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Strategi for en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) 
 

Godkendt af Skive Byråd den 25. juni 2019 

Baggrund 
I foråret 2018 vedtog alle Folketingets partier lov 746 om kommunal indsats for unge under 25 år1 (KUI-

loven). Loven giver kommunerne ansvar for at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, 

hvor den unge møder kommunen som én samlet instans, på tværs af kommunale opgaver. Loven træder 

i kraft den 1. august 2019. 

Efter KUI-loven bliver det kommunens ansvar 

- at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre ungdomsuddannelse eller komme i 

beskæftigelse 

- at koordinere den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, 

beskæftigelses- og socialindsatsen 

Det er op til kommunerne, hvordan man vil organisere og tilrettelægge indsatsen.  

Undervisningsministeriet har lavet en illustration, som ses i bilag 1. 

Dette notat beskriver Skive Kommunes strategi på området og dermed de valg om organisering, som 

skal træffes.  

Når strategien er vedtaget, skal kommunen informere Undervisningsministeriet om, hvordan arbejdet 

med ungeindsatsen organiseres, og offentliggøre informationen på kommunens hjemmeside. 

Udgangspunktet i Skive 
I Skive Kommune går det godt med at få de fleste unge til at tage en ungdomsuddannelse og komme i 

job. På trods af dette er der en stor udfordring med unge uden for uddannelse og job. Kommunen har i 

forvejen en betydelig indsats på området, herunder samarbejde på tværs mellem afdelinger, 

forvaltninger og institutioner.  

Formål med indsatsen 
Det overordnede formål med ungeindsatsen er, at alle unge så vidt muligt skal i uddannelse eller job. 

• De unge i målgruppen, der kan gennemføre en ungdomsuddannelse, skal have den nødvendige 

støtte til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, hvad enten vejen går 

direkte i uddannelse eller igennem praktik, job eller andet. 

• De unge i målgruppen, som ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, skal have den 

nødvendige støtte til at kunne blive selvforsørgende via arbejde. 

• Den enkelte unge har god trivsel og robusthed 

 

Formål med strategien 
Strategien for den sammenhængende kommunale ungeindsats skal bidrage til at gøre indsatsen bedre og 

mere effektfuld på tværs af afdelinger, institutioner og forvaltninger. 

                                                

1 Lov 746 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 

uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) af 8.6.2018 
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Strategien skal medvirke til, at de unge og forældrene/de pårørende oplever kommunen som én samlet 

instans med en koordineret indsats og en hurtig og effektiv sagsgang. Den skal også medvirke til 

- At ansvaret for indsatsen er præcist forankret 

- At understøtte de tværfaglige og helhedsorienterede aspekter af indsatsen 

- At medarbejdere og afdelinger oplever en effektivisering/optimering via tværfagligt samarbejde 

- At viden og erfaringer bringes i spil på tværs af afdelinger og institutioner 

- At den forebyggende indsats styrkes 

- At der bliver mere smidighed i samarbejde og indsats 

Principper  
Ungeindsatsen er baseret på en række fælles principper, som er gældende på tværs af de involverede 

parter.  

- Den unges eget initiativ skal styrkes 

- Den unge er i centrum 

- Den unge skal have en plan med beskrevet opfølgning og progressionsmåling 

(”uddannelsesplan”) 

- Den unge skal tage aktivt del i sin uddannelsesplan – inddrages og lyttes til 

- Den unges egne ressourcer og ressourcer i den unges netværk skal involveres i hele indsatsen 

(selvmestring) 

- De unge skal have mulighed for at indgå i fællesskaber 

- En tidlig, forebyggende indsats 

- Livsmestring  

Målgruppe for den sammenhængende kommunale ungeindsats 
Alle unge under 29 med særligt fokus på unge i alderen 14-24-årige, som har behov for en kommunal 

indsats: 

1. 14-17-årige med særlige udfordringer i overgangen fra grundskole til uddannelse eller andet 

2. Unge med særlige udfordringer i overgangen fra ung til voksen 

3. Unge på uddannelseshjælp 

4. Unge, som har behov for støtte i fastholdelse i uddannelse eller job 

5. Andre unge, som ikke er fast tilknyttet uddannelse eller job 

Forslag til organisering, opgavefordeling og ansvar i Skive Kommune 
Kommunerne må selv bestemme, hvordan de vil organisere den sammenhængende kommunale 

ungeindsats. 

Organisering 
Det foreslås, at den eksisterende organisering og det nuværende ansvar for eksisterende 

myndighedsopgaver bevares i Skive Kommune. Med andre ord, at de enkelte afdelinger og sektioner 

fortsat har deres egne opgaver og indsatser.  

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal følgelig skabes gennem samarbejde og 

koordinering på tværs i organisationen og med eksterne parter. 

Den nye lovgivning træder ikke i stedet for de tilbud og indsatser, som den unge evt. har ret til efter 

anden lovgivning. De enkelte sektorlovgivninger ændres ikke, fx serviceloven og lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats (LAB), men KUI-loven skal fremme arbejdet på tværs af forskellige afdelinger. 

Det foreslås, at Arbejdsmarkedsafdelingen, som både UU og jobcenteret er en del af, skal have det 

overordnede koordinerende ansvar for den ny sammenhængende kommunale ungeindsats såvel internt i 
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kommunen som i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Alle berørte kommunale afdelinger får ansvar 

for at arbejde for indsatsen og samarbejde om den i overensstemmelse med lovgivningens intentioner 

(jf. afsnittet om formål med indsatsen). 

Styring og koordinering 

Styregruppe 
Der er etableret en styregruppe med chefer og sektionsledere fra jobcentret, Familieafdelingen/-

sektionen, UU, Skole- og Dagtilbudsafdelingen, Special- og Psykiatrirådgivningen. Styregruppen skal 

- Skabe de nødvendige rammer for KUI 

- Godkende rammer for samarbejde om uddannelsesplan, kontaktperson og målgruppevurdering  

- Udvikle og samtænke indsatser 

- Udvikle det tværgående samarbejde 

- Have ansvar for fælles kompetenceudvikling 

- Bidrage til sparring med andre kommuner 

Samarbejdet med de unge og deres pårørende 
Samarbejdet med og involvering af de unge og deres pårørende er centrale elementer i KUI. Der vil være 

stort fokus på at sikre dette samarbejde i alle elementer af arbejdet med KUI.  

De unge og deres pårørende vil i videst muligt omfang blive involveret, som det også sker i dag fx i 

samtaler på skoler, i UU og jobcenteret, på Stafetlog-møder m.v.  

FN’s verdensmål 
Lovgivningen og implementeringen af strategien er i ånd med FN’s verdensmål 8 ’Anstændige jobs og 

økonomisk vækst’, herunder delmål 8.6 som lyder: ”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i 

beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres”. 

Ikrafttræden 
Strategien er gældende fra den 1. august 2019.  
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Bilag 1 

 

 


