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Kære kommuner
Det fremgår af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, som et
enigt Folketing står bag, at ”det er en kerneopgave for samfundet at
bane vejen for, at alle unge får et liv med uddannelse og job.” Derfor
er aftalepartierne enige om at omlægge en række forberedende tilbud
og uddannelser og erstatte dem med den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).
Jeg har ved brev af 9. januar 2018 bedt jer om at iværksætte en lokal
proces, hvorefter I via de kommunale kontaktråd indstiller forslag til
dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer i forlængelse af
Aftale om bedre veje til uddannelse og job.
Ud fra de tilbagemeldinger, som jeg får, er det min umiddelbare opfattelse, at I er godt i vej med at etablere et solidt grundlag for den videre
institutionsdannelse, som er en nødvendig forudsætning for, at de unge i målgruppen fra august 2019 kan påbegynde FGU på nyetablerede
institutioner. Det betrygger mig i, at vi politisk med aftalen har truffet
den rigtige beslutning, og at vi med sindsro kan afvente resultaterne af
den lokale proces.
Som opfølgning på et møde i aftalekredsen skal jeg på vegne af såvel
regeringen som en enig aftalekreds præcisere, at der med etableringen
af FGU - herunder også etableringen af den kommunale ungeindsats gives et entydigt myndighedsansvar til kommunerne med henblik på
at sikre, at de unge forankres i uddannelse og beskæftigelse. Det gælder unge direkte fra grundskolen, og det gælder unge op til 25 år, som
ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet endsige har en ungdomsuddannelse.
Der følger penge med. Det endelige regnestykke udestår til forhandling mellem stat og kommune.
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På vegne af en enig aftalekreds bestående af alle Folketingets partier
skal jeg imidlertid som baggrund for de videre forhandlinger og diskussioner som led i den lokale proces for etablering af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer præcisere, at for de fleste unge
i målgruppen for den forberedende grunduddannelse vil FGU være det
mest hensigtsmæssige tilbud.
Det vil være formålet, at den unges interesser og kompetencer skal
afdækkes bredt med henblik på i samarbejde med den unge at nå frem
til det uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige tilbud, som
vurderes at være det mest relevante og hensigtsmæssige for den pågældende. Men det er den politiske intention, at de unge vendes i døren forud for indtog til beskæftigelsesindsatsen. Det skal ske med henblik på som første skridt at få iværksat en uddannelsesmæssig indsats,
der kan ruste den unge til enten videre uddannelse eller arbejdsmarkedet.
Jeg skal endvidere i forhold til den indmelding, I skal afgive til ministeriet om forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer præcisere, at I ikke skal angive konkrete adresser og matrikler,
men alene lokaliteter forstået som byer. Det skyldes, at det jf. L 200,
som er fremsat for Folketinget og som 1. behandles 17. april 2018, er
et anliggende for de kommende bestyrelser for FGU-institutioner at
etablere institutionerne.

Med venlig hilsen

Merete Riisager
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