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1. Forretningsorden 

 DA’s har følgende bemærkninger til udkast til forretningsdagsorden. 

Referat til godkendel-
se i rådet 

 §8 ændres således, at rådsmedlemmerne får referatet i høring 

inden det betragtes som godkendt. Det er ikke godt nok, at råds-

medlemmerne kun får referatet til orientering.  

  §2 bør forstås sådan, at evt. uenigheder eller forskellige opfattel-

ser om et emne vil blive afspejlet direkte i en henvendelse til mi-

nisteren. Formandsskabet kan ikke frit ”vælge” vinkler og syns-

punkter, der skal videregives til ministeren. 

Henvendelser skal 
afspejle hele rådet 

 Dvs. alle formandskabets henvendelser til ministeren afspejler 

drøftelserne i rådet. 

 

2. Biveje til ungdomsuddannelse 

 DA har følgende overordnede bemærkninger til oplægget om ”biveje": 

Tilslutning til analyse  DA tilslutter sig analysen af de unge, der tager bivejene. Det er en 

dagsorden, som arbejdsgivere er optaget af, da en stor gruppe i 

dag ikke lykkes i folkeskolen og ikke nødvendigvis kommer i gang 

med en uddannelse senere eller ”cykler” rundt i forskellige tilbud, 

uden at det giver beskæftigelse.  

Forkastelse af over-

skrift 

 DA vil, at RUU vælger en anden betegnelse end ”biveje”. Set fra 

arbejdsgiversiden handler uddannelse om, at en person skal ud-

vikle nogle kompetencer, der fører til arbejdsmarkedet. Det kan 

ske uden for uddannelsessystemet, f.eks. ved læring på en ar-

bejdsplads. Bivejen kan også være en vej til job, dvs. være en 

hovedvej direkte til job. 

 Betegnelsen biveje efterlader opfattelsen af, at ”alle” skal igennem ud-

dannelse for, at det er ”godt nok”. Arbejdsgiverne mener, at tilgangen 

også skal omfatte, at beskæftigelse kan være den ”rigtige” vej for nogle 

unge. 

 DA har følgende konkrete ændringsforslag til analysen: 
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Analysen skal være 

bredere end kun at 
sammenligne med 
nordiske lande … 

 Danmark konkurrerer med mange andre lande, end de nordiske 

lande. Analysen bør sammenligne med lande, der også ligger 

uden for norden (jf. pkt. 7 i oplægget). Det kunne f.eks. være 

Tyskland, Holland, Østrig og Schweiz.  

… og mere konkret Pkt. 7 skal formuleres mere konkret. Formålet med punktet må 

være om Danmark kan lære noget af andre lande, ikke kun en af-

dækning af, hvordan ”landskabet” ser ud. Derfor skal gennemlys-

ningen indeholder konkrete parametre. 

Fokus på arbejdsmar-
kedsanvendelighed i 
tilbud 

 Analysen skal som gennemgående tema afsøge om tilbuddene er 

anvendelige på arbejdsmarkedet. For arbejdsgiverne, at det er et 

gennemgående tema, at arbejdet i Rådet afspejler, at uddannelser 

er anvendelige på arbejdsmarkedet, dvs. matcher virksomheder-

nes behov. Dette aspekt er ikke klart i forretningsdagsorden eller 

lovgivningen bag Rådet. Produktivitetskommissionen kom i deres 

analyserapport nr. 4 frem til, at der skal langt større fokus på ud-

dannelsernes anvendelighed på arbejdsmarkedet generelt. 

  Det foreslås samtidigt, at analysen ser på om de enkelte tilbud er 

erhvervsrettede tilstrækkeligt til at lette overgangen til videre job 

eller uddannelse, herunder målrettet tilstrækkeligt i forhold til de 

uddannelser, som tilbuddene er rettet i mod. Dette aspekt er ikke 

klart i forretningsdagsorden eller lovgivningen bag Rådet. 

  Generelt er danske unge ældre end i andre lande, når man går i 

gang med uddannelse/er færdiguddannet. Analysen bør sætte 

særligt fokus på, hvordan helt unge, der lige har forladt folkesko-

len, kan komme i gang med det samme og ikke cykle rundt i for-

skellige tilbud og ende i beskæftigelsessystemet.  

  Arbejdsgiverne foreslår, at analysen omfatter en analyse af om 

tilbuddene, herunder om 10. klasse bruges hensigtsmæssigt. 

F.eks. er formålsparagraffen for 10. klasse klar og afgrænsende, 

men reelt optages der mange elever uden for målgruppen. Det 

betyder, at der årligt er et stort forbrug på 10. klasse, som kunne 

anvendes bedre i uddannelsessystemet.  

 I dag er der i princippet ingen begrænsninger på, hvor mange tilbud 

den enkelte kan deltage i. Arbejdsgiverne foreslår, at analysen indehol-

der analyser af, hvordan den enkelte/myndigheder rammer rigtigt i før-

ste gang, og i den forbindelse ser på, hvilke sanktionsmuligheder myn-

digheder har, hvis personen ikke deltager i tilbud.  

  Det foreslås, at analysen afdækker om der er økonomiske sam-

spilsproblematikker mellem forskellige myndigheder og instituti-

onstyper. 

  Det foreslås, at analysen skal omfatte unge, der går direkte i job, 

og så bliver oplært på en virksomhed kombineret med f.eks. AMU-

kurser.   



 

 

Side 3 

 

 


