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Side 3 

1 (Åben) Unges Frie Tid - udvikling og organisering 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03637 

 

Resumé 

Forslag til udvikling af tilbud i Unges Frie Tid (UFT) fremlægges til beslutning i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet et forslag til UFT, der blandt andet uddyber, 
hvordan tilbuddet fremadrettet tager hånd om unge i udsatte positioner, udvikler ungeinvolvering 
og deltagelsesperspektiv samt uddyber medarbejdernes fremtidige, faciliterende rolle i forhold til at 
understøtte unges fællesskaber på unges egne præmisser. 
Forslaget er vedlagt som bilag.  
 
I forslaget fokuseres indsatsen og koncentreres ressourcerne i ét større og samlende ungemiljø, 
hvis profil og åbningstid følger de behov og ønsker, som mange unge har givet udtryk for. Som en 
konsekvens af, at ressourcerne lægges i et større ungemiljø, vil de nuværende ungdomsklubber 
og ungelounges fremover blive benyttet til selvorganiserede aktiviteter og pop up aktiviteter, når 
det er relevant. I Vangede vil der være mulighed for at benytte et lokalt ungemiljø indtil videre. 
Reduktionen i antallet af matrikler frigiver de nødvendige ressourcer til en mere fleksibel, 
differentieret og målrettet pædagogisk indsats, der griber unges udfordringer, behov og initiativer. 
Det skal ske gennem:  
 

 Et tæt og formaliseret samarbejde mellem skole og UFT, der bidrager til et mere nuanceret, 
sammenhængende og helhedsorienteret arbejde med unges trivsel og læring. 

 Målrettede indsatser for unge i udsatte positioner samt fleksibel og differentieret lokal 
tilstedeværelse.  

 Udvikling af medarbejderrollen. 

 Øget kendskab og kommunikation. 

 Styrket samarbejde med SSP, boligsociale medarbejdere og det lokale kultur- og 
foreningsliv som afsæt for arbejdet med unge i udsatte positioner og lokalt forankrede 
aktiviteter i særlige geografiske områder.  

 
Økonomisk holdes tilbuddet inden for rammerne af det nuværende budget. Forslaget indbefatter, 
at der overføres et årsværk til styrkelse af SSP-indsatsen med det formål at opspore unge i udsatte 
positioner, skabe sammenhæng til det øvrige arbejde med unges trivsel samt at brobygge til 
ungemiljø Hellerupvej og andre tilbud og aktiviteter for unge i deres frie tid.  
 
Hvis forslaget vedtages vil modellen for tilbuddene i UFT blive indfaset gradvist med særligt fokus 
på brobygning og gode overgange for de unge, der benytter tilbuddene i dag, og med fuld effekt fra 
august 2019. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At modellen for ny organisering og udvikling af unges frie tid vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 
Bilag 

1. Forslag til udvikling og organisering af tilbud i unges frie tid (2450988 - EMN-2018-03637) 

 
 

2 (Åben) Unges Frie Tid - medlemsbetaling 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03637 

 

Resumé 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den eksisterende betalingsmodel erstattes af en ny 
og mere fleksibel model med øget brugerbetaling. 
 
Baggrund 

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2018 blev det besluttet, at forvaltningen skal 
udarbejde et forslag om ny betalingsmodel for tilbud i unges frie tid (UFT) til politisk drøftelse i 
september måned. Forslaget er vedlagt som bilag og beskriver fordele og ulemper samt 
administrative og økonomiske konsekvenser ved en ny betalingsmodel.  
 
Den eksisterende betalingsmodel bygger på betalt medlemskab. Det koster 100 kr. pr. måned at 
benytte sig Kommunens ungdomsklubber eller ungelounges – juli er betalingsfri måned. Derudover 
er der i dag brugerbetaling for en række større aktiviteter, som fx rejser, ture og fester. 
 
Unges deltagelsesmønstre er i opbrud, unge efterspørger nye måder at være sammen på, nye 
former for fællesskaber og aktiviteter er i konstant bevægelse. En klassisk model, hvor man er 
medlem af en klub, er ikke tidssvarende, hvis vi skal kunne nå flere unge med tilbud om deltagelse 
i gode fællesskaber. En ændret betalingsmodel vil understøtte forslaget om ny organisering af 
tilbuddene i unges frie tid, hvor der lægges op til mere aktivitetsbårne tilbud samt en større grad af 
fleksibilitet og mobilitet. Betalt medlemskab kan samtidig udgøre en økonomisk barriere for unge i 
udsatte positioner.  
 
Ved at erstatte medlemsbetalingen med aktivitetsbetaling vil en række administrative processer 
samtidig blive fjernet. Det vurderes, at de ressourcer, der bliver brugt på administration af 
medlemsbetalingen for unges brug af ungdomsklubber og ungelounges, i dag overstiger 
nettoindtægterne for medlemskaber. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At den eksisterende betalingsmodel med medlemskaber erstattes af en ny model med øget 
brugerbetaling for aktiviteter. 
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2. At der afsættes en mindre pulje fra driftsbudgettet i Unges Frie Tid til unge, der er udfordret 
af en øget deltagerbetaling. 

3. At udgifterne til en ny betalingsmodel afholdes indenfor den eksisterende ramme for Unges 
Frie Tid. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Pkt. 1 – 3. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Forslag til ny betalingsmodel (2450989 - EMN-2018-03637) 

 
 

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-00303 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Orientering om opstart af proces for opløsning af UU-Nord og hjemtagelse af 
vejledningsopgaven  
  
Siden 2004 har Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner indgået 
samarbejde om et fælles kommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU-
Nord. Søllerød og Værløse kommuner er tidligere udtrådt af samarbejdet.  
 
UU-Nords bestyrelse har besluttet at indstille en opløsning af UU-Nord til politisk 
godkendelse på fagudvalgsmøderne i november 2018.  
 
UU–Nord er en selvstændig juridisk enhed etableret efter § 60 i lov om kommunernes 
styrelse og har 30,2 årsværk. Vejlederne vejleder elever i 7. til 10. klasse i valg af 
uddannelse og erhverv, samt unge op til 25 år, der er faldet fra en ungdomsuddannelse. 
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Vejledningsopgaven har indtil nu skulle løftes i Ungdommens Uddannelsesvejledning, men 
dette krav ophæves med reformen ’Bedre veje til uddannelse og job’.  
 
Som en del af reformen forpligtes kommunerne til en kommunal ungeindsats, der er 
sammenhængende på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, hvilket 
skaber et behov for at knytte uddannelsesvejledningen endnu tættere til de kommunale 
forvaltninger. Hvis kommunerne skal lykkes med at nå den nye uddannelsespolitiske 
målsætning i reformen, vurderes det, at der er behov for at forenkle de unges indgang til 
kommunerne og styrke sammenhængen på tværs af indsatser for unge op til 25 år. 
 
Uddannelsesvejledningen spiller en central rolle i den sammenhængende kommunale 
ungeindsats, idet uddannelsesvejlederne, som nogle af de eneste aktører på 
ungeområdet, følger de unge fra grundskolens udskoling og op til det 25. år. 
Uddannelsesvejlederne opbygger derigennem et unikt kendskab til de unges historikker, 
styrker og udfordringer, som kan få en afgørende betydning for kommunernes muligheder 
for at lykkes med at støtte de unge i at komme i uddannelse eller varig beskæftigelse.   
 
Der igangsættes nu en afklaringsproces, hvor det fastlægges, hvorledes en politisk 
beslutning om opløsning af UU-Nord kan gennemføres og samtidig sikre det bedst mulige 
grundlag for forankring af vejledningen lokalt i den sammenhængende kommunale 
ungeindsats. 
 
Bilag 

  
. 
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