
Skab en koordineret ungeindsats - KLK kan hjælpe jer på vej! 

Se mere på klk.kl.dk eller følg os på LinkedIn under KLK - KL’s Konsulentvirksomhed 

Hver femte ung har ikke gennemført en ungdomsuddannelse syv år efter endt skolegang, og næsten hver 
tiende af de unge mellem 18 og 30 år er på en kommunal overførselsindkomst.   

Den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet for udsatte unge giver ifølge Rockwoolfonden et nettotab på 
mellem 12 og 16 mia. kr.  

Omkostningen ved at stå uden for uddannelse og arbejde er dog klart størst for dem, det hele handler om - 
nemlig de udsatte unge. Så der er et stort potentiale i effektivt at hjælpe de unge videre til uddannelse og 
job.  

Forskellige behov 

Kommunerne er forskellige steder i forhold til at implementere en ny sammenhængende ungeindsats. Ad-
gangen til uddannelse, sammensætningen af ungemålgruppen og organisationens opbygning, størrelse og 
kultur er forskellige.  

I KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) tager vi udgangspunkt i netop jeres behov, når vi skal identificere poten-
tialerne for at styrke den helhedsorienterede indsats. Det kan fx være i forhold til at: 

 Afdække målgruppen og udarbejde forslag til målgruppesegmenteringer, så implementeringen af en 
koordineret indsats kan målrettes de unge.  

 Etablere en effektiv tværgående indsats mellem faglige organisatoriske opdelinger og specialer 

 Udvikle og implementere nye målrettede indsatser ”rundt om den nye FGU”. Det kan både være un-
ge, som har brug for en mindre intensiv og mere målrettet indsats, og unge som har behov, der ikke 
alene kan tilgodeses i FGU-regi. 

 

Vi kan bl.a. tilbyde: 

 En 360-graders analyse af målgruppens karakteristika - fx frafald fra uddannelse, flyttemønstre og 
risikofaktorer (social arv/psykiske udfordringer), udfordringer i de forebyggende indsatser (fx hvilke 
skoler leverer unge til offentlig forsørgelse), udviklingen i og karakteristika for ungegruppen sammen-
lignet med andre kommuner (fx varigheder uden uddannelse og job). Vi har i samarbejde med KL’s 
analyseenhed bl.a. udarbejdet en 360-grades analyse af ungegruppe i Viborg Kommune.    

 Udvikling af en mere effektiv indsats på tværs. I borgersporet bruger vi borgerens perspektiv som 
øjenåbner og pejlemærke. I organisationssporet arbejder vi med læringsplatforme, fælles metoder, 
fæles sprog, fælles målsætninger/effekter og det fælles kædetræk. I ledelsessporet arbejder vi med 
faglig ledelse på tværs. Vi har bl.a. arbejdet med tværfaglige løsninger i og med Middelfart Kommune.  

 Indgående indsigt i forskningen om virksomme indsatser og metoder i ungeindsatsen og indblik i flere 
kommuners tilbud og brug af værktøjer og metoder. 

 

Vores styrker 

Vi starter med at spørge borgeren, og vi har en solid erfaring med at indgå i et partnerskab med kommuner 
tæt på medarbejderne. Derudover har vi dyb viden om ungegruppen, solid analysekapasitet, erfaring med 
at arbejde på tværs af fagområder og respekt for kommunens DNA.  

Kontakt chefkonsulent Lone Englund Stjer, los@kl.dk, tlf. 3370 3770. 

- Vi kender kommunerne 


