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Bilag 3 

 

 

Resumé af udkast til forslag til lov om ændring af lov vejledning om 

uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 

(Kommunal indsats for unge under 25 år) 

 

Lovudkastet udvider den gældende vejledningslov med et særligt afsnit om 

den kommunale ungeindsats. Da den kommunale ungeindsats er den cen-

trale del af loven, foreslås det, at loven skifter navn til ”Lov om kommunal 

indsats for unge under 25 år”. 

 

Forslaget indeholder bestemmelser om kommunens ansvar for, at der sker 

en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, be-

skæftigelses- og socialindsatsen og om de opgaver og funktioner vedrørende 

indsatsen for unge under 25, som kommunalbestyrelsen skal varetage. 

 

 Et af kommunens væsentlige ansvarsområder, som forslaget fastsætter be-

stemmelser om, er sikring af at alle unge ved udgangen af folkeskolens 9. 

klasse har en uddannelsesplan, og at denne revideres indtil den unge har 

afsluttet en uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Med uddannelsesplanen som et fagligt t værktøj er der i forslaget fastsat 

regler om, hvad denne skal indeholde, herunder eventuel målgruppevurde-

ring til FGU, eventuelt afsøgningsforløb til kvalificering af målgruppevurde-

ringen og tildeling af kontaktperson til unge, som har behov for det. 

 

Lovforslaget indeholder som hidtil bestemmelser om vejledning, hvor det 

nye er, at kravet om at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er fjernet i overensstemmelse med 

FGU-aftalen. 

 

Endvidere fastsætter lovforslaget bestemmelser om et udvidet fælles data-

grundlag (Ungedatabasen) til forbedring af mulighederne for tilrettelæggel-

sen af den kommunale ungeindsats. Det foreslås, at Ungedatabasen udbyg-

ges, sådan at kommunen fremover får adgang til flere oplysninger om den 

enkelte unge, herunder bl.a. i forhold til uddannelsesparathed, uddannelses-

pålæg og ønsker for uddannelse og job. Af dataetiske hensyn indeholder 

forslaget desuden bestemmelser om, at det fælles datagrundlag kun må om-

fatte oplysninger på individniveau om unge op til 25 år, der er nødvendige 

for tilrettelæggelsen af den kommunale ungeindsats. 

 

Ændringer, som ikke er en følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job 

Der er i lovforslaget foretaget enkelte ændringer, som ikke er en følge af 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job, herunder foreslås det, at det 

fremgår udtrykkeligt af vejledningsloven, at elever, som er vurderet ikke-

uddannelsesparate, og som søger om optagelse på den 2-årige uddannelse til 

hf-eksamen direkte efter 9. klasse, ikke kan få foretaget en revurdering af 

uddannelsesparathedsvurderingen. 


