NOTAT

Høringssvar vedr. udbudsmulighed for gymnasier,
henvisningstaxameter mv
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovændringerne vedr.
udbudsmuligheder, henvisningstaxameter mv.
Der tages i nærværende høringssvar forbehold for eventuelle ændringer, da
det ikke har været muligt at nå en politisk behandling inden for
høringssvarets tidsfrist.
KL er overordnet enig i, at der skal igangsættes tiltag, der understøtter, at
flere unge lander på den rette hylde i uddannelsessystemet. Der er en
ubalance i optaget til hhv. gymnasier og erhvervsuddannelser, hvori der
også er en geografisk slagside, som det er vigtigt at sætte ind over for. Det
bemærkes dog, at der kan være behov for mere omfattende tiltag, hvis man
skal lykkes med at understøtte et ændret søgemønster.
Nye udbudsmuligheder på offentlige og private gymnasier
KL bakker op om lovforslagets intentioner med at sikre, at unge har en bred
vifte af forskellige og relevante uddannelsesmuligheder inden for geografisk
rækkevidde.
KL bakker op om det konkrete initiativ, men bemærker, at tidsbegrænsede
dispensationer skaber unødvendig ustabilitet for uddannelsesinstitutioner,
der i forvejen har svære vilkår i nogle egne. Ligeledes vil det være
nødvendigt, at de uddannelsesinstitutioner, der modtager dispensation til at
udbyde grundforløb for erhvervsuddannelser, har fokus på at sikre et
indhold, der modsvarer det aftagerbehov, som efterspørges.
KL bakker op om en evaluering af ordningen, men man kan eventuelt
revurdere, hvordan en sådan evaluering skal finde sted, i det bør være et
tilstrækkeligt erfaringsgrundlag at evaluere ud fra. Det tager tid at bygge en
uddannelsesinstitution op og tiltrække elever, hvorfor tre år ikke
nødvendigvis er tilstrækkeligt til evaluering.
Etablering af henvisningstaxameter
KL bakker op om forslagets intentioner, der handler om at understøtte
uddannelsesinstitutioner i at hjælpe den unge på rette vej i
uddannelsessystemet.
KL mener, at det er vigtigt at skabe incitamenter, der sikrer et
sammenhængende uddannelsessystem, hvor den unge ikke er overladt til
sig selv og risikerer at blive tabt mellem uddannelser, hvilket særligt er en
risiko for de unge, for hvem stx ikke er den rette løsning. KL ser derfor
positivt på initiativer, der har til hensigt at hjælpe den unge bedre på vej i
uddannelsessystemet. Henvisningstaxameter kan være ét håndtag at skrue
på, men det bør overvejes, om det er tilstrækkelige økonomiske incitamenter
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til at få flere unge til at skifte, hvis de oplever, at de ikke er landet på rette
hylde.
Det kan for den unge opleves som et stort fagligt og socialt nederlag at
droppe ud af gymnasiet og vælge en erhvervsuddannelse, hvorfor det
bemærkes, at der på gymnasierne med fordel kan være fokus på, at det ikke
opleves som et nederlag at vælge skiftet til en erhvervsuddannelse.
Dataoverførsel fra Ungedatabasen uden samtykke
KL har ingen indvendinger mod forslaget om overførsel af data fra
Ungedatabasen til brug for udbetaling af henvisningstaxameter uden
samtykke fra den unge. KL bemærker dog, at også kommunerne har behov
for information om, hvorvidt den unge er frafaldstruet for at kunne
igangsætte en tidlig og forebyggende indsats. Det kan fx være i form af en
kopi af det andet frafaldsbrev, som den unge modtager. Det vil give
kommunen mulighed for at sætte ind tidligere med en mindre omfattende
indsats.
Med venlig hilsen
Peter Pannula Toft
Kontorchef, Børn, Unge og Folkeskole
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