der vil være en række funktioner, som  skal have et stort samarbejde med 
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handicapgruppen i Center for Familie ved den foreslåede ændring – f.eks. UU, 

mentorer, kontaktpersoner og myndighedsrådgivere ved afklaring af 

forsørgelsesgrundlag ift. at fylde 18 år . Det er vigtigt at dette gives fokus, for at 

understøtte den foreslåede ændring. 

 

CenterMED drøftede vigtigheden af den passus i punktet om justering af målgruppen i 

kapitel 7, der peger på, at de unge løbende skal kunne skifte Center. Det er vigtigt at 

fastholde borgerperspektivet, og det fremadrettede samarbejde skal have dette fokus. 

Det er vigtig med en procesmæssig fleksibilitet, der kan tage udgangspunkt i det 

enkelte barn/den enkelte unge. Som eksempel er det vigtigt, at være opmærksom på, 

at planlagte større forandringer i den unges liv,  kan påvirke tidspunktet for 

overdragelse i den ene eller anden retning, og et tæt samarbejde er også i denne 

sammenhæng vigtigt. 

 

 

Høringssvar fra Handicaprådet 

Handicaprådet tager evalueringen til efterretning, med følgende bemærkninger: 
 
De uhensigtsmæssige arbejdsopgaver med borgere, der har behov for et specialiseret 
tilbud, anbefales tilbageført til området under Handicap- og 
Psykiatri.  
Da der i evalueringen er enighed fra Ungeenheden og Center for handicap og Psykiatri 
om dette punkt, anbefaler Handicaprådet at dette tiltag 
iværksættes - uden at afvente yderligere evalueringsperiode.  

 
 

Høringssvar fra MED udvalget for Center for Bibliotek & Borgerservice - 

1-årsevaluering af Ungeenheden 
MED udvalget for Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) anbefaler, at man ikke 

overfører de 25-30 årige på ydelsesområdet. 

 

Vi mener, at en lille enhed som Ungeenheden (uanset den marginalt - formentlig under 

1 årsværk - bliver lidt større ved overførsel af opgaver og ressourcer) vil være mere 

sårbar end en stor afdeling, hvor man lettere kan dele viden og erfaring med hinanden i 

dagligdagen. 

 

Både fagligt i forhold til ensartet kvalitet i sagsbehandlingen og i forhold til 

indførelse/drift af et helt nyt udbetalingssystem vil en lille enhed ikke vil være 

tilstrækkelig bæredygtig. 

 

Med samme begrundelse bør man genoverveje at rulle ydelsesområdet tilbage til CBB. 

 

 

 

Høringssvar fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed vedr. 1 års evaluering 

af Ungeenheden: 

 

CSSM kan følge evalueringsgruppens anbefalinger. Dog vurderer vi, at det er særdeles 

vigtigt, at Ungeenheden får de førstnævnte anbefalinger fra evalueringsgruppen 

implementeret, forinden der tages stilling og handling i forhold til udvidelse af de 25-30 
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årige til Ungeenheden. Det er ligeledes opfattelsen i Center-MED, at de svar, der er 

givet fra de forskellige centre, skal være bearbejdet og på plads, inden der foretages en 

udvidelse af aldersgruppen.  

Såfremt aldersgruppen udvides inden ovennævnte anbefalinger er på plads, anbefaler 

Center-MED, at der laves en opdeling mellem servicelov og LAB lov, således at 

Ungeenheden løser opgaverne i henhold til LAB-loven, og de hidtidige centre løser 

opgaverne i henhold til serviceloven. Dermed sikres, at det fortsat er muligt at 

opretholde en specialisering af opgaverne.  

Det anbefales, at opgaver vedr. hjælpemidler føres tilbage til hjælpemiddelenheden, da 

dette medfører den bedste og mest helhedsorienterede sagsbehandling for borgeren.  

 

Høringssvar fra Integrationsrådet 

Den endelige evalueringsrapport blev fremsendt fredag d. 6. marts 2015 med en frist 

på høringssvaret d. 16. marts 2015. Integrationsrådet har næste ordinære møde d. 31. 

marts 2015. Det betyder, at høringssvaret er udsendt og godkendt på mail.  

 

I forhold til evalueringen er det Integrationsrådets vurdering, at indsatsen for borgere 

med anden etnisk baggrund og integrationsproblematikker ikke fremgår af rapporten. 

Derfor har Integrationsrådet ikke konkrete kommentarer til evalueringen. Udover det 

manglende fokus på integrationsindsatsen er det Integrationsrådets opfattelse, at 

evalueringen belyser de væsentligste udfordringer, erfaringer og positive resultater i 

Center for Unge. Center for Unge tilbyder de unge en kvalificeret indsats og har i 

forhold til organisering og indsats formået at nytænke Kommunens ungeindsats.   

 

Integrationsrådet har ikke yderligere kommentarer til evalueringsrapporten.   

 

Høringssvar fra Center for IT, Digitalisering og velfærdsteknologi 

Intet høringssvar modtaget 

 

 
Høringssvar fra FagMED 

Beslutning FagMED 17. marts 2015 

FagMED afgiver følgende høringssvar: 

FagMED henviser til høringssvar fra centre på FagMEDs område. 

 

Høringssvar fra HovedMED 

HovedMED behandler 1.årsevalueringen d. 7. april og høringssvaret udleveres derfor 

først på selve mødet samt eftersendes til de møder, det er muligt.    



Bilag: 3.5. 1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 09. april 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 53949/15
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1. Baggrund for 1-årsevalueringen 
 

Etableringen af Ungeenheden blev endelig besluttet på byrådsmødet d. 29.maj 2013. Det blev samtidig 

besluttet, at Ungeenheden skulle evalueres efter henholdsvis et og tre års drift.  

 

I løbet af 2014 overgik Ungeenheden fra at være organiseret under Center for Skole og Tværgående 

Ungeindsats til at være et center for sig selv; Center for Unge. Enheden havde fået en volumen og en 

tyngde, der betød, at den oprindelige placering hverken organisatorisk eller praktisk længere var 

hensigtsmæssig.  

 

Pr. 1. januar 2015 blev Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole (inklusive bl.a. kommunens 10. 

klassecenter) flyttet fra Center for Skole til Center for Unge. Center for Unge kom dermed til at bestå af to 

”enheder”. Den oprindelige del af Center for Unge fik derfor sit oprindelige navn tilbage, så Center i Unge i 

dag består af ”Ungeenheden” og ”Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole”  

 

Det er derfor vigtigt at bemærke, at det følgende er en evaluering af Ungeenheden – en afdeling under 

Center for Unge og ikke en evaluering af hele Center for Unge. 

 

Ansvarlige for 1-årsevalueringen 

Ungeenheden har været hovedansvarlig for planlægningen, gennemførelsen og udfærdigelsen af 1-

årsevalueringen. Indholdet i 1-årsevalueringen er kvalificeret og godkendt af en evalueringsgruppe, som i 

store træk er sammensat af samme personkreds som havde sæde i den styregruppe, der blev nedsat ved 

etableringen af Ungeenheden.   

 

Evalueringsgruppen sætter endvidere centrale aftryk på evalueringen særligt i kapitel 6 og 7, hvor gruppen 

på baggrund af en række spørgsmål, der blev godkendt i evalueringsgruppen, i eget regi har evalueret 

Ungeenhedens første år.  

 

Evalueringsgruppen har foruden direktøren for Børne- og Kulturområdet, Heidi Becker-Rasmussen, bestået 

af centerchefer fra:   

 

 Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

 Center for Handicap og Psykiatri 

 Center for Arbejdsmarked 

 Center for Skole 

 Center for Familie 

 Center for Unge 

 Center for Bibliotek og Borgerservice 

 Center for IDV (IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi) 

 

Gruppen har endvidere haft repræsentation fra Center for Økonomi og Personale 



S i d e  | 3 

 

 

Nærværende rapport er godkendt af evalueringsgruppen og er sendt i høring i MED-udvalgene (Center-

MED og Fag-MED), Integrationsrådet og Handicaprådet og behandles i de relevante politiske udvalg inden 

endelig behandling i Byrådet. 

 

1-årsevalueringen 

Denne evaluering skal således ses som et led i implementeringsplanen for etableringen af Ungeenheden.  

 

Med afsæt i en række centrale nedslagspunkter belyser evalueringen, hvad der i det første års tid har 

fungeret, men i ligeså høj grad, hvad der ikke har fungeret i Ungeenheden. Nedslagspunkterne udgøres dels 

af centrale elementer fra BDO-rapporten (jf. bilag 1) og dels af de effektmål og succeskriterier, der ligger til 

grund for etableringen af Ungeenheden. De centrale nedslagspunkter er: 

 

 Fysiske rammer og geografisk placering 

 Faglig bæredygtighed herunder tværfaglighed 

 En velfungerende visitationsenhed og én indgang for de unge 

 Snitflader og serviceniveau 

 Økonomi og normering 

 Effektmål 

 Strategi og resultatstyring 

 

Ligeledes blev det i den politiske vedtagelse af dannelsen af Ungeenheden pointeret, at det skulle indgå i 1-

års evalueringen, om Ungeenhedens aldersmæssige målgruppe burde udvides med de 25-30 årige unge. 

 

Væsentligt for disse nedslagspunkter er forskellen på de ambitioner, teorier, ønsker og beslutninger, som 

forud for etableringen blev beskrevet, og den virkelighed Ungeenheden har ageret ud fra. I forhold til 

ovenstående nedslagspunker har virkeligheden i løbet af det første år naturligvis budt på både 

overraskelser, udfordringer og nye erkendelser. Igennem evalueringen vil der blive redegjort for hvilke 

erfaringer, der er opnået med de ovenstående nedslagspunkter og hvordan der er arbejdet med dem.  

 

På baggrund af de beskrevne nedslagspunkter, diverse resultatmål og de nævnte centres oplevelser af 

Ungeenheden vil evalueringen munde ud i en række centrale anbefalinger.  

 

Ungeenheden går nye veje 

Unge er en vigtig prioritering i Frederikshavn Kommune, og med etableringen af Ungeenheden d. 1. 

oktober 2013 blev denne prioritering synliggjort. Der er bred politisk enighed om, at prioriteringen på sigt 

skal være svaret på, hvordan Frederikshavn Kommune indfrier målsætningerne på området.  

 

Der er både før, under og efter etableringen af Ungeenheden i Frederikshavn Kommune blevet dannet 

andre lignende enheder i Danmark, men ingen andre enheder så vidtgående som i Frederikshavn 

Kommune. Ungeenheden i Frederikshavn Kommune er kendetegnet ved, at organiseringen rummer både 

økonomi, myndighed, udføreredel, projekter, en bred række af forskellige aktører m.fl. Desuden er 

enheden som noget ganske særligt placeret under Børne- og Ungdomsudvalget og ikke som i mange andre 

kommuner under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er derfor god grund til, at Ungeenheden kan ses som 
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pioner på området. Ungeenheden går ikke bare nye veje, men går dem også først. Dette giver mange 

muligheder, men også et stort ansvar og store udfordringer. Bagsiden af medaljen er eksempelvis, at 

Ungeenheden ikke altid kan skele til andre, når der opstår nye udfordringer.  
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2. Fysiske rammer og geografisk placering 
 

Siden Ungeenheden blev etableret har enheden løbende reflekteret over og gjort sig erfaringer med 

enhedens fysiske rammer og geografiske placering. Disse refleksioner og erfaringer danner baggrund for 

dette afsnit.  

 

Fysiske rammer 

Det var og er med stor begejstring, at Ungeenheden ved dens etablering kunne samle både udførere, 

myndighed og administration under et tag. Et samlet center var og er med til at realisere og synliggøre 

Ungeenhedens ambition om at give de unge en indgang. Samtidigt har en fysisk samling af størstedelen af 

enheden, både ud fra et internt og eksternt samarbejdsperspektiv gjort arbejdsgangene lettere. Ved 

etableringen af Ungeenheden var de fysiske rammer dog langt fra hverken klar til brug eller optimale. 

Ungeenhedens bygninger først var således først færdige i januar 2014, selvom Ungeenheden påbegyndte 

arbejdet i oktober 2013. Ligeledes var it-systemer, telefonsystemer m.v. ikke klar til brug. Dette gav 

naturligvis store udfordringer for personale og ledelse, der måtte påbegynde en i forvejen særdeles 

kompleks arbejdsopgave under disse forhold. 

 

I løbet af Ungeenhedens første år, har enheden fortsat konstateret problemer med IT og netværk; 

eksempelvis er pc-stik uhensigtsmæssig placeret i de store rum. En anden problematik, der har præget de 

fysiske rammer er den manglende vedligeholdelse af udearealerne omkring enheden. 

Desuden har Ungeenhedens vagtordning givet anledning til en del økonomiske refleksioner. Vagten ses 

som en nødvendighed for enheden, men omvendt ville vagtordningen ikke have givet tilsvarende 

økonomiske udgifter, hvis Ungeenheden var placeret på eksempelvis Frederikshavn Rådhus.  

Problematikken omkring de fysiske rammer var med til at skabe frustration for medarbejderne, som i 

forvejen gennemgik en stor forandring både, hvad angår arbejde, placering og kollegaer. 

Selvom det ovenstående kan give et negativt indtryk af Ungeenhedens fysiske rammer, er der mange 

styrker og fordele ved de fysiske rammer. For Ungeenheden har det, at enheden selv har kunnet indrette 

sig og finde frem til fleksible løsninger, eksempelvis i forhold til unges adgang til bygningen og dermed 

muligheden for at placere StepUp i egne lokaler, været særdeles fordelagtig. I dag fremstår enheden 

således med en god og altovervejende funktionel indretning i forhold til opgaven. Ligeledes er det lykkedes 

at skabe et ikke-institutionelt og alt for kontorpræget miljø. 

 

Geografisk placering 

Ungeenheden er placeret i et uddannelsesmiljø, hvor 10. klassecenteret, EUC og Martec er umiddelbare 

naboer. Ungeenheden har oplevet, at der både er fordele og ulemper i forhold til denne placering. Af 

fordele kan nævnes, at de unge, der er i uddannelsesforløb hos nærliggende uddannelsesinstitutioner, har 

en let tilgængelighed til Ungeenheden, mens de er i uddannelsesforløb. Omvendt kan Ungeenhedens 

decentrale placering i forhold til Frederikshavn by være problematisk i forhold til at finde vej, 

busforbindelser m.v. 
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3. Faglig bæredygtighed og organisering 
 

Etableringen af Ungeenheden og etableringen af dens faglige procedurer m.v. er, for at bruge en slidt 

vending, i høj grad sket ved at skinnerne lægges ud, mens toget kører. 

 

Det var en af grundtankerne bag etableringen af Ungeenheden, at der skulle opnås en øget kvalitet i 

vejledning, rådgivning og sagsbehandling for målgruppen gennem tværfagligt arbejde med opgaverne. 

 

Tværfaglige team 

Nytænkningen med dannelsen af de tværfaglige team var en af grundstenene i Ungeenheden. Tanken var, 

at der skulle etableres en række identisk sammensatte team med alle Ungeenhedens monofaglige 

medarbejderkompetencer repræsenteret i hvert enkelt team. 

 

Denne ideelle tanke viste sig imidlertid ikke duelig i praksis. Tanken om de tværfaglige teams var i høj grad 

teoretisk funderet. Ungeenheden havde ikke den volumen, der skulle til for at udleve teorien. Teamene 

blev for små og sårbare og fagligheden for kompleks til at kunne varetages på tværs af 

medarbejderkompetencer i det enkelte team. Mange af teamets medarbejdere havde udgående funktioner 

og kunne derfor ikke umiddelbart konsulteres af andre i teamet, når der var behov herfor. Det var svært at 

dyrke og udvikle monofagligheden, når medarbejderne med den pågældende faglighed var placeret i 

forskellige team.  

 

Allerede efter ca. tre måneder nåede ledelsen  i overensstemmelse med medarbejderne derfor til den 

erkendelse, at det var nødvendigt at revurdere organiseringen. Teamene blev i stedet dannet i forhold til 

lovgivningsområderne: Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, serviceloven under 

18 år og over 18 år, UU og SSP. Faglig sparring, sidemandsoplæring, smidigere sagsfordeling og sagsflow 

m.m. blev nu en reel mulighed. Der blev samtidig opstillet rammer og procedurer for det tværfaglige 

samarbejde på tværs af teamene, som en erstatning for den fysisk tværfaglige sammensætning. 

Tværfagligheden dyrkes nu på tværs ved ad hoc behov samt fastsatte og prioriterede månedlige 

fællesmøder og på teamkoordinatormøder. 

 

Set i bakspejlet er det ledelsens opfattelse, at det ved dannelsen af Ungeenheden blev organisatorisk 

overset, at der alene ved samlingen af de mange forskellige fagligheder i én enhed blev skabt mulighed for 

et højt tværfagligt niveau, og at man i stedet ”overudfoldede” de tværfaglige ambitioner ved en for kraftig 

tværfaglig dominans i teamene på bekostning af den lige så vigtige monofaglighed. Det kræver en stærk og 

faglig funderet ekspertise og viden at arbejde tværfagligt – og det tager tid at opnå. Efter ledelsens 

opfattelse arbejdes der i dag i meget høj grad tværfagligt, og de etablerede strukturer er med til at 

fastholde dette også fremover. 

 

I øvrigt har virkelighed og praksis vist, at det ved dannelsen af team baseret på lovgivningsområder er 

blevet lettere, end det var med de tværfaglige team, at inddrage og medtænke Ungeenhedens udførerteam 

i det tværfaglige arbejde. BDO-rapporten fokuserede i høj grad på tværfaglighed mellem sagsbehandlerne 

på myndighedsområdet, hvor Ungeenheden i praksis oplever, at det er mindst lige så interessant og mere 

profitabelt at tale om tværfaglighed myndighed og udførere imellem. Det er her sagerne virkelig kan løses 
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anderledes, kreativt og fagligt mere velfunderet. Dette er et område, der fremadrettet vil blive tillagt 

yderlige fokus. 

 

En indgang 

En anden central vision for Ungeenheden var, ønsket om at give de unge en indgang og mange udgange. 

Ungeenheden er langt hen ad vejen lykkedes med dette centrale element fra BDO-rapporten. En af 

grundene til, at dette lykkes, er den helhedsorienterede tilgang samt det tætte samarbejde mellem de 

forskellige lovgivninger og faggrupper i Ungeenheden. Den koordinerende sagsbehandling er et konkret 

eksempel herpå. Igennem den koordinerende sagsbehandling sikrer sagsbehandleren sammenhæng og 

koordination, både hvad angår sagsbehandling på tværs af Ungeenheden samt de øvrige centre og aktører. 

Desuden har det første år i Ungeenheden vist betydningen af, at eksempelvis myndighed, udførere, SSP og 

UU sidder side om side, hvilket resulterer i en lettere og mere ukompliceret indgang for de unge til 

kommunen. En stor del af både de telefoniske og fysiske henvendelser i Ungeenheden handler om 

økonomi, og det er derfor i særdeleshed afgørende, at ydelsesområdet er organisatorisk ’tæt på’. På den 

måde kan mange akutte henvendelser om hjemløshed, udsættelser, mangel på penge til mad osv., løses 

her og nu og i tæt sammenhæng med de øvrige påkrævede indsatser. Det er her vi virkelig kan forebygge, 

at sagerne bliver menneskeligt tunge, dyrere og mere komplekse. Og det er samtidig her vi får kendskab til 

mange af de unge, som vi ikke i forvejen kender i systemet, men som har et akut behov for hjælp og hvor vi 

som kommune dermed kan gøre en væsentlig forskel. 

  

Visitationsenheden 

I BDO’s oprindelige tanker om organiseringen af Ungeenheden indgik en visitationsenhed med et team af 

fremskudte medarbejdere med kompetence og erfaring til at vurdere den enkelte unges umiddelbare 

indsatsbehov med henblik på enten at afvise sagen, at sagsbehandle og afslutte sagen, visitere sagen til et 

af Ungeenhedens team eller overdrage sagen til myndighedsafgørelse i et af kommunens øvrige centre. 

 

Dette viste sig imidlertid at være for tung en struktur, der ydermere afstedkom en del spildtid for 

medarbejderne. Indtil oktober 2014 bestod visitationen i høj grad af skiftende medarbejdere og 

medarbejdere med meget arbejde ude af huset. Efter en række tilpasninger og omstruktureringer 

undervejs består visitationen nu i stedet af en fast medarbejderstab: administrationen, en 

virksomhedskonsulent og en socialrådgiver på servicelovens børneparagraffer. Samtidig rykkede UU 

sammen med SSP fysisk tættere på hovedindgangen, således at de unge har fået mere direkte adgang til 

disse medarbejdere. UU har i forbindelse med omorganiseringen fået etableret åben vejledning, hvor de 

unge kan få vejledning, når behovet opstår. UU står til rådighed for de ledige unge mellem 18 og 25 år, og 

UU-vejledning for unge uden ungdomsuddannelse sker som noget af det allerførste, når en ung henvender 

sig. Uddannelse prioriteres og fokuseres! Visitationen er suppleret med en hurtig back up mulighed i de 

faglige myndighedsteam, så det til enhver tid er muligt at tilkalde en relevant rådgiver/medarbejder. Dette 

har vist sig at være en langt smidigere, mere effektivt og mere tilfredsstillende måde at afvikle 

visitationsopgaven på. 

 

I forbindelse med ovenstående omorganisering blev der endvidere dannet en ny afdeling ”Vejledning og 

visitation” med egen afdelingsleder. Afdelingen består af administrationen/visitation, UU og SSP. Hermed 

er der blevet sat øget fokus på uddannelse og en stærk vejledning. 
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Ledelsesstruktur 

Det stod tydeligt, at den særdeles flade ledelsesstruktur i Ungeenheden var tænkt for flad med én 

overordnet leder af Ungeenheden og to afdelinger med hver sin faglige leder. I en så fagligt kompleks 

enhed, som Ungeenheden, gav dette ikke ledelseskraft nok til at yde de enkelte områder tilstrækkelig 

ledelsessparring, ligesom det ikke var muligt for den enkelte leder at erhverve sig tilstrækkelig indsigt i eget 

område. Den nuværende opdeling i de tre afdelinger ”Rådgivning og Myndighed”, ”Støtte og Projekt” og 

”Vejledning og Visitation” med hver sin afdelingsleder har vist sig langt mere tilfredsstillende og effektiv for 

både medarbejdere og ledere. Muligheden for at danne den ”nye” afdeling ”Vejledning og Visitation” blev 

skabt ved nedlæggelsen af en chefkonsulentstilling. Dette har så betydet, at de opgaver, der tidligere lå hos 

chefkonsulenten, må fordeles hos og koordineres mellem alle ledere. Der kan naturligvis opstå en risiko for, 

at disse opgaver bliver svagere prioriteret, men det var tydeligt, at behovet for og vægtningen af en styrket 

ledelse måtte have første prioritet. 

 

Videnscenter 

I BDO-rapporten fremgik endvidere et forslag om, at Ungeenheden skulle etablere et videnscenter. 

Formålet med videnscentret skulle være at sikre en vidensopsamling og –deling internt i Ungeenheden og 

med den øvrige kommunale organisation på tværs af centre. Desuden ville det bl.a. være videnscentrets 

opgave at udarbejde effektmålinger på Ungeenhedens arbejde, afholde en årlig ”ungedag”, udarbejde en 

ungestrategi samt understøtte politiske målsætninger igennem projektmidler.  Med videnscentret blev der 

i BDO-rapporten argumenteret for, at der var grobund for læring og udvikling på tværs af den kommunale 

organisation. Trods de ideelle grundideer bag videnscentret er videnscentret ikke blevet en realitet i 

Ungeenheden. Det har af økonomiske- og normeringsmæssige årsager ikke været muligt at sikre et 

fundament herfor. Der er naturligvis alligevel sket både vidensudvikling og – deling. Der er eksempelvis 

blevet arbejdet meget med Ungeenhedens mission, vision og værdier og medarbejderne har været 

inddraget i og kvalificeret dette arbejde.   

 

Faglig koordinering 

Med udgangspunkt i tidligere erfaringer stod det fra starten klart, at Ungeenheden ikke kunne fungere 

uden faglige koordinatorer på trods af, at behovet herfor ikke var medtaget i budgetgrundlaget og dermed 

normeringen. Det er en udbredt og velfunderet praksis i Frederikshavn Kommune at anvende faglige 

koordinatorer i de forskellige myndighedsområder. Lovgivningen, borgeres rettigheder og pligter samt 

håndteringen af klagesager fordrer massiv faglig sparring på ikke blot sagsbehandlerniveau men ligeledes 

på koordinator- og lederniveau. Ungeenheden måtte derfor kort efter opstarten prioritere en konvertering 

af to socialrådgiverstillinger til to faglige koordinatorstillinger. 

 

Ungeenheden fungerer således i dag med en faglig koordinator på Servicelovens børne- og 

voksenparagraffer samt en faglig koordinator på LAB og Aktivloven. I sammenligning med andre områder i 

kommunen er omfanget af faglige ressourcepersoner (faglige koordinatorer) fortsat i den  lave ende af 

skalaen – ikke mindst når kompleksiteten på området tages i betragtning. Det er mærkbart, at de to 

konverterede rådgiverstillinger mangler i sagsbehandlingsdelen – alligevel var prioriteringen heraf højest 

nødvendig. 
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De faglige koordinatorer har i høj grad været bærende for kvalitetssikringen af Ungeenhedens initiativer 

ift.udviklingen og implementeringen af arbejdsgangsbeskrivelser, kompetencekatalog, 

serviceniveaufastsættelser, procedurer, retningslinjer for visiteringer, efterværn, henvisninger, kontrakter, 

overleveringer, implementering af arbejdsmetoder, IT, ny lovgivning og meget mere. Derudover er det af 

afgørende betydning ift. at give sagsbehandlerne faglig sparring i komplekse sager. Det er her vigtigt at 

påpege, at Ungeenheden er påkrævet i mange forskellige samarbejdsfora på tværs af kommunen, da 

Ungeenheden repræsenterer mange forskellige lovområder og dermed centerområder, mens andre centre 

hver i sær repræsenterer et mere afgrænset lovområde.  

  



S i d e  | 10 

 

 

4. Strategi og effektmåling 

4.1 Strategi – vision, mission og værdier 
Ungeenhedens arbejde afspejler børne- og ungepolitikkens fire pejlemærker: robusthed, verden venter, 

fællesskab og potentiale. Børne- og ungepolitikken kan genfindes i Ungeenhedens arbejde med at sikre den 

enkelte unge et fundament for et godt liv. Ved at give de unge et solidt fundament, styrkes de unges evne 

til at mestre livet og sikre deres fremtid. Hermed er det Ungeenhedens forhåbning, at Ungeenheden er 

med til at skabe robuste unge, der kan klare livets udfordringer, og at Ungeenheden kan bidrage til en 

positiv udvikling i de unges liv. Ungeenheden er derfor altid nysgerrig på den enkelte unges potentiale, og 

hvad arbejdet med den unges kompetencer og evner kan udvikle den unge til. Ungeenhedens tilgang til 

arbejdet med de unge afspejler dermed også Frederikshavn Kommunes mission om at skabe det bedst 

mulige grundlag for trivsel, sundhed, udvikling og læring hos den enkelte unge og dennes familie. I 

Ungeenheden gøres dette ved at sætte den unge i centrum, således at Frederikshavn Kommunes vision om, 

at enhver skal opleve og leve et meningsfyldt liv, kan indfries.  

 

Konkret udføres arbejdet i Ungeenheden efter det, som Ungeenheden betegner, som en eksistensspiral (jf. 

nedenstående figur). I denne eksistensspiral tages der afsæt i Ungeenhedens værdier, da det er dem, der 

skal gøre det muligt for Ungeenheden at fuldføre deres mission i dagligdagen- at udfordre den unge til at 

indfri sit potentiale. På denne måde arbejdes der kontinuerligt med at nå frem til visionen med 

Ungeenheden nemlig, at de unge bliver den bedste udgave af dem selv. Essentielt for denne eksistensspiral, 

uanset om der fokuseres på værdierne, missionen eller visionen for Ungeenheden, er, at det altid er den 

unge, der er i centrum.  

 

 

4.2 Effektmåling 
Som beskrevet er der værdier, missioner og visioner for Ungeenheden, der karakteriser Ungeenhedens 

strategiske tilgang til arbejdet med de unge. Dette afsnit omhandler effekterne af Ungeenhedens arbejde.  
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At måle effekt 

Med effektmålinger har Ungeenheden kontinuerligt pulsen på de aktiviteter, enheden iværksætter og 

resultaterne heraf. Hermed kan de kortsigtede resultater og små successer registreres, og blive nogle af de 

første skridt på vejen mod mere langsigtede og større succeser. De små succeser kan desuden være 

beskrivende for, om den unge er i positiv udvikling eller ej, og om medarbejderne, der arbejder med den 

unge, har iværksat den rigtige indsats.  

 

Effektmåling i Ungeenheden er i 2014 foregået ved fastsættelsen af tre mål for de indsatser, der 

iværksættes og løbende opfølgning hermed. I løbet af 2014 er metoden (resultatdokumentation) blevet 

brugt i tre forskellige foranstaltninger; StepUp, Mentor og i Bo- og Hjemmestøtte. Det er hensigten, at 

enheden vil udbrede metoden, først til samtlige interne tilbud og dernæst til samtlige eksterne aktører. 

Endvidere skal metoden sammen med virkningsevaluering danne grundlaget for interne og eksterne 

drøftelser af enhedens tilbud. Ungeenheden kan hermed få en indsigt i om de tilgængelige tilbud virker 

efter hensigten og lokalisere de virksomme mekanismer i tilbuddet. En sådan analyse skal medvirke til at 

øge kvaliteten af de tilbud, enheden anvender, og dermed effekten heraf. 

 

Effektmåling 

I Ungeenheden arbejdes der både på at nå korte-, mellem- og langsigtede effekter. Fokus vil særligt være 

på de politiske fastsatte effektmål. Dog vil resultaterne af en brugertilfredshedsundersøgelse af 

Ungeenheden samt en analyse af afslutningsårsagerne i Ungeenhedens interne aktiveringsafdeling StepUp 

ligeledes blive beskrevet. Herigennem ønskes det belyst, hvordan de unge oplever det arbejde, 

Ungeenheden yder og hvilke effekter, der på kort sigt kommer ud af dette arbejde. 

 

Nogle af effektmålingerne, i dette underafsnit, vil have karakter af at være nulpunktsanalyser, altså 

målinger af effekt, som der ikke tidligere er foretaget målinger af i forhold til Ungeenhedens arbejde. 

Nulpunktsanalyserne kan derfor ikke sammenlignes med andre målinger og dermed vise en udvikling over 

tid. Til gengæld kan de beskrevne nulpunktsanalyser fremadrettet bruges til indsamling af viden om 

effekten over tid. Eksempelvis vil mange af de samme målinger kunne bruges igen til 3. årsevalueringen af 

Ungeenheden og dermed udgøre et sammenligningsgrundlag for en beskrivelse af udviklingen efter tre års 

drift.  

 

Brugerundersøgelse af Ungeenheden 

I perioden d.9. januar 2015 – d. 31. januar 2015 er der foretaget en brugerundersøgelse af Ungeenheden. 

Undersøgelsen er baseret på 32 besvarelser fra StepUp deltagere. Hovedresultaterne af undersøgelsen 

bliver præsenteret i det følgende.   

 

Af de 32 besvarelser:  

 Var alle respondenter på nær en modtagere af uddannelseshjælp 

 Var 53,3 % mænd og 46,7 % kvinder  

 Var 36,7 % mellem 18 og 20 år og 63,3 % mellem 21 og 24 år 

 Har 55,2 % på besvarelsestidspunktet modtaget offentlig forsørgelse i 0-6 mdr., 6,9 % i 7-12 mdr., 

13,8 % i 1-2 år og 24,1 % i mere end 2 år.  
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Hovedbudskaberne af undersøgelsen er, at: 

 Flertallet af de unge overvejende er tilfredse indenfor samtlige adspurgte områder i forhold til 

Ungeenheden generelt.  

 Kommunikationen fra Ungeenheden til de unge (herunder telefonisk, skriftlig og personlig) opfattes 

af de unge som god, venlig og imødekommende.  

 

De unge er mest tilfredse med: 

 88,9 % er blevet mødt med venlighed, når de henvender sig til Ungeenheden. 

 77,8 % oplever at medarbejderen fra Ungeenheden har lagt vægt på det, den unge har sagt, og 

medarbejderen var interesseret i at finde gode løsninger sammen med den unge. 

 

De unge er mindst tilfredse med: 

 22,2 % mener, at de i mindre grad eller slet ikke har haft indflydelse på de tilbud, som de skal 

deltage i, og 40,8 % specifikt i forhold til StepUp. 

 22,2 % af de unge, der havde deltaget i et møde/samtale, mente ikke, at medarbejderen til 

mødet/samtalen havde god viden om arbejdsmarkedet og uddannelser. 

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen tegner et altovervejende positivt billede af de unges oplevelse af 

samarbejdet med Ungeenheden– dette på trods af, at de adspurgte unge udgør en gruppe, hvor StepUp 

deltagelsen er obligatorisk, og hvor man derfor kunne forvente en større grad af negativitet rettet mod 

Ungeenheden som systemrepræsentant.  

 

Afslutningsårsager i StepUp 

I 2014 var der 162 unge, der var indkaldt til StepUp, hvoraf 97 havde et fremmøde, mens de resterende 65 

ikke havde et fremmøde. De 97 unge, der havde fremmøde i StepUp var i gennemsnit tilknyttet StepUp i 27 

arbejdsdage.  

 

For 43 ud af de 65 unge, der ikke havde fremmøde, skyldtes deres manglende fremmøde, at deres sager var 

lukket, da: 

 

 30 unge har ikke medvirket eksempelvis pga. at de var påbegyndt en uddannelse i job,  

 9 unge var flyttet,  

 4 unge var overgået til jobcenteret grundet deres alder.  
 
De resterende 22 unge, der ikke havde haft fremmøde i StepUp, men forsat modtager kontanthjælp har fire 
på nuværende tidspunkt aktivt fremmøde til StepUp, 2 er tilknyttet PA/nytteindsats, 1 virksomhedspraktik, 
1 på barsel, 1 sygmeldt, 5 er tilknyttet mentor, mens 8 ikke er tilknyttet nogen aktivitet.   
 

Ud af de 97 unge, der deltog i StepUp, har 54 unge afsluttet forløb ved Ungeenheden, da 

 33 er påbegyndt uddannelse 

 20 har fået arbejde 

 1 er begyndt på produktionsskolen 

 



S i d e  | 13 

 

 

De resterende 43, der har deltaget i StepUp og fortsat modtager uddannelseshjælp, er 21 unge på 

nuværende tidspunkt i virksomhedspraktik, 4 fortsat i StepUp, 2 i STU/EGU, 1 i jobindplacering, 5 på barsel 

og en syg, mens der er 2 der har fået tilknyttet mentor og 4 der ikke deltager i nogle aktiviteter.  

 

Som det ovenstående er med til at beskrive, virker deltagelsen i StepUp i høj grad efter hensigten for 

flertallet af de unge, da disse i højere grad har fået eller er på vej til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Endvidere kan det formodes, at kravet om at deltage i StepUp foranlediger, at de unge selv opsøger og 

skaber kontakt til enten uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet, hvilket kan være en forklaring på, 

hvorfor en stor del af de tilmeldte unge enten ikke påbegynder eller kun har en kortere deltagelse i StepUp. 

 

De politiske effektmål 

Ved oprettelsen af Ungeenheden blev følgende langsigtede effektmål fastsat politisk: 

 

1. At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse  
2. At øge andelen af unge med en kompetencegivende (erhvervs) uddannelse  
3. At reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst  
4. At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet  
5. At undgå marginalisering af unge  

 

I de følgende afsnit vil resultatet af ovenstående effektmål blive synliggjort. Effektmålet om marginalisering 

vil, modsat de andre effektmål, løbende blive beskrevet, da marginaliseringen af de unge kan ske indenfor 

alle de andre effektmål. 

 

1. Andel af unge med en gennemført ungdomsuddannelse 
Det fremgår af regeringsgrundlaget, ”Et Danmark, der står sammen”, at 95 %af en ungdomsårgang skal 

gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015 – den såkaldte 95-procents-målsætning.  

 

Nedenstående tabel viser Undervisningsministeriets fremskrivning på en ungdomsårgangs 

uddannelsesniveau for 2006-2012[1]. Tabellen bygger på fremskrivninger af, hvor stor en procentdel, der 

kan forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hele landet 85,90% 85,80% 85,90% 88,00% 91,50% 93,20% 92,90% 

Nordjylland 87,10% 86,60% 87,00% 89,00% 92,40% 93,80% 93,30% 

Frederikshavn 87,40% 87,30% 88,70% 89,40% 92,40% 93,80% 92,70% 

 

Andelen af unge i Frederikshavn Kommune, der formodes at gennemføre en ungdomsuddannelse fra 2006-

2012 er højt  både i forhold til regionalt og nationalt niveau.  Nedenstående giver en grafisk afbildning 

heraf. 

 
                                                           
[1] Da der ikke er tilgængelige data på nationalt, regionalt og lokalt niveau på området fra 2012 og frem til 2015, er opgørelsen kun 

opgjort til og med 2012.  
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Beregninger fra Frederikshavn UU viser, at det kan forventes, at 91,0 % af årgang 90 gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Der er målt og beregnet på årgang 90,da det ifølge undervisningsministeriet kan tage 

25 år, før man med sikkerhed kan måle det realiserede uddannelsesniveau. 

 

Der er således stor overensstemmelse mellem de lokale forventninger og Undervisningsministeriets 

fremskrivninger på området.  

 

2. Andel af unge med en gennemført erhvervsuddannelse 
I 2014 blev det igennem en reform af erhvervsuddannelserne vedtaget målsætninger om, at mindst 25 % af 

de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Frederikshavn Kommune 

har på baggrund af den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig arbejdskraft 

valgt at opstille mere ambitiøse målsætninger herom. Således er der for Frederikshavn Kommune en 

politisk målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 vælger en erhvervsuddannelse. 

  

Af de unge, der har gennemført eller har påbegyndt en ungdomsuddannelse, har 41,5 % en 

erhvervsuddannelse, mens 58,5 % har gennemført eller er påbegyndt en gymnasial uddannelse. 

Frederikshavn Kommune opfylder hermed de nationale målsætninger, og er ligeledes godt på vej til at nå 

de lokale målsætninger for 2020. 

 

Hvis de enkelte byer i Frederikshavn Kommune sammenlignes kan de største forskelle ses mellem Dybvad 

og Frederikshavn. Dybvad er den by, hvor den største procentdel af de unge påbegynder/gennemfører en 

erhvervsuddannelse (55,8 %), omvendt har Dybvad den laveste procentsats (44,2 %) indenfor de 

gymnasiale uddannelser hos de 15-25 årige.  For Frederikshavn er billedet omvendt, da Frederikshavn er 

den by, hvor flest unge påbegynder og gennemfører en gymnasial uddannelse (60,7 %). Omvendt har 

Frederikshavn den laveste procentdel af 15-25 årige med erhvervsuddannelser (39,3 %). 

  

Når ikke det lykkes de unge i første omgang, og måske af sig selv, at påbegynde og gennemføre en 

uddannelse, er de unge i langt højere risiko for ikke at være i stand til at sikre sig selv en (varig) tilknytning 

til arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse. Uddannelse er ikke bare økonomisk vigtigt for den unge og 

for samfundet generelt – en uddannelse og et job er med til at skabe et ståsted i livet og undgå 
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marginalisering og de risici, der er forbundet hermed. Det er derfor af afgørende betydning, at når de unge 

befinder sig i ”systemet”, er de der kortest muligt, og at de afslutter forløbet succesfuldt og endegyldigt.  

 

3. Reducering af antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst  
Nedenstående tabel viser antallet af fuldtidspersoner i alderen 16-19 år og 20-24 år, der pr. kvartal var 

ledige eller i aktivering i 2014. Tallene er desuden opgjort i procenter af, hvor stor en andel den ledige 

målgruppe udgør af den samlede andel af 16-24 årige i Frederikshavn Kommune. 

 

 1.kvt.2014 2.kvt. 2014 3.kvt.2014 4.kvt. 2014 

Antal unge %  Antal unge %  Antal unge % Antal unge % 

16-19 år 89 2,79 96 3,01 88 2,76 83 2,66 

20-24 år 229 8,71 263 9,81 241 8,84 240 9,03 

I alt 318 5,46  359 6,12 329 5,56 323 5,59 

 
De 20-24 årige var i alle fire kvartaler af 2014 i langt højere grad ledige eller i aktivering i forhold til de 16-19 

årige. I sammenligningen mellem 1. kvartal og 4. kvartal kan der ses et lille fald i de 16-19 årige, der var 

ledige eller i aktivering, mens der ved de 20-24 årige kan ses en lille stigning for samme periode. 

Ungeenheden har formået at fastholde niveauet i gennem 2014 og etableringsfasen, og målet for 2015 vil 

derfor være et samlet fald i målgruppen. 

 

4. Styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet  
I forhold til at reducere antallet af unge på kontanthjælp, kan det ud fra den gennemsnitlige varighed på 

uddannelseshjælp ses et lille fald fra 4,3 uger i januar 2014 til en gennemsnitlig varighed på 3,9 uger i 

november 2014. Dvs. at antallet af ledige igennem 2014 stort set er det samme, mens den samlede 

varighed er faldet – de unge er altså samlet set kortere tid i systemet! En udvikling som, hvis den 

fortsætter, kan være med til at indikere, at de unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes og 

fastholdes. 

 

Rent økonomisk er en sådan udvikling også positiv. Der blev i januar 2014 i gennemsnit brugt 4228 kroner 

på uddannelseshjælp, hvilket svarer til en udgift på 976 kr. om ugen i gennemsnit set over et år. Med et 

gennemsnit på 332 ledige over et år, sparer kommunen således 129.613 kr. på dette fald.  

 

En anden måde, at måle de unges tilknytning til arbejdsmarkedet er, at undersøge antal påbegyndte forløb 

i Ungeenheden. I aldersgruppen 16-19 år ses det ud fra antal påbegyndte forløb, at disse unge i 2014 i 

gennemsnit påbegyndte 1,14 forløb, mens aldersgruppen 20-24 år påbegyndte 1,27 forløb. I 2014 var der 

447 personer, som kun påbegyndte et forløb, mens 113 påbegyndte 2-3 forløb. Det var således langt 

størstedelen af de unge, der kun påbegyndte et forløb i Ungeenheden. Ud fra disse oplysninger kan det 

være vanskeligt at konkludere, at der hermed er opnået en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Dog viser 

tallene, sammenholdt med afslutningsårsagerne hos deltagere i StepUp, at langt størstedelen af de unge 

efter et ledighedsforløb igen kommer i kontakt med arbejdsmarkedet og herefter ikke vender tilbage til 

systemet. De unge som desværre returnerer i systemet og som oplever at være en del af systemet i en 

længere periode, er de unge, som er i størst fare for marginalisering. 
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I forhold til de politiske effektmål gives der ikke en præcisering af, hvad der forstås ved marginalisering. 

Dog handler målet i høj grad om at reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse, således at færre og 

færre unge oplever at ”blive en del af systemet”. Samtidig handler det også om, at Ungeenheden, så vidt 

det er muligt, holder de unge, som er i systemet, så tæt på ”normalområdet” som muligt. Ungeenheden 

skal med andre ord nedbringe antallet af aktivitetsparate (dem der er længst væk fra uddannelse) og i 

stedet gøre disse unge uddannelsesparate, dernæst åbenlyst uddannelsesparate og i sidste ende få de unge 

helt ud i ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse.  

 

Når de unge vurdereres uddannelsesparate, får Ungeenheden samtidig langt flere muligheder for at 

arbejde med de unge – der er flere tilbud at vælge imellem, og der kan ligeledes stilles flere krav til de 

unge. Det er i høj grad de uddannelsesparate, der eksempelvis deltager i StepUp – hvilket er til gavn for de 

unge på mange måder. Når de unge deltager i StepUp, har de deres daglige gang i Ungeenhedens lokaler, 

hvilket betyder at vejen til den unges sagsbehandler, UU, ydelsesmedarbejderen, virksomhedskonsulenten, 

m.fl. er kort. Sagsbehandlerne benytter eksempelvis ofte muligheden for at tale med de unge ad hoc og 

uden forud indgået aftale (udsendelse af mødeindkaldelse mm.), men når behovet opstår – og omvendt 

kan de unge ligeledes nemt få fat i sagsbehandleren (ydelse og beskæftigelse), når de alligevel er her.  

 

I nedstående graf er udviklingen i netop antallet af åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate samt 

aktivitetsparate i perioden fra januar 2014- december 2014 illustreret. 

 
 

Grafen viser, at der er sket et positivt fald i antallet af aktivitetsprate fra 202 i januar måned til 149 i 

december måned. Dette svarer til et fald på 26 %. Omvendt kan der ved de uddannelsesparate ses en 

stigning på 236 %, da der i januar måned var 53 uddannelsesparate unge, mens der var hele 125 

uddannelsesparate unge i december måned.  Tallene for de åbenlyse uddannelsesparate er næsten stabile 

igennem hele 2014, men falder dog i december. 

 

Forudsætningerne for, at de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse synes derfor at være øgede i 

Ungeenhedens første leveår.  
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5. Økonomi og normering 
 

På trods af benhårde udfordringer ift. idriftsætning og afklaring af tværfaglighed, organisatoriske 

leanprocesser, ambitionsniveau, lokaler, IT osv., har de økonomiske udfordringer uden sammenligning 

udgjort den absolut største udfordring i Ungeenheden første leveår.  

 

Ungeenhedens normering og bodeling1 har siden dag ét været genstand for mange uafklaretheder og 

debat. BDO-rapporten indeholder bl.a. ikke specifikke oplysninger om, hvilke parametre der lå til grund for 

bodelingen. 

 

Normering 

Som nævnt i kapitel 3 er der ikke taget højde for behovet for faglige koordinatorer i Ungeenheden. Af 

samme grund har der ikke været afsat midler til opgaven. 

  

Ungeenheden har desuden ikke oplevet, at der var afsat tilstrækkelige administrative ressourcer til at løse 

en radikalt anderledes administrativ organisering end ellers set i kommunen. Eksempelvis kan det nævnes, 

at Ungeenheden har 46 omkostningssteder i kontoplanen – en økonomisk opgave på fire forskellige 

lovgivningsområder (SEL børn, SEL voksen, LAB og aktiv). 

 

Det fremgår ikke af BDO-rapporten i hvor høj grad kompleksiteten i sagerne har påvirket 

beregningerne/vurderingerne af personalenormeringen på de enkelte områder, ligesom det ikke ses om 

der har været anvendt samme praksis i alle centre. 

 

Aldersgruppen 15-25 årige er ikke bare kompleks. De er samtidig meget aktive! Der er mange ting i gang på 

samme tid; skoleafslutning, uddannelsesvalg, boligskifte (de unge flytter hjemmefra), misbrug, udvikling af 

psykiske diagnoser, parforholdsproblemer, graviditet, nederlag ift. job og uddannelse, løsrivning fra 

forældre, kriminalitet, ensomhed, økonomiske udfordringer, osv. Det er ikke sager, der løses og derefter 

”ligger stille”, men sager der lukker og åbner igen, lukker og åbner igen. Mange af disse unge bevæger sig 

ikke kun i et lovgivningsområde, men i mange forskellige. Desuden har en stor del af disse unge stadig en 

stærk tilknytning til deres familie, som derfor også vil trække i medarbejderressourcerne. En vægtning af 

disse aspekter er ikke umiddelbart at læse i fordelingen.  

 

Den kan i denne sammenhæng bemærkes, at der i planlægningsfasen blev opereret med en forventning om 

en Ungeenhed med en volumen på 30-40 medarbejdere – enheden beskæftiger pr. 1. januar 2015 103 

medarbejdere.  

 

Drift 

Fordelingsnøglen i forhold til driftsmidler ser ud til at være forskelligartet – fra nogle centre er der afgivet 

de midler, som fulgte borgerne og hos andre er der brugt samme metode, som ved beregningen af 

medarbejderressourcer. Dette giver konsekvenser for driftsmidlerne, der er parallelle med de under 

ovenstående afsnit nævnte konsekvenser for normeringen. 

                                                           
1
 Bodelingen dækker som betegnelse over de ressourcer (drifts- og normeringsmæssige), der blev trukket ud af de afgivende 

centres budgetgrundlag og lagt over til Ungeenheden 
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Ungeenhedens budgetgrundlag blev først udspecificeret i april 2014 uden eget budget. Dette gav en del 

styringsmæssige udfordringer, og det stod klart, at der ikke var opnået sammenhæng mellem 

budgetgrundlaget og udgifterne og Ungeenhedens første budgetår ender med et underskud på driften.  

 

Der blev på den baggrund i sommeren 2014 indgået en aftale med BDO om en økonomisk gennemgang af 

Ungeenhedens budget, økonomi og økonomistyring (jf. bilag 3). BDO konstaterer på baggrund af 

gennemgangen væsentlige afvigelser mellem budget og forventet forbrug – og i tråd med enhedens egne 

betragtninger, er afvigelserne især at finde på løn og foranstaltninger. 

 

Analysen havde på den baggrund følgende anbefalinger til Ungeenheden: 

 Udarbejdelsen af en mere detaljeret plan for implementering af serviceniveaubeskrivelser, 

anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer for at sikre ejerskab hos medarbejderne og 

understøtte at faglighed og økonomi går hånd i hånd 

 Udarbejdelse af en mere detaljeret plan for indhentelse af efterslæb i sagerne, der 

ressourcemæssigt tager højde for, at der samtidig praktiseres sikker drift 

 Afstemning af faglige initiativer og fagligt fokus ift. budgetmæssige forudsætninger 

 Opstramning ift. efterlevelse af visitationspraksis og kompetenceplan, således at disse 

fastholdes og prioriteres ledelsesmæssigt, som et fagligt og økonomisk styringsværktøj 

 Etablering af fagligt ledelsestilsyn 

 Overvejelse af ledelsessparring ift. at fastholde fokus i en turbulent hverdag 

 

Ungeenheden udarbejdede som et resultat af anbefalingerne en handleplan for 2014/2015, som tog sit 

udgangspunkt i implementeringen af ovenstående anbefalinger. Handleplanen skal sikre kontinuerlig 

styring og fastholdelse. På nuværende tidspunkt er der eksempelvis udarbejdet en skærpet procedure for 

visitation til foranstaltninger, og rådgivernes egen kompetenceplan er ligeledes ændret for at sikre mere 

styring af økonomi. Rådgiverne mødes hver 4. uge for at sikre ejerskab over procedurer og 

serviceniveaubeskrivelser, som løbende bliver justeret i samarbejde med andre centre.  Handleplanen er et 

godt arbejdsredskab for ledelsen, som løbende bliver drøftet.  

 

Udover de konkrete anbefalinger til Ungeenheden, påpegede BDO endvidere behovet for, at Frederikshavn 

Kommune: 

 

 Beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øvrige centre til Ungeenheden i oktober 

2013/januar 2014 og sammenholder den med de forudsætninger fra maj, der var 

udgangspunktet for bodelingen. 

 At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning til en 

revurdering af de nødvendige personalemæssige ressourcer 

 At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Ungeenheden samt etableringsudgifter mv. i 

forhold til, om centret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde beløbene indenfor den 

samlede driftsramme 

 At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes midler til en 

årgang fra 2015, hvor Ungeenheden har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere 
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den oprindelige bodeling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra Center 

for Social- og Sundhedsmyndighed. Frederikshavn Kommune anbefaler stillingtagen til en 

beregning af denne manko 

 

Sidste pind i anbefalingerne er effektueret, og Ungeenheden fik i efteråret 2014 overført knap 2,9 mio. kr. 

på dette område, mens de øvrige anbefalinger fortsat står til stillingtagen. 

 

Sagstal 

Ungeenheden har ved udarbejdelsen af denne evaluering selv udregnet et par forsigtige skøn af 

omkostningen ved den massive tilgang af sager – på andre områder end den ”ekstra årgang” i 2015, der er 

nævnt ovenfor. 

 
 

Som det ses af tabellen er der sket en bruttotilgang på 240 sager, altså en stigning på 19,4 %.  Det område, 

der har haft langt den største tilgang af sager, er ”Familie”-området – servicelovens børneparagraffer. Her 

er der sket en stigning på 118 sager. Ungeenheden fik i bodelingen tildelt ca. 41.000.000 kr. til 

foranstaltninger (drift) på dette område – et beløb, der svarer til ca. 117.500 kr. pr. ung. En forsigtig 

beregning af det økonomiske grundlag sammenholdt med tilgangen (118 sager x 117.550 kr.) viser således 

et behov for knap 14.000.000 kr. mere for at løfte opgaven. Overforbruget på området lød på knap 4.1 

millioner kr. i 2014. 

 

Beregningen bør verificeres og foretages på samtlige områder – herunder også om en ændret 

visitationspraksis er en del af årsagen – men beregningen påpeger problematikken. 
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6. Evalueringsgruppens evaluering af Ungeenheden 
 

I de forrige afsnit har Ungeenheden beskrevet, vurderet og evalueret på enhedens første leveår. 

Evalueringsgruppen har kvalificeret de forrige afsnit og har derudover også bidraget med en separat 

evaluering af Ungeenheden. I det følgende præsenteres denne evaluering. 

 

Rammerne for evalueringsgruppens evaluering var, at Ungeenheden udformede ni evalueringsspørgsmål, 

som evalueringsgruppen efterfølgende kvalificerede og godkendte. Derefter blev evalueringsspørgsmålene 

besvaret centervist. Evalueringsspørgsmålene og besvarelserne heraf gennemgås i det følgende. 

Besvarelserne er grupperet ud fra de enkle centre og gengives i en vilkårlig rækkefølge. Spørgsmålene er 

gengivet i samme rækkefølge, som centrene har besvaret spørgsmålene i.  

 

6.1. Snitflader 
 

Spørgsmål 1:  
Hvordan opleves snitfladerne imellem centrene og Ungeenheden (funktioner, målgruppe, alder, 
serviceniveau mm.)? 

 

Besvarelser:  

Center for Familie: 

I forbindelse med administrationen af § 41/42, kan der være familier, der har børn både over og under 15 

år. Det medfører en usikkerhed omkring hvor beregningen så ligger, når den skal ses samlet? 

Der er ønske om, at der i nogle tilfælde kunne være mere fleksible snitflader ift. hvad der er godt i den 

enkelte ”sag”? Eksempelvis synes vi, at det kunne give god mening, hvis unge, som er tæt på 15 år kunne gå 

direkte til Center for Unge, fremfor at blive startet hos os, og 2-3 mdr. efter skifte til Center for Unge. Den 

omvendte situation kan også være gældende, hvor vi måske har udsigt til at 'slippe en sag' få måneder efter 

det fyldte 15. år, hvor det så ville give mening vi beholdt sagen. 

Derudover vil vi foreslå, at vi, ca. tre måneder før den unge nærmer sig 15 år, begynder en orientering om, 

at den unge er på vej, ligesom Center for Unges deltagelse ved møder angående den unge, virker relevant 

på dette tidspunkt. Formålet er, at familier ikke oplever at falde imellem to stole/skulle starte forfra ved 

overlevering. 

I forhold til familieplejegruppen opleves at der kan forekomme divergerende forventninger til opgaver og 

rollefordelingen, og at konsulenterne ikke inddrages efter hensigten, eksempelvis i forbindelse med at CFU 

selv finder anbringelsessteder, eller ikke inddrager konsulenten i vurdering af det mest hensigtsmæssige 

anbringelsessted. 

Endvidere opleves ikke afstemte forventninger i forhold til hvad der er ”god skik” eller ”sædvane” omkring 

kommunikationen mellem samarbejdspartnere, struktur i arbejdet, skriftlige materialer m.v. Hermed kan 

følge en opfordring til at vi i fællesskab har fokus på dialog om dette, således at vi kan udvikle en "fælles 

sædvane" fremadrettet. 

 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 
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På de fleste områder har vi i Ydelseskontoret i CBB og Ungeenheden talt os til rette, når der er opstået 

problemer. Vedr. enkeltydelser til førtidspensionister (op til 25 år) har det givet anledning til drøftelser. CBB 

er af den opfattelse at også denne opgave skulle ligge i Ungeenheden, da der ikke blev sondret mellem de 

forskellige målgrupper for enkeltydelser, hvilket blev aftalt ved opstarten af Ungeenheden. 

 

Center for Skole: 

Det er vores opfattelse, at der er en meget klar snitflade. Vores samarbejde er primært i forhold til UU, SSP 

og lignende, hvor vi har et godt samarbejde.  

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Det er væsentligt at have en opmærksomhed på, at Ungeenheden betyder, at borgerne oplever en 

overgang mere. Der er behov for fortsat at have fokus på snitfladerne mellem centrene. 

I Center for Handicap og Psykiatri oplever vi en række eksempler på, at serviceniveauet er forskelligt i 

Center for Unge og voksenområdet. Der er behov for at arbejde med at harmonisere serviceniveauet 

mellem centrene. 

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Arbejdsmarked: 

Samarbejdet ml. UE og JC fungerer tilfredsstillende, både hvad angår sparring på overlevering af borgere, 

når de fylder 25 år.   

Der er desuden et fint fagligt samarbejde mellem faglige koordinatorer i UE og JC, og UE har adgang til alle 

Jobcentrets arbejdsgangsbeskrivelser, procedurer, ledelsestilsynsskabeloner mm., således at der sikres en 

ensartet fortolkning af lov og arbejdsgange. 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Hjælpemiddelenheden: Der er problemer med at der arbejdes i forskellige systemer. Hjælpemiddel 

arbejder udelukkende i CSC. 

Hjælpemiddelenheden har fortsat opgaven med betaling af fakturaer på bevillinger udstedt af 

Ungeenheden. 

Socialenheden: Opdelingen i Center for familie, Ungeenhed og Center for Social- og sundhedsmyndighed er 

rigtig fin. (funktioner, målgrupper, alder og serviceniveau). 

Der opleves imidlertid store forskelle i serviceniveauet – specielt mellem Ungeenhed og Socialenheden. 

På § 85 bostøtte bevilges ydelserne forskelligt  

Der bør aftales klare og ensartede retningslinjer for anvendelse af VUM (Voksenudredningsmetoden), da 

beslutningsgrundlaget i modsat fald kan være mangelfuldt. 

Socialenheden ønsker etableret et øget samarbejde med Ungeenheden. Vi har ofte den fornødne 

ekspertise og stiller den gerne til rådighed. Samarbejdet er blevet styrket efter at der er kommet en 

koordinator i Ungeenheden. Der er iværksat en formel samarbejdsform, hvor der afholdes 

samarbejdsmøder. Her opleves der stor velvillighed fra Ungeenheden til at opretholde et godt samarbejde. 

Ligeledes har Ungeenheden på det seneste ofte rettet henvendelse til Socialenheden med henblik på 

sparring. Det opleves som særdeles positivt.  



S i d e  | 22 

 

 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: Overordnet set er de områder, der overførtes til Ungeenheden hensigtsmæssige og 

befordrende for en helhedsorienteret sagsbehandling for de 15-25 årige, hvor f.eks. overgangen ved det 18. 

år er blevet langt lettere at håndtere end tidligere. 

Målgruppen førtidspensionister giver anledning til problemstillinger, der er meget anderledes end 

Ungeenhedens målgruppe i øvrigt. Der er her et andet perspektiv end uddannelse og beskæftigelse, som vi 

ellers har fokus på. Især i forhold til del af gruppen, der har svære og multiple handicaps, er det svært at 

arbejde med et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv. Arbejdet med ovennævnte borgere indebærer 

imidlertid andre og mere progressionsorienterede personlige og sociale målsætninger. Det er vores 

oplevelse, at der er andre centre i kommunen som i højere grad end Ungeenheden har den volumen, de 

ressourcer og den specialviden der skal til for at løse denne opgave. 

 

Unge, der går i specialklasser og visiteres til STU eller lignende og som herefter ofte modtager et botilbud, 

vil mange gange være så svært handicappede, at de indstilles til pension direkte ved det 18. år. Også for 

denne gruppe er uddannelses- og beskæftigelsesperspektivet vanskeligt at udfolde, ligesom der med årene 

ofte tilkommer nye og mere krævende behov/yderligere komplikationer, som kræver mere specialiseret 

viden. Konteksten for udviklingsperspektivet kunne være, om det f.eks. var muligt at opnå selvforsørgelse 

som minimum ved et fleksjob.  

 

En anden snitflade som giver anledning til udfordringer, er problematikken i forhold til  tvangsanbringelser. 

Disse sager behandles i udgangspunktet i Center for Familie, men sagen kommer tilbage til CU, når 

anbringelsen er igangsat. Ungeenheden har her ikke den volumen og de  ressourcer på området, der skal til 

for at opnå tilstrækkelig specialviden omkring sagsbehandlingen i de komplicerede sager med anbringelser 

uden samtykke. 

På begge områder justeres serviceniveauet ved samarbejdsmøder og fælles visitering til dyrere tilbud, der 

efterfølgende skal ”overtages” af andre centre. 
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6.2 Overlappende sagsbehandling 
 

Spørgsmål 2: 
Er der områder, hvor der både i Ungeenheden og i yderligere et eller flere centre uhensigtsmæssigt 
foretages sagsbehandling på samme borger/målgruppe? Er der forslag til, hvordan dette i givet fald kan 
ændres? 

 

Besvarelser: 

Center for Familie: 

Vi har oplevet, at der i samme familie kan være forskel på serviceniveauet i f.b.m. § 41 og måden at lave 

personkredsvurderinger på. Det forvirrer nogle familier. 

Hvis en familie har børn, både over og under 15, løses der som udgangspunkt opgaver i forhold til familien 

både i Center for Unge og i Center for Familie. Dette indebærer dels at der kan være divergerende faglige 

perspektiver på opgaven, og forudsætter omfattende koordinering med medfølgende ressource træk. 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Ved udbetaling af ydelser benytter Ungeenheden den samme udbetalingsenhed som Ydelseskontoret i 

CBB. Det har givet nogle udfordringer i f.t. tildeling af rettigheder til medarbejdere i Ungeenheden. 

Ungeenheden overvejer pt. at oprette deres egen sagstype enhed. Hvis der ellers har været overlappende 

opgaver, har vi kontaktet hinanden og løst problemerne. Bl.a. har det vist sig, at Ungeenheden havde svært 

ved at få betalt deres Opus regninger, fordi de blev leveret på CBBs EAN-nr.  Derfor har vi indtil videre 

været behjælpelig med at betale disse regninger i Opus. Det bør ændres, hvis der oprettes egen sagstype 

enhed i Ungeenheden. 

 

Center for Skole: 

Nej, ikke det er ikke noget vi umiddelbart er stødt på. De borgere eller målgrupper for der foregår indsatser 

omkring, sker i et tæt samarbejde eks. skole – UU – sagsbehandler 

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Vi har ikke kendskab til, at der uhensigtsmæssigt foretages sagsbehandling på de samme borgere.  

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Arbejdsmarked:  

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: 

Ingen bemærkninger 



S i d e  | 24 

 

 

6.3 Nuværende organisering af opgaveløsning for de 15-25 årige 
 

Spørgsmål 3: 
Løses der opgaver for de 15-25 årige, som i stedet burde løses i Ungeenheden eller omvendt? 

 

Besvarelser: 

Center for Familie: 

Ja, vores opmærksomhed peger i retning af en mulig gråzone i vores handicapsager. I nogle sager opleves 

en risiko for at fastholde vurdering af de unge ud fra et handicapsyn frem for et ungesyn og det er ikke 

nødvendigvis gunstigt. Vi tænker det kalder på en fælles definition af begrebet udviklingspotentiale og en 

fælles forståelse ift. det oprindelige udgangspunkt. 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Der løses fortsat opgaver for de 15-25 årige i Ydelseskontoret i CBB, bl.a. fleksydelse, ledighedsydelse, 

fleksløntilskud, ressourceforløbsydelse og udbetaling af ydelser til flygtninge. Men her er der tale om 

forholdsvis mindre områder, hvor ekspertisen er samlet hos nogle få sagsbehandlere. Derfor blev disse 

områder ikke overflyttet til Ungeenheden i 2013. Det er vores opfattelse, at disse områder fortsat bør ligge 

i Ydelseskontoret. 

Det bør vurderes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at de nuværende ydelsesområder i Ungeenheden fortsat 

skal være placeret her. Vi var betænkelig i forhold til at lave den påtænkte opdeling af ydelsesområdet, idet 

man fik et fagligt set sårbart ydelsesafsnit i Ungeenheden 

 

Center for Skole: 

Vi løser primært kun opgaver op til 15 år.  

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Center for Handicap og Psykiatri mener, at opgaverne i forhold til Serviceloven bør løses i voksenområdet, 

og ikke i Center for Unge.   

Center for Unge vil på denne måde kunne fokusere på arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede opgaver, 

som er omdrejningspunktet i etableringen af centret. Samtidig vil det betyde, at opgaverne i forhold til det 

specialiserede område varetages det sted, hvor kompetencerne er størst, og at det er muligt at samle 

kompetencerne ét sted. 

Frederikshavn Kommune har ikke en størrelse, hvor det er muligt at opbygge den fornødne faglighed til at 

arbejde med de meget specialiserede grupper af borgere flere forskellige steder i organisationen.  

Hvis vi skal levere den bedst mulige indsats for borgerne, er der behov for et større fagligt fokus, hvilket kun 

opnås ved at samle kompetencerne- ikke adskille dem. 

 

Vores faglige vurdering er derfor, at en række borgere vil få et bedre tilbud, hvis man i højere grad tager 

udgangspunkt i borgerens funktionsniveau end i vedkommendes alder.  

Foruden det faglige argument, vurderer Center for Handicap og Psykiatri, at det økonomisk er meget dyrt 

for Frederikshavn Kommune at have samme tilbud flere forskellige steder til forskellige aldersgrupper. Det 

betyder eksempelvis større kørselsudgifter og mere vejtid, da der er færre medarbejdere og borgere at 

fordele de samme afstande på. 
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Det skaber samtidig en stor skrøbelighed på området, da der er tale om relativt få borgere og 

medarbejdere. Dette kan blandt andet være problematisk i forbindelse med ferie, sygdom og lignende. 

En deling af opgaverne efter lovgivning, hvor Ungeenheden kun varetager arbejdsmarkeds- og 

uddannelsesrettede opgaver, vil betyde et øget fokus på kerneopgaven i både Ungeenheden og for 

voksenområdet. Birketoften er eksempelvis en opgave, der ligger i naturlig forlængelse af de øvrige 

opgaver i Center for Handicap og Psykiatri, mens det er vanskeligt at se, at et arbejdsmarkedsperspektiv 

skulle være dominerende.  

I de kommende år skal vi i Frederikshavn Kommune- jævnfør de strategiske fokuspunkter- blandt andet 

skabe mere for mindre og sikre effektiv værdiskabelse. For at nå disse målsætninger, og for at sikre en 

endnu højere faglig kvalitet, foreslår Center for Handicap og Psykiatri, at opgaverne skal deles efter 

lovgivning og ikke alder i forhold til de borgere, der har behov for et specialiseret tilbud. 

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Arbejdsmarked: 

Ingen besvarelse. 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Hjælpemiddelenheden: Det bør overvejes at de borgere der er overgået til Ungeenheden på det 

kropsbårne område returneres til Hjælpemiddelenheden, da der er tale om et fåtal samt om ukomplicerede 

sager, som ikke har haft en større betydning for den samlede sagsbehandling i Hjælpemiddelenheden eller i 

Ungeenheden. Der er ej heller oplevet en tidsbesparelse i omfanget af sagsbehandleropgaver. Det er 

ligeledes svært at få en erfaring og opretholde en faglighed på området, når der ikke er flere sager at tage 

hånd om for Ungeenheden. 

Økonomi (tilknyttet Social-og sundhedsmyndighed): Borgere på Birketoften der har betalingskommune 

bliver der sendt regning fra Økonomi – de oprettes i Børn og Voksensystemet og indtægtskravet er i 

Socialenheden. Det vil være oplagt at flytte indtægtskravet til Ungeenheden og lade dem sende regningen. 

Lige nu er vi afhængige af, at Ungeenheden husker at fortælle Økonomi, når der sker ændringer i borgerens 

forhold. Ungeenheden har selv adgang til Børn og Voksensystemet og de kan derfor lige så godt sende 

regningen selv. 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: Aldersfordelingen er i dag uhensigtsmæssigt i forhold til kontanthjælpsreformen og 

vejledningen på UU-området. Uddannelseskravene til de 25 – 30 årige er de samme, som Ungeenhedens 

nuværende målgruppe. Vi er af den opfattelse, at det ville gavne de unge, kommunen, Center for 

Arbejdsmarked og Ungeenheden, hvis Ungeenheden varetager sagsbehandlingen for alle 

uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år. Da Ungeenheden arbejder med både et 

uddannelsessigte og et beskæftigelsesperspektiv, giver det mest mening –  især for borgeren – at der er et 

rent alderssnit.  

Den unge vil ikke altid forhånd kunne overskue om en henvendelse hører hjemme det ene eller det andet 

sted, hvorfor alderen og ikke en lang række andre parametre bør være definerende, Sagsbehandlingen for 
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de to grupper af unge vil langt hen ad vejen være den samme. Såfremt Ungeenheden udvides op til de 30 

år, vil enheden også få den volumen på området, der skal til for at behandle målgruppen mere kvalificeret.   

Ud fra faglige overvejelser, mener vi i Ungeenheden, at unge borgere med handicaps af en sådan grad, at 

de bevilges førtidspension ved det fyldte 18. år bør gå den ”lige vej” fra familieafdelingen til socialenheden. 

Efter 1½ års erfaring viser det sig ikke hensigtsmæssigt, hverken for borgerne eller for sagsbehandlingens 

indhold og kvalitet, at borgere som har meget lille sandsynlighed for at blive selvforsørgende ved minimum 

et fleksjob presses af et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv. Især bør det herunder overvejes om 

Birketoften ville have større gavn af at være tilknyttet socialenheden og de interne dagtilbud, netværk, 

formålsbeskrivelser m.v. som herigennem er til stede.   

M.h.t. døgncenteret er en overvejende del af de unge her ikke blot over 15 år, men har i høj grad også et 

uddannelses- og senere et beskæftigelsesperspektiv. Ungeenheden placerer mange unge i døgncenterregi 

og det er derfor vigtigt, at de unge oplever stor sammenhæng i indsatser og sagsbehandling. De unge på 

døgncentret indgår ofte i en helhedsforanstaltning, hvor der er tæt samarbejde mellem bo hjemme støtte, 

UU og den beskæftigelsesrettede indsats. Samarbejdet mellem CFA og CU på området bør derfor 

intensiveres – og i yderste konsekvens kunne døgncenterets organisatoriske forankring overvejes.  
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6.4 Overlevering af sager mellem centrene 
 

Spørgsmål 4: 
Fungerer overleveringen af sager mellem centrene og Ungeenheden?  Hvis ikke så beskriv 
problemstillingerne. Er der forhold, der bør ændres? 

 

Besvarelser: 

Center for Familie 

Man kan godt tænke over om opgavesnitfladerne er hensigtsmæssige. Der udvikler sig nogle forskellige 

kulturer og tilgange til opgavefordelingen. Fx kultur omkring familieplejekonsulenternes arbejde - faglighed 

og dialog omkring match vs. en 'bestillingsopgave'.   

Sagsoverleveringen fungerer ikke altid optimalt. Det er tit for kort varsel og der er tit usikkerhed omkring 

hvem sagerne skal overgives til osv. Det smutter sommetider at få dem indkaldt... Flere i Center for Familie 

oplever udfordringer når børnene er overgået til CFU. Der kan gå lang tid, inden barnet/familien oplever 

kontakt og hjælp. Det kan også være svært for os at få kontakt til den nye sagsbehandler. Der er nok tale 

om forventelige implementeringsvanskeligheder og det skal bemærkes at der spores fremgang. 

Der kan indimellem være en oplevelse af, at det kan være svært at overlevere. Det hænger måske sammen 

med, at dialogen først er reel, når den unge er 15, og dels har der nogle gange været en bekymring for, om 

der er hænder til at overtage sagerne.  

Generelt hos PPA er også et indtryk af, at det halter med overlevering. Der er tale om meget generelle 

vurderinger, såsom at der ikke sker noget i sagen når den først er i ungeenheden. PPA oplever desuden 

hyppigt, at der ikke er deltagelse af rådgiver fra CFU til familieteammøder. 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Overleveringen fungerer ikke optimalt. Vi har ikke modtaget sager fra Ungeenheden i det omfang, som vi 

skulle, jf. den aftalte procedure. Problemet skyldes muligvis, at Ungeenheden ikke har tilstrækkeligt 

overblik over sagerne, idet der mangler journalisering og tilknytning af dokumenter samt behandling af 

advis’er. Vi har i sin tid aftalt med Ungeenheden, at sagerne ved overleveringen skulle være ajourført, da vi 

ellers ville påtage os et ansvar for sager, der ikke revisionsmæssigt var i orden. Ledelsestilsynet påhviler den 

afdeling/center, hvor opgaven er placeret. 

 

Center for Skole: 

Vi er ikke stødt på problemer. 

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Center for Handicap og Psykiatri opfatter det som centralt, at der er fokus på overleveringen, og at 

overleveringen af den enkelte borger sker med rettidig omhu. Det er derfor væsentligt, at der udvikles faste 

og klare procedurer for overlevering mellem centrene. 

Vi ser dette som et udviklingspunkt, som skal opbygges over en periode, og hvor det derfor også er 

naturligt, at der endnu ikke er opbygget indarbejdede procedurer. 

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Ingen besvarelse hertil 
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Center for Arbejdsmarked: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Hjælpemiddelenheden: Overlevering af sager mellem Ungeenhed og Hjælpemiddelenheden fungerer fint, 

og der er god dialog. 

Kontrakt-og tilsynsenheden: Der er indgået aftaler mellem Ungeenheden og Social- og 

Sundhedsmyndighed om praktisk arbejdsfordeling, der giver mening, men det har den konsekvens at 

Ungeenheden ikke har overtaget hele eller dele af opgaver. 

 

Arbejdsbeskrivelse vedrørende kropsbårne hjælpemidler: 

– Ungeenheden bevilger hjælpemidler  

– Hjælpemiddelenheden betaler og indberetter i Børn og Voksensystem (både for refusionsborgere 

og dyre enkeltsager). 

 

Arbejdsbeskrivelse vedrørende ledsageordningen:  

- Kontrakt- og tilsynsenheden har beholdt alle opgaver – Visitering, administration og indberetning i Børn 

og Voksensystem. 

 

Visitationsenheden: Visitationsenheden oplever problemer med at Ungeenheden ikke læser advisèr 

dagligt. Det skulle være løst med en samarbejdsaftale? 

På hjerneskadeområdet var der ikke på forhånd aftalt, hvordan Visitationsenheden skulle samarbejde med 

sagsbehandlerne i om de unge med hjerneskade. Der var usikkerhed omkring hvilken rolle 

hjerneskadekoordinatorerne skulle have. Der er ligeledes lavet en samarbejdsaftale omkring dette.  

Den specialviden, der er på hjerneskadeområdet, skal ”opbygges” i Ungeenheden – dette tager tid, men 

med en samarbejdsaftale tror Visitationsenheden det vil fungere. 

Socialenheden: Der forsøges efterkommet de aftalte overleveringsprocedurer, men ungeenheden har 

svært ved at få det etableret. §141-handleplaner er ikke udarbejdet i de fleste sager der overleveres. 

Der opleves sager der overleveres hvor der ikke er arbejdet i, i hele Ungeenhedens levetid. Det giver 

problemer med overlevering ved det 25. år. Det er sager der var udredt ved overlevering fra Socialenheden 

til Ungeenheden. Der er også konstateret ydelser der fortsætter uden stillingstagen til fortsat berettigelse 

eller behov for ændring. 

Socialenheden er usikker på i hvor høj grad CSC-omsorgssystemet anvendes i Ungeenheden? Måske er det 

derfor der ikke kan ses opfølgning/dokumentation/ændring i bevilling osv.? Socialenheden arbejder 

udelukkende i CSC.Der er stort set ingen kontakt mellem Ungeenheden og Socialenheden i CSC´s 

advissystem. Det er det eneste kommunikationsmiddel Socialenheden har. 

Der bør fokuseres mere på overlevering af sager, da det er unødigt ressourcekrævende efterfølgende at 

skulle opdatere disse. 

Socialenheden imødeser en problematik hvor Socialenheden og udførene (socialpsykiatrien og 

hjemmevejledningen) har været i en sparerunde på kr. 3.000.000 på §85 området. Det har resulteret i 

mange nedsættelser af ydelser og dermed en ændring af den fremtidige ydelse. Ungeenheden har os 
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bekendt ikke været gennem en lignende situation – så derfor kan serviceniveauet ændres meget når sager 

overleveres fra Ungeenheden til Socialenheden. 

Bevilling af botilbud §§107/108 (uden for Frederikshavn Kommune)har ofte givet anledning til spørgsmål 

om Visitationsudvalget bliver anvendt som tiltænkt (Ungeenheden skal have sager på Visitationsudvalget 

såfremt det forventes den unge er ”anbragt” i botilbud udover det 25. år. 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: Det har af ressourcemæssige årsager vist sig vanskeligt at nå igennem alle sager i CU inden 

overlevering til andre centre – især for de unge 23-24 årige som efter det første år lå først for til en 

overlevering til socialenheden/jobcentret. Det har ikke været muligt i alle overleveringer at have en fuldt 

opdateret sag. Dette har vanskeliggjort overleveringsprocessen. En udfordring som nok er ret generel i hele 

kommunen ved aldersopdelte sager, men som har været særlig vanskelig at håndtere i en helt ny 

organisation. Der er behov for en forventningsafstemning på området – ikke mindst m.h.t. hvad der er 

ønskeligt og hvad der er lovbestemt. Ligeledes er der behov for yderligere forventningsafstemning centrene 

imellem i forhold til økonomiske konsekvenser af foranstaltninger, der er sat i værk eller der senere kan 

forventes at blive behov for.  

Ovennævnte skal ikke mindst ses i lyset af borgerens behov for en samlet fortløbende sagsforløb med et 

ensartet serviceniveau.  
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6.5 Opgaveporteføljen 
 

Spørgsmål 5: 
Vurderer I, at antallet af medarbejdere, der overgik til Ungeenheden var passende i forhold til den 
opgaveportefølje, der blev tilbage i de ”gamle centre” og den opgaveportefølje, der etableredes i 
Ungeenheden? 

 

Besvarelser: 

Center for Familie: 

En ubalance spores i to situationer: 

- Der er et spørgsmål ift. om ressourcen fordelt ved den oprindelige fordelte sagsstamme på 

handicap ligger det rette sted, ift. at visse af de oprindeligt fordelte sager siden er 'returneret'.  

- Den sociale døgnvagt har relativ stor andel henvendelser vedr. unge-gruppen. Selvom 

medarbejderne aflønnes for vagten, afføder det et ressourcetræk på lederne i Center for Familie 

Ved overgangen til Center for Unge vurderede vi, at antallet af sager matchede fint med både antallet af 

medarbejdere, opgaveportefølje og tilbageværende opgaver. 

Flere i Center for Familie beretter dog nu om, at de som samarbejdspartner ofte støder på lange (også for 

lange) ventetider, når det handler om kontakt til en sagsbehandler. Vi har oplevet flere ugers ventetid, 

inden der bliver reageret. Dette giver anledning til at tænke, at der måske er for få sagsbehandlere ansat. 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Vi vurderer, at antallet af medarbejdere, der overgik var passende i forhold til opgaveporteføljen. 

BDO var inde som konsulenter i f.m. overdragelse af medarbejdere til Ungeenheden. CBB afgav 1,7 

medarbejdere, hvilket var beregnet forholdsmæssigt i f.t. unge under 25 år og det samlede sagstal.  

 

Center for Skole: 

Det overgik medarbejderafdelinger med en klar opgaveportefølje fra os, så snittet var meget rent 

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Det er vurderingen, at Center for Handicap og Psykiatri har afleveret et antal opgaver, der i store træk 

svarer til den økonomi, der er overført.  

Det er dog også oplevelsen, at vi konkret har afleveret færre medarbejdere, da Ungeenheden, i forbindelse 

med etableringen, har valgt at ansætte andre medarbejdere til opgaverne. 

 

Uanset baggrunden for dette, har det betydet, at det ikke er blevet eksempelvis den socialpsykiatriske 

faglighed, som de unge borgere bliver tilbudt. Dette forstærker vores oplevelse af, at de unge i 

specialområdet vil kunne få et bedre tilbud, hvis opgaverne efter Serviceloven blev rullet tilbage. 

 

Indenfor både handicapområdet og Socialpsykiatrien har vi endvidere oplevet en fortsat stigende 

efterspørgsel fra Ungeenheden efter den specialiserede viden som Center for Handicap og Psykiatri har. Vi 

opfatter dette som et tydeligt tegn på, at der er behov for specialiseret viden på området, og at opgaverne 

efter Servicelovens paragraffer ville blive varetaget bedst i Center for Handicap og Psykiatri. 
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Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Arbejdsmarked: 

Jobcentret vurderer overordnet set, at delingen på antallet af medarbejdere der overgik til Ungeenheden 

var passende ift. antallet af sager og opgaver der blev flyttet - dette set i forhold til antallet af sager og 

opgaver samt medarbejdere der blev tilbage i Jobcentret. Delingen var i øvrigt også i overensstemmelse 

med beregningerne og anbefalingerne fra BDO. 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Hjælpemiddelenheden: Hjælpemiddelenheden har afgivet flere ressourcer end der var opgaver til. Det har 

medført en nednormering af personalet i Hjælpemiddelenheden 

Socialenheden: Der blev ved Ungeenhedens etablering meget nøje udregnet antal sager der skulle forblive i 

Socialenheden og hvilke sager der skulle til Ungeenheden (der har været mindre justeringer siden af 

økonomisk art). Der kunne klart ses hvor meget sagsbehandler der skulle overføres i forhold til et antal 

sager der blev overført. Medarbejdere i Ungeenheden deltog også i beregningerne. Så alt i alt har 

Ungeenheden fået tildelt sagsbehandlertimer svarende til hvad Socialenheden selv anvendte på området.  

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: Af BDOs rapport/notater fremgik det beregnede medarbejdertal. Ud af dette 

medarbejdertal skulle Ungeenheden selv finde de faglige koordinatorer og teamkoordinatorer, der var 

nævnt i rapporten. Dette har medført en større opgaveportefølje for de øvrige medarbejdere og en 

økonomisk belastning. 

Der er desuden fulgt mange administrative og ledelsesmæssige opgaver fra de forskellige centre med over i 

Ungeenheden, hvor det ud fra det foreliggende materiale i bodelingen er vanskeligt at afstemme 

sammenhængen mellem opgaver og tildelte ressourcer. 

De unge mennesker som tilhører målgruppen i Ungeenheden står overfor store forandringer i deres liv, 

dette giver større kompleksitet og hyppigere ændringer i forhold til sagsbehandlingen for denne gruppe 

borgere. De unge skal finde sig selv, flytte hjemmefra, vælge uddannelse, samtidig med at de har forhold i 

livet som gør det særligt vanskeligt for dem at træffe beslutninger som er gode for dem. Dette betyder, at 

det kan være nødvendigt med et større fokus på sagskompleksiteten, når man opgør normeringsbehov, 

opgaveportefølje og økonomi. 

På ydelsesområdet oplevede vi allerede fra opstartsfasen en væsentlig uoverensstemmelse mellem sager 

og medarbejderrressourcer, og det er vores opfattelse at området bør underkastes yderligere analyse. 

Der ses et behov for i høj grad behov for afdækning af de årsager, der ligger til grund for den sagsforøgelse 

som Ungeenheden har oplevet/oplever – ikke mindst m.h.t. de 15 til 18-årige. 

I et center er der mange mindre opgaver, som det kan være vanskeligt at give fuld opmærksomhed i en 

bodeling. Med CU’s meget høje kompleksitet på tværs af mange lovgivningsområder m.v.  kan summen af 

disse opgaver vokse sig til en normeringsproblematik for så vidt angår både medarbejdere og ledere. CU 

har en liste over sådanne opgaver, der kunne danne basis for yderligere analyse.  
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6..6 Normering 
 

Spørgsmål 6: 
Har forandringen i sagsmængden og volumen givet anledning til overvejelser i normeringen henholdsvis 
centrene og/eller i Ungeenheden? 

 

Besvarelser: 

Center for Familie: 

Nej, ikke umiddelbart - på baggrund af den oprindelige overdragelsesproces. Men jf. i øvrigt ovenstående. 

Der er stor respekt om, at enhver omorganisering kræver ressourcer.  

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Der har i 2014 set i forhold til 2013 været en stigning i antal sager på ca. 12% på 

kontanthjælp/uddannelseshjælp. Det er primært som følge af lovændringer pr. 1/1-2014 med indførelse af 

gensidig forsørgerpligt samt uddannelseshjælp. Det har bevirket, at det i CBB Ydelse har været nødvendigt 

at ændre på fordelingen af sager i hele ydelsesområdet, også fordi der blev indført nye ydelser som 

ressourceforløbsydelser og fleksløntilskud ligesom antallet af integrationssager er steget markant (ca. 63%). 

Ungeenheden har tilsvarende tilført ydelsesområdet flere ressourcer. 

 

Center for Skole: 

Se tidligere ovenstående besvarelser fra Center for Skole 

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Det gør naturligt områderne mere sårbare i forbindelse med fravær og ferie. Derudover betyder delingen af 

opgaver forholdsvis mere vejtid i forhold til støtte til borgere i eget hjem. 

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Arbejdsmarked:  

Da der var endelig ”bodeling”, skulle Jobcentret imidlertid beholde alle borgere der var fyldt 24 år, til trods 

for at normeringsdelingen blev lavet ud fra at UE skulle have alle borgere op til det fyldte 25. år. Det betød, 

at Jobcentret startede ud med at havde ekstra sager svarende til en hel normering, hvilket gav et ekstra 

stort arbejdspres i en i forvejen presset afdeling. Det resulterede allerede få uger efter i et påbud fra 

Arbejdstilsynet omkring arbejdsmængde og arbejdspres.  

Hertil kommer at der fra start også blev overdraget andre målgrupper end uddannelsesydelse og 

kontanthjælp under 25 år – nemlig ledighedsydelse samt forsikrede uden uddannelse - samt normering 

hertil. Disse målgrupper kom ret hurtigt retur til Jobcentret, da volumen er meget lille og lovgivningen for 

kompleks til at det ressourcemæssigt giver mening at have deling. Den tildelte normering hertil var derfor 

også meget lille, og normeringen blev måske derfor i UE som supplement til den øvrige normering der. 

Den skæve fordeling på borgerdeling har i dag udlignet sig, og Jobcentret har opdelt målgruppen i et team 

for unge i alderen 25-30 år og et team for ”unge” over 30 år. Grundet generel stigning i 

kontanthjælpsgruppen over 30 år, og samtidig håndtering af ressourceforløbssager (borgere fra 
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målgruppen der tidligere fik førtidspension bevilges nu typisk ressourceforløb), er afdelingen dog fortsat 

under stort arbejdspres – dette på trods af, at det er lykkedes at nedbringe antallet af borgere i målgruppen 

25-30 år. 

 

Hertil kommer at Jobcentret i dag anvender: 

 Ressourcer svarende til ¾ medarbejder til koordinering af det fælles kommunale 

rehabiliteringsteam, hvor UE og JC får behandlet sager til indstilling til FØP, Flex eller 

Ressourceforløb 

 ressourcer svarende til 2 medarbejdere til betaling for at regionen sidder i fælles kommunale 

rehabiliteringsteam, hvor UE og JC får behandlet sager til indstilling til FØP, Flex eller 

Ressourceforløb 

 ressourcer til udarbejdelse og opdatering af arbejdsgangsbeskrivelser, lovhenvisninger, 

ledelsestilsynsskabeloner mm. 

Her er tale om opgaver som Jobcentret ikke har fået tilført ressourcer til at udføre, men som UE anvender 

uden beregning. 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Socialenheden: Antallet af sagsbehandlerressourcer er blevet mindre i Socialenheden, idet der er 

afskediget en fuldtidsbeskæftiget sagsbehandler samtidig med at sagstallet er steget betydeligt. 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: Der er sket en markant stigning i sager vedrørende unge mellem 15 og 18 år, uden der er 

afsat yderligere ressourcer til at løse opgaverne end de ved bodelingen afsatte.  

De unge mennesker som henvender til Ungeenheden står overfor at skulle træffe mange beslutninger og vi 

oplever, at de henvender sig hyppigt i denne periode med heraf følgende pres på ungeenhedens vejledning 

og sagsbehandling med rigtig mange kontakter pr. borger/sagsbehandler. 

Der er en stor, kontinuerlig og aktiv sagsbehandling for borgere i netop ungeenhedens målgruppe. 
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6.7 Fordele og ulemper ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden 
 

Spørgsmål 7: 
Hvad er fordelene/ulemperne ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden, og hvilke anbefalinger 
har de afgivne centre og Ungeenheden i den forbindelse? 

 

Besvarelser: 

Center for Familie: 

Familiehuset peger på de ”sent modne” (fx Autisme, Asperger, ADHD) som med fordel kunne undgå endnu 

en ”flytning” på et for dem kritisk tidspunkt. 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Ultimo 2014 havde Ungeenheden 5 på kontanthjælp og 344 på uddannelsesydelse. I aldersintervallet 25-29 

år var der 36 på kontanthjælp og 114 på uddannelsesydelse. Ved at overføre de 25-30 årige til 

Ungeenheden ville alle på uddannelsesydelse i princippet være placeret i Ungeenheden og man ville få flere 

over på kontanthjælp end nu. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt det kan betragtes som en fordel. 

Som udgangspunkt må forsørgelse og indsats ikke blandes sammen. Det var baggrunden for den skarpe 

lovmæssige opdeling mellem jobcentre og ydelse i 2007. Formålet med oprettelse af Ungeenheden var 

primært at sætte fokus på indsatsen og få flere unge væk fra kontanthjælp og i gang med en uddannelse. 

Det er således jobcentrene, som varetager indsatsen. Ydelsesområdet kan derfor godt ligge samlet ét sted, 

hvilket vil skabe en større faglighed omkring ydelserne og sikrer, at borgerne behandles ens i h.t. til 

aktivlovens regler. Skal der igen overføres sager/ressourcer mellem centrene, vil det igen skabe uro i begge 

steder. Det påvirker endvidere balancen i fagligheden med fare for fejludbetalinger. Ydelsesområdet er 

også i høj grad afhængig af en bred viden om anvendelse/vedligehold af KMD Aktiv.  

Aktuelt står vi samtidig overfor at indføre et helt nyt udbetalingssystem, som vil betyde en enorm 

udfordring for alle, der arbejder med udbetaling af ydelser, idet der skal afsættes en hel del ressourcer på 

uddannelse i brugen af dette. Det er vores opfattelse, at en lille enhed som Ungeheden (uanset den evt. 

marginalt bliver lidt større ved overførsel af sager/ressourcer) vil derved være mere sårbar end en stor 

afdeling, hvor man lettere kan dele viden og erfaring med hinanden. 

Derfor vil vores anbefaling være, at man ikke overfører de 25-30 årige til Ungeenheden for så vidt angår 

udbetalingen af ydelser til denne målgruppe. 

 

Center for Skole: 

Det er meget uden for vores målgruppe.  

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

I forhold til den sociale lovgivning giver det ingen mening at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden. Der 

kan lovgivningsmæssigt være fordele ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden i forhold til de 

borgere, der får hjælp efter LAB-loven.  

 

En overførsel af de 25-30 årige med støtte efter Serviceloven vil betyde, at Frederikshavn Kommune i 

endnu højere grad opbygger to parallelle tilbud af samme type. I Frederikshavn Kommune har vi relativt få 
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borgere fordelt på en stor geografi, så det giver både fagligt og økonomisk kun mening at have ét samlet 

tilbud. 

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Arbejdsmarked: 

UE har i dag ansvaret for unge ml. 15-24 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp, mens jobcentret har 

ansvaret for samme målgruppe i alderen 25-30. Aldersmæssigt skal de håndteres efter samme lovgivning, 

og det er uhensigtsmæssigt, at dette område er delt på 2 enheder.  

JC har i dag kun ca. 140 borgere på disse målgrupper, mens UE har 365 borgere indenfor målgrupperne – 

disse kan med fordel samles, for at undgå at for mange ressourcer anvendes til håndtering af samme 

lovgivning/målgruppe. 

Et forslag kan være at samle målgrupperne ud fra den fokus der skal være på indsatsen fremfor på alder 

som er tilfældet i dag. Unge uden uddannelse (uddannelsesparate og aktivitetsparate på 

uddannelsesydelse) kan håndteres af UE, hvor der er ubetinget fokus på at de unge kommer videre i 

uddannelsessystemet, mens unge med uddannelse (jobparate/aktivitetsparate på kontanthjælp) kan 

håndteres af Jobcentret, hvor fokus primært er på job/skabe tilknytning til arbejdsmarkedet.       

 Jobcentrets målgrupper er i dag opdelt på: 

109 borgere på uddannelsesydelse og 32 borgere på kontanthjælp 

 Ungeenhedens målgrupper er i dag opdelt på: 

358 borgere på uddannelsesydelse og 7 borgere på kontanthjælp 

Ved en sådan opdeling ville UE få 109 borgere overført i alderen 25-30 år på uddannelsesydelse, mens JC 

ville få 7 borgere tilført i alderen 18-25 år på kontanthjælp. 

Herved vil fokus være entydigt og der skal ikke anvendes så mange ressourcer begge steder på at holde styr 

på lovgivning, indsatsmuligheder mm for en meget lille målgruppe.  

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Hjælpemiddelenheden: Hjælpemiddelenheden kan have svært ved at se fordele ved at overføre de 25 – 30 

årige til Ungeenheden, da Hjælpemiddelenheden har borgerne fra vugge til død. 

Socialenheden: For Socialenheden er det en forudsætning for at Ungeenheden udvides til også at omfatte 

borgere på socialområdet fra 25 – 30 år, at det sikres, at Ungeenheden har det faglige og organisatoriske 

beredskab hertil. Vi kan se sammenhæng mellem Ungeenheden og Jobcentret, hvis de jobparate op til 30 

år kommer i Ungeenheden. 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: På arbejdsmarkeds- og ydelsesområdet ses der (som tidligere nævnt) indlysende fordele 

ved at overføre de 25 – 30 årige til ungeenheden. 

For at fastholde en helhedsorienteret indsats for alle unge i alderen 15-30 år med et uddannelses- og 

beskæftigelsesperspektiv i Frederikshavn Kommune vil det efter Ungeenhedens opfattelse i så fald blive 

nødvendigt at overflytte alle unge mellem 25 og 30 år – også fra de øvrige områder, hvor Ungeenheden 

sagsbehandler. Det vil i modsat fald være særdeles vanskeligt for unge 25-30 årigeat danne sig et overblik 

over, hvornår man bør henvende sig det ene eller det andet sted. Ligeledes ville det give rigtig mange 
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administrative og økonomiske udfordringer kun at udvide en enkelt målgruppe i Ungeenheden med flere 

årgange. 

Det kan ligeledes overvejes, hvorvidt forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere mellem 18-30 år bør 

overflyttes til Ungeenheden. Ungeenheden ville med denne aldersopdeling have den volumen, der skulle til 

for at kunne bevare en kvalificeret og hensigtsmæssig sagsbehandling af også disse målgrupper, ligesom 

dette ville være en understregning af at Ungeenheden er til for alle unge, for hvem der er et uddannelses- 

og beskæftigelsesperspektiv – uanset de pågældendes udfordringer. Muligheden for at opretholde 

tilstrækkelig faglighed på området bør naturligvis indgå i vurderingen heraf.  
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6.8 Yderligere refleksioner vedrørende de foregående besvarelser 
 

Spørgsmål 8: 
Giver refleksionerne omkring de 25-30 årige anledning til at ændre på de foregående besvarelser?  I så 
fald hvilke?  

 

Besvarelser: 

Center for Familie: 

Ingen kommentarer 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Det er vores opfattelse, at man i forbindelse med evalueringen bør overveje, om ydelsesområdet fortsat 

skal være en del af Ungeenheden.  

Fagligheden vil være større og kvaliteten ( vurderinger/afgørelser) vil være mere ensartet, hvis området 

forvaltes i én bæredygtig enhed i stedet for i dag to enheder, hvor Ungeenheden forholdsmæssigt er mere 

sårbar overfor nye udfordringer. 

Vi skal i 2016 som en følge af monopolbruddet i f.t. KMD have et nyt ydelsessystem, som leveres af EG A/S. 

I den forbindelse skal vi have opbygget en helt ny viden omkring anvendelsen af dette system. Det skal 

påregnes, at der vil medgå en hel del ressourcer i f.m. konvertering af data samt uddannelse i systemet, og 

der skal desuden opbygges en faglighed på superbrugerniveau. Hele denne proces ville kunne understøttes 

bedre, hvis alle interessenter var tilknyttet den samme enhed. 

Eksempelvis har Hjørring og Brønderslev kommune oprettet ungeenheder, uden at flytte ydelsesområdet 

med. 

 

Center for Skole: 

Nej 

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Nej. Vores pointer i forhold til de øvrige spørgsmål bliver yderligere forstærket i forlængelse af 

refleksionerne omkring de 25-30 årige. 

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:  

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Arbejdsmarked:  

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: Nej – disse overvejelser er medtaget i besvarelserne. 
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6.9 Andet 

 

Spørgsmål 9: 
Er der yderligere overvejelser med 1-årsevalueringen af Ungeenheden, som bør nævnes? 

 

Besvarelser: 

Center for Familie: 

Vi oplever et rigtig godt samarbejde mellem administrationerne. De faste samarbejdsmøder har stor 

betydning 

Det er godt og brugbart at lave en evaluering, så vores snitflader og samarbejdsrelationer får relevant 

opmærksomhed. 

 

Center for Bibliotek og Borgerservice: 

Ingen bemærkninger. 

 

Center for Skole: 

Ikke umiddelbart. De sidste ændringer der er sket med virkning fra 1. januar 2015 – hvor ungdomsskole og 

10. klassescenter overgik til ungeenheden, giver selvfølgelig nye snitflader, men det jeg da overbevist om, 

nok skal blive godt. VI har et fint samarbejde med ungeenheden.  

 

Center for Handicap og Psykiatri: 

Det er vores opfattelse, at man i forbindelse med evalueringen med fordel igen kan se på, hvordan andre 

kommuner har valgt at etablere en Ungeenhed.  Vi har ikke kendskab til andre kommuner, hvor en 

Ungeenhed varetager både udfører- og myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde. 

Man kunne eksempelvis se på, hvordan Aalborg Kommune har organiseret deres arbejde med unge. En 

lignende ad-hoc organisering, hvor konsulenter fra et ungeteam i en periode kan supplere og sparre med 

den eksisterende organisation, vil være at foretrække. 

 

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Center for Unge anvender et antal forskellige fagsystemer som følge af de forskellige samarbejdsrelationer 

med andre centre. Det giver nogle udfordringer internt i Center for Unge, men det er afgørende, at 

fagsystemerne anvendes som aftalt af hensyn til de tværgående sammenhænge. Det understreger 

vigtigheden af at fastlægge og aftale såvel interne som tværgående arbejdsgange, der sikrer, at de 

nødvendige sagsoplysninger om borgerne registreres og kan overføres effektivt ved anvendelse af de 

relevante fagsystemer. At fagsystemerne skal anvendes som aftalt indebærer bl.a. at overførsel af 

oplysninger og kommunikation på tværs af centre skal ske ved anvendelse af den funktionalitet 

fagsystemerne stiller til rådighed og ikke ved anvendelse af mail e.l. 

 

Center for Arbejdsmarked: 

Økonomi: Er det hensigtsmæssigt at konto 5 ikke er opdelt ift økonomi på beskæftigelsesordninger? 

Mentorkorpset er fysisk forankret i UE, og der er oplevet udfordringer i form af tung administration (lang 

sagsbehandlingstid til etablering af mentorrelation/mentortilknytning, og der skal ofte rykkes for svar). De 

mentorer der blev koblet på, blev endvidere i starten oplevet som værende ”borgers advokat” fremfor 
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medspiller, men dette har været drøftet med UE/Mentorkorpset – herunder at der skal fokus på at levere 

det der bestilles fremfor hvad mentor har ”lyst” til at levere. 

Jobcentret anerkender i den forbindelse, at det samtidig har været en svær opgave at sikre, at 

bestillingerne fra jobcentret er præcise og fyldestgørende, og at der kun bestilles det nødvendige, således 

at der ikke er overforbrug/”misbrug” af mentorkapaciteten. 

Der er aftalt dialogmøde mellem JC-medarbejdere og mentorkorps 2 gange årligt til at understøtte et 

velfungerende samarbejde, og skal organiseringen fungere, er det vigtigt at der er fokus på at prioritere 

dette. Samtidig skal der fokus på tæt ledelsesmæssig sparring mellem UE og JC på området, således at 

uhensigtsmæssigheder straks bliver håndteret. 

 

Center for Social og Sundhedsmyndighed: 

Ingen besvarelse hertil 

 

Center for Unge: 

Ungeenheden: At udførerene – mentorer, støtte/kontakt og hjemmevejledere – er samlet under et tag/en 

ledelse/samme økonomi giver mange muligheder for nytænkning og fleksibilitet på området. Samarbejdet 

mellem socialrådgivere og udførere er et stærkt kort i vore bestræbelser på at få de unge i uddannelse 

og/eller beskæftigelse. Det er i dette regi, at vi uden sammenligning kan sadle op og om i et helt andet 

tempo end tidligere. 

Det ville endvidere være nærliggende at øge og intensivere samarbejdet med nærtbeslægtede 

områder/tilbud. Udover det tidligere nævnte m.h.t. døgncentret kunne nævnes samarbejdet med 

fritidscentrene også fremhæves. Dette ikke mindst efter at Ungdomsskolen og 10. kl. centeret pr. 01.01.15 

blev overført til Center for Unge ville dette give mening, ligesom det ville lette initiativer og samarbejde i 

forhold til den helhedsskabende netværksplan. 

De ”håndholdte indsatser” i SSP, UU, Step UP, hos virksomhedskonsulenterne og projektmedarbejdere ser 

ud til at give de unge, den ballast, der skal til, for at de kan fastholdes i og/eller påbegynde en ordinær 

uddannelse. Især styrker det vedholdende og prioriterede uddannelsesfokus indsatsen fra det øjeblik en 

ung træder ind af døren.  

Forslaget om en ny beskæftigelsesreform som bl.a. indeholder incitamentsstyring i forhold til den tid de 

unge er ledige fordrer en nytænkning omkring indsatser og tilbud samtidig med at reformen kræver 

maksimalt fokus på tværfaglighed, de ”rigtige” løsninger fra starten, samarbejde, fokus på uddannelse og 

beskæftigelse samt ikke mindst koordinerende sagsbehandling. Ungeenhedens nuværende 

personalekapacitet muliggør ikke i tilstrækkelig grad udvikling og etablering af nye tilbud, der er tilpasset 

den kompleksitet og mangfoldighed, der er til stede i ungegruppen 
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7. Evalueringsgruppens anbefalinger 
 

Der bliver i evalueringen opridset en lang række forhold til overvejelse, nedenstående udgør imidlertid 

evalueringsgruppens mest centrale anbefalinger.  

  

Afstemning af serviceniveau 

Det er tydeligt, at der er behov for en yderligere afstemning af serviceniveauet mellem centrene, således at 

borgerne oplever et ensartet serviceniveau på samme lovgivning uanset om de er under 15 år, 15-25 år 

eller over 25 år. Det er i samme forbindelse også vigtigt, at der foretages en forventningsafstemning m.h.t. 

de forskelligheder, der naturligt er afledt af Ungeenhedens specielle organisatoriske konstruktion og høje 

grad af tværfaglighed. Hermed tænkes f.eks. på, at der kan iværksættes indsatser på andre tidspunkter end 

i den hidtidige struktur og at merforbrug indenfor ét lovgivningsområde kan være begrundet i et forventet 

mindreforbrug på et andet. 

  

Samarbejde mellem centrene 

Der ses et behov for at øge og yderligere formalisere samarbejdet mellem Ungeenheden (CU) og de centre 

der har snitflader hertil. Ikke mindst bør der opstilles tydligere retningslinjer for, hvordan, hvornår og i 

hvilket omfang Ungeenheden for de under 15-åriges vedkommende og de øvrige centre for de over 25-

åriges vedkommende inddrages i hinandens visitationer. 

  

Sparring mellem centrene 

Der ses et generelt behov for gensidig sparring – ikke mindst for Ungeenheden, der jo arbejder med mange 

lovgivningsområder og hvor arbejdet hermed har en mindre volumen end i de ”mere monofaglige” 

sammenhænge, der forekommer i de øvrige centre. 

  

Økonomiske og normeringsmæssige forhold 

Med henblik på at afdække om Ungeenhedens økonomiske og normeringsmæssige forhold modsvarer 

sagstal og opgaveportefølje, anbefales det, at dette område analyseres ydereligere. En anbefaling som BDO 

i deres økonomiske analyse af Ungeenheden i sensommeren 2014 endvidere peger på. Det foreslås, at ØKC 

som tovholder i samarbejde med de involverede centre afdækker metode og proces hertil. 

  

Overførsel af de 25-30 årige borgere til Ungeenheden 

Det anbefales, at de 25-30 årige overføres til Ungeenheden.  

  

Justering af Ungeenhedens målgruppe 

Det anbefales, at Ungeenhedens samlede målgruppe (15-30 årige) justeres i forhold til de generelle 

overvejelser om faglighed og volumen, som påpeges i den samlede 1-årsevaluering. Anbefalingerne lyder 

på, at følgende områder tilbageføres til de oprindelige centre: 

  

- Førtidspensionister 
- Birketoften 

  

Følgende borgere foreslås således tilbageført til de oprindelige centre: 
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Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor sigtet med indsatsen ikke er ordinær 

uddannelse eller beskæftigelse. Disse borgere har et udviklingsperspektiv, som oftest ligger i nærmeste 

udviklingszone med henblik på en udvikling i retning af specialtilrettelagt uddannelse, beskyttet 

beskæftigelse eller lignende. 

 

Ungeenhedens målgruppe består dermed fremadrettet af: 

 

Unge der, med eller uden støtte, har progressionsmuligheder i forhold til ordinær uddannelse og 

beskæftigelse.  

 

Det skal samtidig bemærkes, at der altid skal være mulighed for, at de unge løbende kan skifte center efter 

behov – uanset om der er tale om forværring eller forbedring. Ingen beslutninger i forhold til målgruppen 

er statiske, og der skal kontinuerligt arbejdes tværfagligt for at sikre borgeren det bedste tilbud. 

 

Der skal i kraft heraf etableres samarbejdsstrukturer, hvor involverede centre mødes før det 15. år og før 

det 18. år. 
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Klage 
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Skriftlig -
mail - 
mundtlig Hvad klages der over

Hvilken type klage: 
Afgørelsen - udførslen - 
Sagsbehandlingen

Hvilken 
paragraf Afdeling/Enhed

Revurderingsda
to i XX-Enheden

Kommunens 
afgørelse - 
Afslag/Bevilling

Klage afstendt 
til Anke-
styrelsen dato

Modtaget 
afgørelse fra 
Anke-styrelsen 
dato

Komm. 
medhold

Komm. 
delvis 
medhold

Sagen 
hjemvist

Borger 
medhold

Svar til 
borger 
dato Klage til politiker Supp. opl. 

Ankestyrelsens afgørelse

Klager som er modtaget og sagsbehandlet i Center for Social- og Sundhedsmyndighed
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Kortlægning af indsatser i Center for Skole 

Samarbejde med Ungdomsuddannelser (Bidrager 
til at unge får praktisk erfaring med erhvervsliv, 
korte intense forløb, præsentation af muligheder) 

 

- Drivkraft 15 
- Survival Skills 
- Uddannelseskaravanen 
- Brobygning 
- Løbende dialog mellem folkeskoler og STX 

om forventningsafstemning og målgrupper 

 

Individuelle tilbud 
- Virksomhedsforlagt undervisning 
- Individuelle afklaringspraktikker 

 

Samarbejde med UU 

 

- Individuel vejledning og afklaringsforløb 
- Ordinær vejledningsindsats fx brobygning 
- Bindeled mellem folkeskole og 

ungdomsuddannelser 
- Samarbejdspartner i diverse projekter 

 

Erhvervslivet ind i skolen 
- Toning af valgfag (pakker, vækstspor) 
- Understøttende undervisning  
- Andre kompetencer ind i undervisningen 
- Erhvervslivet repræsenteret i 

skolebestyrelserne 
- Konkrete samarbejder med det lokale 

erhvervsliv 
 

Forældrenes rolle i elevens kvalificerede valg 

 

- Vejledning i UU 
 

 

 



Bilag: 6.2. Kortlægning af indsatser i Center for Unge

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
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Kortlægning af indsatser i Center for Unge 

Samarbejde med Ungdomsuddannelser 

 

- Linjedage, der skal bidrage til en flydende 
overgang til ungdomsuddannelserne 

- Ny Nordisk Skole 
 

Individuelle tilbud - Heltidsundervisning (Ungdomsskolen)– et 
praktisk betonet læringsforløb til 
skoletrætte unge i  7.-9. klasse 
 

UU 

 

- Vejledningsindsats i skolerne 
- Brobygning 
- UU i Front – ingen ydelse uden fokus på 

uddannelse.  
 

Ungeenheden 
- Step Up 
- Unge i Vækst 
- Misbrugsprojektet (Pilotprojekt med EU-

støtte) 
- Mentorstøtte 
- Højskole – med fokus på fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder 
- Undervisningstilbud til de unge der ikke kan 

trives i uddannelsessystemet – i et 
samarbejde med 10. kl. centret. 

- Virksomhedes konsulenter, der støtter de 
unge i at finde korte praktikker, der kan 
føre til lærepladser 

- Klar til studiestart 
- FVU-screening 

 

10.klassescentret og Ungdomsskolen 

 

- 10. klasse – ordinært forløb 
- EUD 10 – et forberedende tilbud til elever, 

der gerne vil snuse til EUD uddannelserne. 
- Komki 10 – et tilbud hvor eleven både 

afslutter 10. klasse og grundforløbet på 
EUD. 

- Ungdomsskoletilbud til 12-18 årige 
- Partnerskab med folkeskolen 

o Valgfag 7.-9. kl 
o Understøttende undervisning 

 

Forældresamarbejde 
- Udviklingen af dialogen vedr. manglende 

parathed hos en ung. 
 

Ovenstående indsatser er kun oplistet i forhold til kortlægningen. En yderligere uddybning af 

enkeltprojekterne forefindes hos de partshavende aktører. 
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