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Baggrund
Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med konstitueringen at
nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde med kommunens indsats for at få flere unge
til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
I sagen fremlægges kommissoriet for § 17 stk. 4 udvalget til godkendelse.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet
1.
2.
3.
4.

nedsætter et § 17, stk. 4 udvalg om uddannelse til alle
godkender kommissoriet for §17 stk. 4 udvalget om uddannelse til alle
udpeger 7 byrådsmedlemmer, og at denne udpegning foregår efter forholdstalsvalg
udpeger 5 eksterne medlemmer af udvalget, repræsenteret ved de tre uddannelsesinstitutioner CPH West, Københavns Tekniske Skole og Taastrup Gymnasium samt 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv
5. reserverer en plads til en ung fra målgruppen, som udpeges på et senere tidspunkt i
forløbet, evt. i forbindelse med etableringen af et ungepanel
Sagsfremstilling
Når flere unge tager en ungdomsuddannelse gavner det både den enkelte unges fremtidsmuligheder og samfundets muligheder for at rekruttere den fremtidige arbejdskraft. Det er således vigtigt for både de unge, kommunerne, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne, at
andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, er så stor som muligt.
I Høje-Taastrup Kommune er der en stor gruppe unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Omkring 95% af Høje-Taastrups unge ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse ved afslutningen af 9./10. klasse, men kun 63% af kommunens 24-årige
har gennemført en ungdomsuddannelse.
Byrådet vedtog i august 2013 en handleplan for at få flere unge igennem en ungdomsuddannelse; ”Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017”. Handleplanen indeholder bl.a. en analyse af de væsentligste udfordringer, som kommunen står over for, i bestræbelserne på at hæve
uddannelsesniveauet i kommunen.
Med handleplanen er der vedtaget en række resultatmål for ungeindsatsen:
1. Flere unge afslutter ungdomsuddannelse i 2017 (andel af 24-årige, der har afsluttet en
ungdomsuddannelse hæves fra 63% til 70%, og andel 16-24 årige, der har afsluttet en
ungdomsuddannelse hæves fra 32% til 38%)
2. Flere unge er i gang med eller afslutter ungdomsuddannelse i 2017 (hæves fra 81% til
85%)
3. Flere unge forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år i 2017 (hæves fra
81% til 85%)
4. Der er færre ikke-uddannelsesparate unge i 2017 (andelen af 9.-10. klasses elever,
som vurderes ikke-uddannelsesparate af UUV reduceres fra 15% til 10%)
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5. Der er mindre frafald blandt HTK-elever på ungdomsuddannelserne i 2017 (der er endnu ikke fastsat måltal for denne målsætning)
Endvidere er der i handleplanen identificeret fem indsatser, som skal iværksættes for at styrke
målsætningen om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse:
·
·
·
·
·

Øge de unges uddannelsesparathed
Styrke de unges viden om uddannelse og jobmuligheder
Understøtte forældre mhp. at sikre forældrenes opbakning af de unge
Sikre en bedre tværgående koordinering i forvaltningen
Styrke samarbejdet med eksterne parter i form af et Strategisk Uddannelsesforum

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle
§17 stk. 4 udvalgets formål og opgaver
Byrådet har med den Kommunale Styrelseslovs §17 stk. 4 mulighed for at nedsætte et midlertidigt udvalg til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet. §17 stk. 4 udvalget har ikke nogen formel beslutningskompetence,
men kan indstille beslutninger til Byrådet og de stående politiske udvalg.
§17 stk. 4 udvalget om udannelse til alle har til formål at sikre gennemførelsen af og gøre status på implementeringen af handleplanen. Det skal bl.a. ske ved, at udvalget afsøger forskellige ideer og muligheder, og videreudvikler de indsatser, som kan være med til at indfri handleplanens målsætninger. Udvalget skal således på baggrund af inspiration fra f.eks. andre kommuner, fra forskningsinstitutioner, fra erhvervslivet og de unge selv komme med forslag til,
hvilke konkrete indsatser, der kan iværksættes for at nå handleplanens målsætninger.
Udvalget kan udover egen mødeaktivitet også invitere til f.eks. borgermøder, innovationsworkshops og temamøder med et bredt eller målrettet deltagerfelt.
§17 stk. 4 udvalget om uddannelse til alle skal to gange årligt afgive en status til Økonomiudvalget. Denne status skal indeholde en opgørelse over hvor langt udvalget er nået med implementeringen af handleplanens enkelte indsatser og resultatmål, såvel som en beretning over,
hvilke drøftelser udvalget har haft, og hvordan udvalget har arbejdet med borgerinddragelse,
eksternt samarbejde mv. Udvalget kan på baggrund heraf foreslå iværksættelse af konkrete
indsatser overfor Økonomiudvalget.
Det er væsentligt, at udvalget inddrager det arbejde, som allerede er i gang under Morgendagens børne- og ungeliv samt implementering af folkeskolereformen. Det er endvidere vigtigt,
at §17 stk. 4 udvalget koordinerer sit arbejde med de stående udvalg, f.eks. ved at der afholdes fælles drøftelser på tværs af udvalg.

Sammensætning af §17 stk. 4 udvalget
Udfordringerne med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse er kompleks, og
er ikke noget, som Høje-Taastrup Kommune kan sikre alene. Der er i høj grad behov for at
tænke innovativt, tværfagligt og tværsektorielt. Derfor er det afgørende, at der etableres et
bredt samarbejde på tværs af kommune, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, som sammen kan pege på indsatser og løsningsmuligheder, og som sikrer implementeringen af handleplanen. Udvalget sammensættes derfor af udpegede Byrådsmedlemmer såvel
som af eksterne parter fra eksempelvis det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner,
forskere, unge.
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Byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer og 6 eksterne repræsentanter til udvalget. Herefter konstituerer udvalget sig selv. Udvalget fastlægger på baggrund af rammerne i nærværende
kommissorium selv sin forretningsorden, herunder tager stilling til arbejdsform.
Udvalget sekretariatsbetjenes af administrationen. Der nedsættes endvidere en administrativ
styregruppe til støtte for §17 stk. 4 udvalget. Udvalget kan invitere den administrative styregruppe med til nogle af møderne, såfremt det vurderes givtigt.

Tidsplan
§17 stk. 4 udvalget påbegynder sit arbejde i februar 2014 og fortsætter til udgangen af 2017.
Udvalget giver status til Økonomiudvalget i juni og december måned.

Økonomi
Med budgetforliget for 2014 afsatte Byrådet udover midler til etablering af en ny ungeenhed 2
mio. kr. årligt i årene 2014-2017 til indsatsen med implementering af handleplanen. Det foreslås, at §17 stk. 4 udvalget får råderet over 1 mio. kr. årligt, og derudover kan indstille til
Økonomiudvalget, hvordan de resterende midler foreslås anvendt.
I den halvårlige status til Økonomiudvalget skal §17 stk. 4 udvalget redegøre for, hvordan midlerne disponeres.
Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2014
Indstilles, med en ændring til punkt 4, som derfor lyder således:
4. udpeger 5 eksterne medlemmer af udvalget, repræsenteret ved de tre uddannelsesinstitutioner CHP West, Københavns Tekniske Skole og Høje-Taastrup Gymnasium, samt 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv og 1 repræsentant fra de faglige organisationer.
Beslutning Byrådet den 28-01-2014
Godkendt.
Byrådet udpegede: Jesper Kirkegaard (formand), Kurt Scheelsbeck, Michael Ziegler, Flemming
Andersen, Sabah Abid (næstformand), Hugo Hammel og Thomas Bak.
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