
 
   

 
 
 
 
 
Kære Andreas Keil 
 
Tak for din henvendelse af d. 5/4 2022, hvor du har stillet spørgsmål til 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. status på handleplan 
for at øge antallet af elev- og praktikpladser i København.  
 
Spørgsmål 
Tilbage i 2019 fik jeg/vi vedtaget et medlemsforslag i BIU vedr. en stra-
tegi/handleplan for at øge antallet af elev- og praktikpladser i Køben-
havn (reducere antallet af unge som mangler en elev- og praktikplads). 
Hvad er status ift. dette medlemsforslag? 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Den 17. juni 2019 vedtog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et 
medlemsforslag om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
skulle udarbejde en handleplan for flere elev- og lærepladser med hen-
blik på at reducere antallet af unge københavnere mellem 15-29 år, der 
mangler en elev- eller praktikplads.  
 
Den 9. december 2019 godkendte Beskæftigelses- og Integrationsud-
valget handleplanen for flere elev- og lærepladser. I handleplanen var 
der kun afsat midler til den generelle indsats for flere elev- og læreplad-
ser til udgangen af 2020, og det fremgik af handleplanen, at alle nye 
forslag derfor ville kræve finansiering. Midler til nye forslag blev imidler-
tid ikke løftet i budgetforhandlingerne. Med budget 2021 blev der der-
for kun afsat midler til at videreføre den generelle indsats frem til 2024. 
Den særlige indsats for unge med anden etnisk baggrund er finansieret 
gennem Integrationshandleplanen 2019-2022. 
 
Der er opstillet måltal for antallet af uddannelsesaftaler, herunder en 
særskilt målsætning for antallet af uddannelsesaftaler til unge med mi-
noritetsbaggrund. I nedenstående tabel 1 fremgår antallet af uddannel-
sesaftaler i 2021 set i forhold til målsætningen. Status for 2021 er, at 
måltallet for både den generelle indsats og indsatsen målrettet unge 
med minoritetsbaggrund er opfyldt.  
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Tabel 1. Antal uddannelsesaftaler i 2021 

  
1.kvt. 

2021 

2.kvt. 

2021 

3.kvt. 

2021 

4.kvt. 

2021 

I alt 

2021 
Målsætning 

Antal uddannelsesaftaler i alt 73 52 74 36 235 193 

Heraf uddannelsesaftaler til unge 

med minoritetsbaggrund 
24 10 18 11 63 50 

Kilde: JKU.   
  
Den generelle indsats for flere elev- og lærepladser består af følgende 
initiativer:  

• Indsats for flere elev- og lærepladser til unge, der har afsluttet 
en grunduddannelse på en erhvervsskole. 

• Indsats for flere elev- og lærepladser til unge med minoritets-
baggrund. 

• Planlagt indsats til forebyggelse af diskrimination.  
• Fritidsjobindsatsen.  
• Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU):  

o UU’s tilstedeværelse i Jobcenter København, Gammel 
Køge Landevej.  

o Styrket samarbejde mellem UU og Jobcenter Køben-
havn, Ungecentret. 

• Opsøgende indsats i helhedsplanerne. 
• Elev- og lærepladser uden for København. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Becker Andersen  
Kst. administrerende direktør  
 


