
København 30.marts 2022 

Kære Børne- og Ungdomsudvalg 

I Ungdommens Uddannelsesvejledning København glæder vi os over, at vores nye borgmester Jakob 

Næsager har besøgt vores arbejdsplads og talt med vores centerchef. Vi håber, at det øvrige Børne- og 

Ungeudvalg også vil finde tid til at aflægge os et besøg, hvor der vil være mulighed for at få indblik i 

vejledernes og de københavnske unges verden.  

Vi kan fortælle om de udfordringer som de mange unge, vi dagligt møder, tumler med. Det er vores opgave, 

som uddannelsesvejledere at være det kit, der binder de opgaver sammen, som udskolingslærere, 

socialrådgivere, pædagoger, fraværskonsulenter, jobkonsulenter og øvrige aktører hver især løser rundt om 

de unge. Vi er dermed en krumtap i KUI – Den Kommunale Ungeindsats. Uddannelsesvejledningen er 

samtidig den eneste kommunale aktør, der følger de unge fra 7. klasse og hele vejen op til de fylder 25 år. 

Besparelser uden pusterum 

Desværre oplever vi i vejledningen i øjeblikket, at vi har fået lidt af en politisk mavepuster. Med Budget 

2023, er der kommet et konkret effektiviseringsforslag på bordet, hvor det foreslås, at UU København skal 

spare 2% på rammen. Vi vil gerne gøre jer politikere opmærksom på, at denne besparelse følger efter en 

fireårig proces med en omfattende besparelse på 11 millioner kroner, som først i dette forår er 

implementeret til fulde.  

Det kommer derfor bag på os, at der allerede er lagt op til besparelser igen. Vi undrer os også over, at det 

beslutningsgrundlag, som ligger til grund for det aktuelle besparelsesforslag bygger på tal trukket fra 

Danmarks statistik i 2018 – med andre ord fra før den foregående besparelsesrunde. 

Når der endnu engang skal skæres i de midler, som er til rådighed for uddannelsesvejledningen, bliver det 

sværere at indfri den i forvejen ambitiøse dagsorden om, at hver femte københavnske unge skal tage en 

erhvervsuddannelse. En af forudsætningerne for at nå dette mål er at styrke den kollektive vejledning, hvor 

vi når ud til alle elever i udskolingen, hvilket selvfølgelig besværliggøres i permanente sparetider.  

De seneste besparelser vil især ramme kompetence- og driftsmidler, men udgangspunktet for en 

professionel vejledning er medarbejdere, der altid er fagligt opdaterede. Det er en forudsætning for, at vi 

kan støtte de unge i at træffe deres uddannelsesvalg på et aktuelt og oplyst grundlag. 

Besparelserne indeholder også nedskæringer på de særlige tilbud til de unge, som UU råder over. Der er 

tale om specifikke tilbud, som altid bliver tildelt på grundlag af en konkret og professionel faglig vurdering. 

Denne del af besparelsen vil ramme de svageste unge; unge som typisk ikke kan rummes i de ordinære 

tilbud og hvor familierne ikke har det økonomiske grundlag for selv at betale for et alternativt tilbud.  Det 

kan f.eks. være unge, der af faglige og sociale grunde vil have et godt og konstruktivt udbytte af at gå på en 

fri fagskole, eksempelvis på en autisme linje.  

Rammebesparelsen betyder endelig, at UU Københavns skal afgive et årsværk, hvilket betyder at færre 

hænder skal løse de samme opgaver. Konsekvensen vil her være, at lærerne i udskolingen frem over vil 

være ringere stillet fordi de ikke i lige så høj grad kan få samme støtte og sparring til parathedsvurderinger 

af unge, Uddannelse og Job aktiviteter, som de er vant til.  

I lyset af den nylige omfattende besparelse finder vi, at det nye besparelsesforslag er urimeligt. Vi vil 

derimod gerne indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan vi giver københavnske unge det bedst mulige 

tilbud.  
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 Børne- og Ungdomsborgmesteren 

Kære XXXXXXXXX og XXXXXXXXXXX 

Tak for jeres henvendelse d. 30. marts 2022, hvor I beskriver jeres be-

kymring i forhold til forslag om effektiviseringer i Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning.  

Det var en fornøjelse at besøge jer og få et indblik i den opgave, I løser 

med at vejlede unge mennesker i København og hjælpe dem godt på 

vej. Jeg kan godt forstå, at forslaget, der vedrører jeres arbejdsplads og 

opgaveløsning, kan vække bekymring.  

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal hvert år finde effektiviseringer, 

og til budget 2023 er beløbet på 100,8 mio. kr. Det skyldes blandt andet, 

at der skal findes finansiering til den stigende befolkning i København. 

Den opgave betyder, at det er nødvendigt for forvaltningen at under-

søge alle muligheder for at effektivisere, også i Ungdommens Uddan-

nelsesvejledning.  

Forslaget blev lagt op til udvalgets første behandling af budgettet den 

14. marts 2022. Efter 1. behandlingen er der blevet opstillet et nyt sce-

narie i forslaget, hvor kapaciteten ikke bliver rørt. Udvalget beslutter ved 
2. behandlingen på udvalgsmødet den 4. maj, om et af de to scenarier i 
forslaget skal indgå i udvalgets samlede budgetforslag. Den endelige 
beslutning om Københavns Kommunes budget træffes af budgetpar-

terne i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober måned 2022.
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