NOTAT

Høring over udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse
om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet samt Bekendtgørelse
om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til de fire fremsendte bekendtgørelser på vejledningsområdet.
Der tages i nærværende høringssvar forbehold for eventuelle ændringer, da
det ikke har været muligt at nå en politisk behandling inden for høringssvarets tidsfrist.
Generelle bemærkninger
KL finder det beklageligt, at der mangler et overordnet samspil mellem de
fire bekendtgørelser og loven om den kommunale ungeindsats. Vejledningsområdet er lagt ind i den kommunale ungeindsats, og det bør fremgå tydeligt
på tværs af bekendtgørelserne. Denne mangel på tydelighed gør, at det kan
være svært at navigere korrekt efter bekendtgørelserne og dermed lovens
intentioner, som KL bakker fuldt ud op om.
Som KL også har bemærket i høringssvaret til bekendtgørelse om den digitale identifikationsløsning Unilogin, så fremhæver de udsendte bekendtgørelser om den kommunale ungeindsats et behov for en nærmere præcisering af databehandlerkonstruktionen og dataansvarsfordelingen mellem
kommunerne og Undervisningsministeriet (UVM).
KL mener derfor, at der på baggrund af de tilsendte bekendtgørelser og de
dertilhørende indberetningskrav er et pressende behov for, at der hurtigst
muligt kommer en afklaring på de udestående dataretlige forhold. Det skal
således sikres, at der inden ikrafttræden den 1. august 2019 foreligger en
databehandleraftale, der udformes i forhandling mellem KL og Styrelsen for
Uddannelse og Kvalitet (STUK) jf. § 15e stk. 4 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse. Databehandleraftalen kan efter
eksempel fra Unilogin afløftes via en bekendtgørelse.
For KL er det vigtigt, at databehandleraftalen afspejler de faktiske forhold for
it-understøttelsen af den kommunale ungeindsats. Her hæfter KL sig særligt
ved, at kommunerne i lovgivningen anses som værende dataansvarlige.
Samtidig agerer UVM i et vist omfang som selvstændig dataansvarlig. Eksempelvis ifm. ministerens bemyndigelsesbestemmelse til videregivelse af
data og UVM's behandling af data til egne formål, der efter KL's vurdering vil
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betyde, at UVM kan anses som selvstændig dataansvarlig for denne del af
databehandlingen.
For KL er det desuden vigtigt, at hvis kommunerne skal kunne opfylde deres
persondataretlige forpligtigelser, så er det nødvendigt med fuld transparens i
dataflowet mellem Beskæftigelsesministeriets fælles datagrundlag og Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, samt i UVM's videregivelse af kommunernes data.
KL mener, at der i forlængelse af de udsendte bekendtgørelser bør nedsættes fora/arbejdsgrupper efter samme model og governancestruktur, som allerede findes på beskæftigelsesområdet. Konkret bør der som minimum
være et fagligt forum, hvor kommunerne og KL får mulighed for at komme
med faglige input til udmøntningen af fremtidige reformer, love mm. Derudover bør der nedsættes et teknisk forum, hvor de kommunale it-leverandører
inddrages i eventuelle ændringer i snitflader eller indberetningskrav til kommunerne. Formålet med disse fora vil være at sikre sammenhængende og
effektive digitale løsninger der kan understøtte implementeringen af reformer, love og øvrige regler. Den fællesoffentlige governance vil være i stand
til at rådgive om, hvorledes sammenhængende og effektive digitale løsninger bedst konstrueres.
KL indgår gerne i dialog om de praktiske forhold i forhold til udarbejdelsen af
ovenstående
KL’s bemærkninger til de enkelte bekendtgørelser
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse (procedurebekendtgørelsen)
Først og fremmest henviser KL til tidligere fremsendte høringssvar i september 2017 og april 2018 til samme bekendtgørelse.
I aftaleteksten om bedre veje til uddannelse og job fremgår følgende: "Data
fra Min Plan og uddannelsespålægget fra jobcentret og uddannelsesplanen
samordnes, så det fremstår som en samlet kommunal plan for den unge, der
er digitalt understøttet, herunder også deling af sagsoplysninger."
KL kan konstatere, at der af bekendtgørelsen fremgår, hvilke data der skal
indgå i ungedatabasen. Men det fremgår ikke klart, hvordan det vil blive digitalt understøttet.
KL anser det for afgørende, at det bliver håndteret og kommunikeret til kommuner, hvordan de relevante snitflader er etableret ift. uddannelsesplanen
og ungedatabasen.
KL bakker op om de specifikke ændringer i studiefalgsporfolioen. KL mener
dog stadig, at selve tænkningen bag studievalgsportfoioen umuliggør, at den
lever op til potentialet. Når det er en selvstændig PDF, så vil den ikke blive
et dynamisk værktøj for eleven og forældrende og understøtte overgangen til
en ungdomsuddannelse. Studievalgsportfolioen skal samtænkes med de andre planer i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
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Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (vejledningsbekendtgørelsen)
KL mener, at det er svært at gennemskue logikken i beskrivelsen af dataovergange i henholdsvis procedure- og vejledningsbekendtgørelsen. Det bør
fremstilles, så kommunerne ikke skal orientere sig i forskellige bekendtgørelser og vejledninger. KL undrer sig over, at ministeriet ikke ønsker at tydeliggøre kommunernes og statens ansvar på et område, som er så kompliceret.
Ift. §14, så kan KL ikke se, hvordan det skal sikres, at jobinitierede aktiviteter
og uddannelsespålæg kan blive indberettet til ungedatabasen. Det bør fremstå klart, hvordan data kan overgå fra de ene system til det andet.
KL mener, at §31 om uddannelseskrav til vejledere bør nuanceres eller helt
udelades. Vejledningsområdet er fremadrettet en del af den kommunale ungeindsats, og det er kommunernes pligt at sikre medarbejdere, som har
kompetencerne til at leve op til at kunne agere efter loven. Det åbner op for,
at medarbejdere med andre baggrunde end netop de beskrevne kan løse
dele af opgaven i det samarbejde, som der er på tværs af fagprofessioner og
lovgivninger beskrevet i loven om den kommunale ungeindsats.
Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (pligtbekendtgørelsen)
KL har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (brobygningsbekendtgørelsen)
KL tager godt imod intentionerne om mere sammenhæng i introkurser og
brobygning.

Med venlig hilsen

Peter Pannula Toft
kontorchef i KL’s Kontor for Børn, Unge og Folkeskole
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