Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum x

Ønske

BESrå-004
Beskæftigelsesudvalget
Ungdommens Uddannelsesvejledning

LOLO/RJLA

I 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Budgetændring
+ = udgifter
- = indtægter
(Bemærk ved takstområder)

-212

-425

-425

-425

Emne
Profitcenter & F3niveau
Beskrivelse:

Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. 14-18 årige
03.22.15

Vesthimmerlands Kommune har tidligere prioriteret vejledning af de unge højt, og i forbindelse med
budget 2018 blev der tilført ressourcer til UU til styrkelse af vejledningen i grundskolen. Baggrunden
var et stort antal af sårbare børn og unge, hvor en stor andel af dem blev vurderet ikke- uddannelsesparate unge, hvorfor der var et øget behov for vejledning og afklaring af disse unge .
Der er stadig mange sårbare børn og unge, og andelen af unge der vurderes ikke-uddannelsesparate er stadig for høj. Med iværksættelse af Projekt Uddannelsesparat og de nuværende ressourcer i UU er det lykkes at understøtte en positiv udvikling således, at færre unge vurderes ikkeuddannelsesparate.
En reduktion vil have betydning for den positive udvikling, der er iværksat.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner –
beskriv evt. udgiftsniveau):
Der er anvendt ECO nøgletal fra VIVE (budget 2020), der viser et forventet forbrug pr. indbygger i
alderen 14-18 årige.

ECO nøgletal

Sammenlignelige
kommuner
2.092 kr.

Landsgennemsn
it
1.898 kr.

Vesthimmerlands
Kommune
2.512 kr.

ECO-nøgletal vedrørende Vesthimmerland er i henhold til VIVE på 3.154 kr., men da der er tale om
budgettal, er budget vedr. ”Projekt Uddannelsesparat” trukket ud i beregningen.
Den øgede indsats for unge i grundskolen med tilførsel af ressource i 2018 påvirker ligeledes ECOnøgletallet således, at Vesthimmerlands Kommune ligger over Sammenlignelige kommuner og
Landsgennemsnittet.

Fokusområde jfr. Plan- og Vores Liv
bæredygtighedsstrategien:
Sæt X

Vores vækst

Vores børn og Vores natur
unge
og miljø
x

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
UU har til opgave at afklare og vejlede unge ift. uddannelse. UU er dermed en central aktør i implementeringen af den Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Vesthimmerlands Kommune.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
En reduktion af uddannelses- og erhvervsvejledning kan påvirke de unges valg af fremtid således, at
færre kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse og i stedet kommer i
offentlig forsørgelse.

Konsekvenser for service til borgerne:
Reducering i personalenormering vil alt andet lige betyde ændringer i servicen overfor den enkelte
borger/unge.

Personalemæssige konsekvenser:
Der reduceres med en fuldtidsstilling.

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Bestyrelsen for UNGVesthimmerland.

Afledt ændring i taksten for området:
Ikke aktuelt.

