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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Indhold 

Der foreslås en indsats, der skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer påbe-

gynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

De danske virksomheder oplever i stigende grad mangel på arbejdskraft. Der findes 

dog samtidig en stor gruppe unge med særlige udfordringer, som ikke har en ung-

domsuddannelse, og som på længere sigt også står udenfor det ordinære arbejdsmar-

ked. Denne gruppe af unge er en potentiel ressource for danske virksomheder.  

 

Socialfonden rummer mulighed for, at der igangsættes en indsats, der får de unge 

med særlige udfordringer i gang med ungdomsuddannelse, og sikre en udvidelse af 

arbejdsstyrken på lidt længere sigt, som vil være til gavn for virksomhederne, der 

mangler arbejdskraft.  

 

Indsatsen kan tage afsæt i følgende aktivitetstyper: 

- Styrket vejledning og uddannelse af udsatte unge, der falder fra eller ikke 

kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Aktiviteterne kan supplere den 

forberedende grunduddannelse (FGU) og styrke samspillet mellem ung-

domsuddannelsesinstitutioner og andre aktører om særlige forløb, som letter 

overgangen til ungdomsuddannelse, mentorordninger, helhedsorienterede 

indsatser mv.  

- Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb og/eller aktiviteter med hen-

blik på at styrke fastholdelsen af målgruppen i det ordinære ungdomsuddan-

nelsessystem. 

- Støtte til fastholdelse af unge med psykisk sårbarhed og/eller opmærksom-

hedsforstyrrelser i det ordinære uddannelsessystem. 

 

Økonomi 

Der foreslås, at der afsættes i alt 50,1 mio. kr. til indsatsen, heraf 33,4 mio. kr. fra 

Socialfonden, og 16,7 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.  

 

Målgruppe 

Indsatsen skal målrettes unge mellem 15 og 30 år, som har særlige udfordringer med 

at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed ligger på kanten af uddannelsessy-

stemet og arbejdsmarkedet. Gruppen kan eksempelvis omfatte unge med anden etnisk 

baggrund end dansk (herunder særligt drenge), eller med handicap, samt unge fra 

yderområder og udsatte boligområder. 

 

Varighed: 

Projekterne forventes gennemført i perioden medio 2019 – medio 2022. 

 

Tidsplan 

- Initiativet forventet annonceret ultimo juni 2019 

- Frist for indsendelse af ansøgninger medio september 2019 
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- Indstilling af ansøgninger til bestyrelsens godkendelse 14. november 2019 

Umiddelbart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn/afslag 

Diskussionspunkter Udmøntningen kan drøftes 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at der afsættes i alt 50,1 mio. kr. til en indsats for inklusion via ud-

dannelse, fordelt med 33,4 mio. kr. fra Socialfonden og 16,7 mio. kr. fra de decen-

trale erhvervsfremmemidler. 

 


