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1 (Åben) Overflytning af Center for Unge mellem fagudvalg
Sags ID: EMN-2016-01387

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/AMU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den 2. juni omlægningen af fritidstilbud i 

Frederikshavn Kommune, og under forudsætning af, at udvalget beslutter, at 

Ungdomsskolen og 10. klassecentret fremover organiseres under centerchefen for Kultur 

og Fritid samt Fritidscentrene foreslås det, at Center for Unge overflyttes fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressortområde til Arbejdsmarkedsudvalget.

Center for Unge, hvis fokus ligger på ungeindsatsen og understøttelse af unge i forhold til 

ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse, rummer herefter sagsbehandling og 

myndighed på beskæftigelses- og voksensocialområdet, SSP, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning samt uddannelse, aktivering, mentoring og hjemmevejledning.

Ved overflytningen samles opgaverne vedrørende beskæftigelse og uddannelse ud over 

folkeskoleniveau således under ét politisk udvalg. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning vil fortsat fungere som naturligt bindeled mellem 

folkeskolen og indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser med henblik på at vejlede i 

overensstemmelse med strategien ”Nutidens børn og unge; Fremtidens medarbejdere -

Uddannelsesstrategi 2015”.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil ikke være medarbejdermæssige konsekvenser ved overflytning af ansvaret for 

centret mellem de to fagudvalg.  Der er orienteret om den påtænkte overflytning på hhv. 

fællesmøde i Ungeenheden den 27. april 2016 og Center MED for Center for Unge den 

11. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser:

Ved overflytning af Center for Unge som beskrevet ovenfor fra Børne- og 

Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget flyttes den del af økonomien, der hidrører 

de flyttede opgaver, svarende til nedenstående oversigt mellem de to fagudvalg:

Center for Unge i alt - BUU Center for unge - AMU 10-kl. + ungdomsskolen - BUU

78,3 mio. kr. 64,8 mio. kr. 13,5 mio. kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

samt Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overflytningen af Center for Unge som 
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beskrevet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse til ikrafttrædelse 1. september 

2016

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 02-06-2016
Indstillingen godkendes.
Udvalget anbefaler, at Center for Unge overflyttes til Arbejdsmarkedsudvalget, dog 
således at SSP og UU forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget. 
Der overflyttes således et lavere budgetbeløb. 

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-06-2016
Sagen genoptages.

Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016

Supplerende sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget anmodede på mødet den 6. juni 2016, om at få 
udarbejdet et notat vedrørende mulighederne for organiseringen af Center for 
Unge ved en overflytning fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til 
Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Notatet vil blive eftersendt til udvalget fredag den 19. august 2016. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter notatet.

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 22-08-2016
Drøftet.
Udvalget beslutter at godkende en overflytning af Center for Unge til 
Arbejdsmarkedsudvalget, således at der etableres et center indeholdende området fra 
Center for Unge & Center for Arbejdsmarked.
SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og UU fastholdes i Arbejdsmarkedsudvalget 
med STU budgettet. Overdragelsen sker pr. 1. januar 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget den 25. august 2016

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget efter 

Arbejdsmarkedsudvalget beslutning den 22. august 2016:  

”Udvalget beslutter at godkende en overflytning af Center for Unge til 

Arbejdsmarkedsudvalget, således at der etableres et center indeholdende området fra 

Center for Unge & Center for Arbejdsmarked. SSP forbliver i Børne- og 

Ungdomsudvalget og UU fastholdes i Arbejdsmarkedsudvalget med STU budgettet. 

Overdragelsen sker pr. 1. januar 2017.”

Bilag fra Arbejdsmarkedsudvalgets behandling er vedhæftet.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter sagen.
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Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 25-08-2016
Udvalget tager initiativ til en dialog med Arbejdsmarkedsudvalget hurtigst muligt. 
Udvalget inviterer Arbejdsmarkedsudvalget til et møde.

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget den 7. september 2016

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 25. august, at invitere 

Arbejdsmarkedsudvalget til en dialog om overflytningen af Center for Unge og 

placeringen af SSP og UU.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og 

Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om en fælles anbefaling til 

Økonomiudvalg og byråd.

Beslutninger:
Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at Center 

for Unge overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, dog 

således, at SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget. 

Center for Unge overgår med virkning fra den 1. januar 2017.

Fraværende: Carsten Sørensen (AMU), Anders Broholm (BUU), Lars Oldager (BUU) og 

Bent H. Pedersen (BUU)

Bilag

1. Organisationsdiagram CU (1398882 - EMN-2016-01387)
2. Notat til AMU 220816 - overflytning af CU fra BUU til AMU (1398881 -

EMN-2016-01387)
3. Center for Unge - præsentation (1398880 - EMN-2016-01387)
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Notat til Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016  
Overflytning af Center for Unge fra Børne- og Ungdomsudvalget til  
Arbejdsmarkedsudvalget  
 

Dato: 18.august 2016 

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. juni 2016 anmodede udvalget om at få 
udarbejdet et notat, vedrørende mulighederne for organiseringen af Center for Unge 
ved en overflytning fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til 
Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig efterspørges information om betydningen for Center 
for Unge af at lade SSP og UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning forblive i Børne- 
og Ungdomsudvalgets regi. 
 
Herunder fremlægges et notat, der kort beskriver udfordringer og mulige organiseringer 
i forbindelse med en overflytning. Herunder beskrives en mulig ny-organisering af STU 
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt overvejelser omkring fastholdelse af 
SSP og UU i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 
 
Nærværende notat er udarbejdet i et samarbejde af områdernes direktør, 
centercheferne for Center for Arbejdsmarkedet og Center for Unge, jobcenterchefen 
samt chef for projektafdelingen. 

 
Generelt 
Beskrivelsen af organiseringerne herunder vil tage udgangspunkt i en borgerrettet 
vinkling, hvor Center for Unge ved evalueringen af centret blev fastlagt til at være ”En 
indgang for unge mellem 18- og 30 år, hvor fokus lægges på ordinær uddannelse og 
ordinær beskæftigelse”. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2016 at SSP samt UU ved 
en overdragelse af Center for Unge fastholdes i Børne- og Ungdomsudvalgets regi*. 
Herudover har Børne- og Ungdomsudvalget i anden forbindelse besluttet, at udskille 
ungdomsskolen inkl. 10. klassecentret fra Center for Unge. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget har tilkendegivet, at en overdragelse af Center for Unge 
mellem udvalg tidligst kan ske pr. 1. januar 2017, hvorfor en endelig afklaring af 
organiseringen sker i perioden august - december 2016. 
 
 
Overvejelser i forbindelse med overdragelse af Center for Unge til 
Arbejdsmarkedsudvalget  
Ledelsesgruppen ser umiddelbart en række fordele ved at overdrage Center for Unge 
til Arbejdsmarkedsudvalget:  
 

• Generelt forudses en større helhedsorientering på området, hvor der hurtigere 
kan skabes en ensartet retning og fælles perspektiver på serviceniveauerne 
uafhængigt af alder på meningsfyldte områder.  

• Der forudses en bedre ressourceudnyttelse og dermed forbedrede muligheder 
for at opfylde beskæftigelsesplanen. 

Sagsnummer: EMN-2016-01791 
DokId: 1363441 
Forfatter: 
Dorthe Sevelsted Iversen 
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• Det forudses at en samlet økonomistyring på uddannelses- og 

beskæftigelsesområdet vil være en styrkelse. 
• Ved en samlet organisering åbnes for et styrket blik på misbrugshåndteringen 

på tværs af alder og de to centres nuværende ressourcer og kompetencer på 
området.  

• Styrke og udvikle fælles faglig koordinering. 
 

Ved en samling af to centre under et udvalg, skal der skabes en fælles og tydelig 
retning for centrenes tilgang til de ydelser og opgaver, centrene er fælles om og som på 
nuværende tidspunkt er delt mellem centrene. Herunder skal det vurderes, om 
entydigheden i ”en indgang” for aldersgruppen, vil betyde udfordringer på fagligheden i 
betjeningen af borgerne med baggrund i opgavernes volumen og specialiseringsgrad, 
hvis opgaver flyttes mellem eksisterende afdelinger og områder. Ligeledes skal der 
lægges en detaljeret overgangsplan for at sikre at en evt. overgang af opgaverne 
mellem centrene gennemføres bedst muligt.  
 
Det vil derfor være væsentligt at iværksætte et arbejde i andet halvår 2016, hvor det 
afklares, om opgaverne vedrørende sygedagpenge, forsikrede ledige, fleks- og 
ledighedsydelse, jobafklaring og revalidering for de 18-30 årige bør flyttes fra Center for 
Arbejdsmarked til Center for Unge. En flytning vil alene ske, hvis afklaringen viser faglig 
og driftsmæssig bæredygtighed. 
 
Ved en overflytning af Center for Unge til Arbejdsmarkedsudvalget skal centrene skabe 
et fælles ståsted for udvalgsbetjeningen (sagsfremstillinger og udvalgsdagsorden). Der 
skal arbejdes aktivt med et øget administrativt samarbejde med henblik på at sikre det 
ovenfornævnte fælles ståsted for udvalgsbetjeningen samt effektiv udnyttelse af 
administrative ressourcer. Styringsenheden i Center for Arbejdsmarkedet skal brede 
sigtet ud og understøtte udarbejdelsen og indarbejdelsen af den fælles retning. Såfremt 
der sker samling til ét center, skal styringsenheden i Center for Arbejdsmarkedet og 
administrationen i Center for Unge sammenlægges til én enhed. 
 
 
Ved en overflytning kan Center for Unge og Center for Arbejdsmarkedet organiseres på 
en af to nedenstående måder, hvor forskellen alene ligger i den øverste ledelse af 
centrene. 
 
 
Fastholdelse af to centre: 
 
 

 
  

AMU 

CAM CU 
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Samling i ét center: 

 
Fastholdelse af SSP og UU i Børne- og Ungdomsudvalget 
I forbindelse med omorganisering af Frederikshavn Kommunes fritidstilbud besluttede 
Børne- og Ungdomsudvalget, at lade SSP og UU følge Ungdomsskolen og 10. kl. 
centret.  
 
Ledelsesgruppen bag herværende notat ser ingen udfordringer i at lade SSP forblive i 
Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde. Samarbejde mellem Skole, Politi og 
Socialafdeling er afdelingens hovedfokus, hvorfor det er naturligt at lade SSP forblive i 
det udvalg, der har ansvaret for skolen.  
 
Såfremt UU forbliver i Børne- og Ungdomsudvalgets regi henleder ledelsesgruppen 
opmærksomheden på, at UU som oftest omtales som en afdeling/enhed der bidrager til 
kvalificering af valg af ungdomsuddannelse for folkeskoleelever i normalområdet, og 
derfor ses som en del af skolevæsenet.  
 
Ledelsesgruppen ser en kommunikativ udfordring i denne beskrivelse, idet UU har 
vejlednings- og visitationspligt også på specialområdet samt for alle unge frem til det 
25. år. Dermed er UU en væsentlig bidragsyder i Center for Unges arbejde med 
uddannelsesretningen for alle 18-30 årige. UU har vejledningsforpligtelsen for 4 
årgange i skoleregi og for syv årgange indenfor Center for Unges område. 
Lovgivningsmæssigt beskrives også den væsentlige opgave for UU vedrørende 
vejledning af unge i specialområdet. 
 
Da UU også har indstillingsretten til visitation af specialelever til STU og STU-lignende 
uddannelser og - aktiviteter er et nært samarbejde mellem Center for Unge og UU 
væsentligt, også for økonomien, hvor det er væsentligt, at der er budgetmæssig 
sammenhæng mellem ansvaret for indstillingen til visitationen og økonomien i forhold til 
den visiterede ydelse. 
Fastholdes UU i Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde kunne der ligge en 
væsentlig drøftelse omkring placeringen af budget til STU skal følge UU, hvorefter 
Center for Arbejdsmarkedet vil kunne løfte en leverandøropgave. Løsningsmodellen 
kendes til dels fra området vedrørende beskyttet beskæftigelse.  

AMU 

Center for  
Uddannelse & 
Beskæftigelse 

Jobcenter Ungeenhed Projektafdeling 
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STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
Det har over en periode været drøftet, hvorledes Frederikshavn Kommune kan udvikle 
sit STU-tilbud.  
 
Ledelsesgruppen foreslår, at der arbejdes på at etablere STU/STU-lignende tilbud ved 
en organisering i Projektafdelingen, hvor der er synergi at hente i såvel de fysiske 
rammer, som i dele af indholdets tilbud. 
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