Arbejdsmarkedsstyrelsen
Holmens Kanal 20
1016 København K
(Sendt pr. e-mail til: ams@ams.dk)

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love (Reform af kontanthjælpssystemet - indsatsdelen)
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ved mail af 16. maj 2013 sendt ovennævnte
udkast til lovforslag til høring i REU med frist for bemærkninger senest
onsdag den 5. juni 2013, kl. 11.00.
REU behandlede udkastet til lovforslag på mødet den 22. maj 2013, og
rådet beklager indledningsvist, at REU – som det centrale råd i forhold
til de grundlæggende erhvervsrettede uddannelsers område, hvor en betydelig del af de uddannelsesopgaver, der må forventes at skulle løses
som konsekvens af lovforslaget – ikke ses på den vedlagte høringsliste.
Således har REU også først har fået høringen tilsendt dagen efter de organisationer m.v., der fremgår af den tilsendte høringsliste.
I forhold til lovforslagets indhold anerkender REU, at lovforslagets formål om at sikre uddannelse og opkvalificering af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år med henblik på, at flest muligt får en mulighed
for at blive en del af arbejdsmarkedet.
Lovforslaget indebærer, at unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, fremover skal kunne få uddannelseshjælp og samtidig omfattes af reglerne om uddannelsespålæg. Dette må
forventes at medføre en betydelig øget søgning til de skoler, der udbyder grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, fra unge under 30 år
med uddannelsespålæg. REU skal derfor udtrykke bekymring for, om
presset fra disse potentielt socialt og på anden vis udfordrede unge kan
give problemer i forhold til institutionernes varetagelse af deres kerneopgave, som er undervisning og uddannelse.
Rådet finder det afgørende vigtigt at understrege, at de unge, der på den-
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ne måde søger de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, skal være
i stand til at gennemføre disse på ordinære vilkår, og at de adgangskrav,
der gælder og i fremtiden måtte komme til at gælde, også skal gælde fuldt
ud for kontanthjælps- og /eller uddannelseshjælpsmodtagere, som for
alle andre, der søger de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser,
herunder skal de være vurderet uddannelsesparate i forhold den pågældende uddannelse.
Dette stiller krav til kommunernes beredskab i forhold til opmærksomhed på og tydeliggørelse af kravene og forventningerne, som der stilles i
forbindelse med optagelse på de pågældende uddannelser. Det er herunder helt afgørende, at kommunerne i videst mulig omfang sikrer, at de
uddannelsessøgende er uddannelsesparate. Og for at dette kan lykkes,
forudsætter det, at kommuner, skoler og andre interessenter indgår i et
positivt samarbejde herom.
Men det er ikke nok, at de unge opfylder adgangskravene og er uddannelsesparate m.v. Rådet finder det også vigtigt, både at der både sikres en
overlevering af relevant information fra kommune til skole, så skolerne
bliver gjort bekendt med de eventuelle udfordringer, som eventuelt måtte være i forhold til den uddannelsessøgende, men også at der sikres, at
kommunerne får ansvar for at stille et efterværn til rådighed i forhold til
den uddannelsessøgende med henblik på at undgå frafald.
Ved eventuelt frafald eller afbrud af et uddannelsesforløb finder REU
det endvidere vigtigt, at der fortages en fornyet vurdering af hvorvidt en
ung, som er omfattet af et uddannelsespålæg, fortsat er uddannelsesparat.
I denne forbindelse skal rådet pege på vigtigheden af, at der sikres mulighed for udveksling af informationer mellem uddannelsesinstitutioner
og kommunens jobcentre m.v. for eksempel om frafaldshistorik m.v.
Rådet finder det endvidere vigtigt, at de unge finder frem til det rigtige
uddannelsestilbud for den enkelte inden for inden for de grundlæggende
erhvervsrettede uddannelser, herunder erhvervsuddannelse, produktionsskole og egu. Det er derfor afgørende, at der sikres optimale vejledningsmuligheder til de unge, så de unge selv har mulighed for at undersøge relevante uddannelser i forhold til egne kompetencer. Vejledningen
kan evt. ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, og da der er
tale om en ny målgruppe skal vejledningen tilrettelægges i samarbejde
mellem alle aktører, herunder uddannelsesinstitutionerne. Der er i den
forbindelse behov for klare rammer og retningslinjer for alle kommuner i
arbejdet med uddannelsesindsatsen, så de unge fra forskellige kommuner
ikke udsættes for forskellig sagsbehandling i forhold til uddannelsesindsatsen.
I sammenhæng hermed opfordrer rådet også til, at der sikres nogle hensigtsmæssige incitamentsstrukturer, således at der ikke er forskel på, hvor
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meget det set fra en kommunes side koster at sende en uddannelsessøgende på forskellige uddannelsestilbud, og dette uanset om den pågældende tidligere har deltaget i et uddannelsestilbud på f.eks. produktionsskoleområdet.
Rådet peger afslutningsvist på, at en stor tilførsel af voksne 25-30 årige
som konsekvens af initiativerne i lovforslaget kan have en effekt på ungdomsuddannelsesmiljøerne på skolerne, og at dette kan have betydning
for frafald m.v. for forskellige aldersgrupper ved de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Rådet opfordrer derfor til, at der løbende er
opmærksomhed herpå, og at det overvejes, om der er behov for initiativer i forhold hertil.
Venlig hilsen
Lars Mahler
Formand

