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AU-S-01 – Etablering af en Ungepulje  

 

Generelle oplysninger  

Politikområde:  ........................ Arbejdsmarkedspolitik 

Vedtaget: ................................ Arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2021, sag nr. 16   

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til) 

Navn: ...................................... Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.:  .................................... 7979 2200 

E-mail:  .................................... runhe@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 750 750 750 750 

I alt kassefinansieret 750 750 750 750 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse 
På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 10. juni 2021 pålagde udvalget forvaltningen at udar-
bejde et forslag til de kommende budgetforhandlinger om etablering af en ungepulje. Nedenfor 
er skrevet et udkast til en beskrivelse af puljens formål samt indhold og krav til, hvilke projek-
ter der kan få midler fra puljen.  
 
Formål med at etablere Ungepuljen 
I Kolding Kommune har Arbejdsmarkedsudvalget, sammen med Børne- og Uddannelsesudval-
get, vedtaget en ambitiøs målsætning om, at i 2025:  

 søger mindst 30% af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse efter grundskolen 
 

 og 30% af de 25 årige i kommunen har gennemført en erhvervsuddannelse.    
 
For at kunne indfri disse mål arbejdes der bredt på indsatser for at understøtte dette, hvor 
etableringen af Ungecentret har været et skridt på vejen for at møde de unge på en anden 
måde end tidligere og med udgangspunkt i deres ståsted og behov (Borgerens Centrum).  
Andre måder at komme gruppen af unge i møde, som ikke går den lige vej fra grundskolen og 
videre til en ungdomsuddannelse, er ved at igangsætte forskellige initiativer, der skal inspirere 
og lære dem om forskellige fag og om at være en del af et arbejdsfællesskab og gøre en ind-
sats. Her har der igennem årene været bevilget penge til f.eks. brandkadetforløb, hvor unge, 
der ikke har været del af et fællesskab før, har lært at indgå i en større gruppe omkring brand 
og redning. Deltagelse i disse forløb har ført en del unge videre og i gang med en uddannelse. 
Ligeledes har forskellige cykelprojekter og gruppeforløb for de unge haft en afgørende betyd-
ning for den enkelte til at komme videre med sit liv og lært redskaber til at håndtere sociale 
udfordringer.  
 
Indhold i puljen og krav til projekter 
Der afsættes en pulje dedikeret til projekter målrettet at arbejde med unge - og til at finde nye 
veje i arbejdet med unge. Kolding har igennem de seneste år arbejdet med et markant politisk 
fokus på at sikre unge en god overgang til voksenlivet. Herunder er der arbejdet med flere til-
bud til unge som søger arbejde og uddannelse.  
 
Men der er stadig en række unge der har brug for en hånd i ryggen. Til det arbejde afsættes 
en pulje, der kan bruges til at igangsætte eller understøtte tiltag og projekter der sigter på at 
give nogle af de unge en ekstra indsats. Puljen målrettes projekter for gruppen af unge mellem 
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15 – og 30 år, som endnu ikke er kommet i gang med job eller uddannelse, og hvor sociale 
udfordringer kan være en barriere.  
 
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller og godkender projekter til puljen, hvor den indgår som et 
nyt redskab for at leve op til målsætningen om at øge antallet af unge, der gennemfører en er-
hvervsuddannelse.  
 
Hvis forslaget ikke vedtages og puljen ikke afsættes, vil det kræve ekstern finansiering eller 
omprioritering hver gang Arbejdsmarkedsudvalget vil gå nye veje med indsatser for unge. Og 
dermed vil udvalget ikke have mulighed for selv at igangsætte tiltag, uden at skulle søge og få 
finansiering udefra. Ligeledes stilles ofte krav om medfinansiering udefra når der bevilliges 
midler. Endvidere vil det betyde at nogle af de unge der ikke kommer i job eller uddannelse får 
en ydelse, og dermed er en udgift for kommunen.  

 

 

 


