Bilag 1 over de væsentligste høringsbemærkninger samt forvaltningens kommentering heraf
Der er indkommet 4 høringssvar. Generelt bakker de høringsberettigede op om forslaget. Det
bemærkes i høringssvarene, at det findes positivt, at kvalitetsstandardens mål er at inkludere flere
unge i STU-målgruppen på arbejdsmarkedet, herunder understøtte de unges evne og lyst til en plads
på arbejdsmarkedet. Der anføres dog nogle bemærkninger til kvalitetsstandarden.
Skemaet nedenfor oplister de væsentligste bemærkninger og opmærksomhedspunkter i
høringssvarene, som forvaltningen har kommenteret.
For uddybning af høringsbemærkninger henvises der til de vedlagte høringssvar.
Bemærkninger

Det vurderes væsentligt, at der
er fokus på kvaliteten i STUtilbuddene.

Det vurderes vigtigt at
prioritere UU i arbejdet med
STU-tilbuddene

Med henblik på at få en lige
vægtning mellem de unge der
kommer i arbejde/uddannelse,
og de unge der tilkendes
førtidspension foreslås det, at
kvalitetstandarden sætter
livskvalitet i centrum i fokus.

Skole – og Familie-og
Beskæftigelsesforvaltningens
bemærkninger
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen. Det er
forvaltningens hensigt at styrke
kvaliteten med STUkvalitetsstandarden.
Forvaltningen er således enig i
bemærkningen.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen, og fastslår at
UU har en vigtig rolle i arbejdet
med STU-tilbuddene. For de
unge der er tilknyttet
jobcentret, forudsættes det
derfor, at der vil være et tæt
samarbejde mellem UU og
Jobcentret.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen, og er enig i, at
det giver øget livskvalitet at
kunne klare sig selv, uanset om
den unge kommer i
arbejde/uddannelse eller
tilkendes førtidspension.
Målet med kvalitetsstandarden
er dog i STU-forløbet at sikre,
at valg af uddannelse og
erhverv bliver til størst mulig
gavn for den enkelte gennem
afklaring af, om det er muligt
at opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Det sker i henhold til
vejledningsloven, og er
baggrunden for vægtlægningen
i kvalitetsstandarden.

Høringspart

Afdelings-MED for Skoler

Afdelings-MED for Skoler

Handicaprådet

Det foreslås,
-at kvalitetsstandarden
beskriver
forsørgelsesgrundlaget under
STU´en.
-at ansøgningsfrist for
visitation til STU og startdato
for STU fremgår af
kvalitetsstandarden.

Forvaltningen tager
bemærkningen til efterretning,
og det tilføjes i
kvalitetsstandarden.

Det foreslås, at det uddybes,
hvad træning som led i et STUforløb indeholder.

Forvaltningen kvitterer for
Handicaprådet
bemærkningen. Da træning
skal tilpasses hver enkelt ung
med hver deres fysiske og
psykiske skånehensyn, vil
træningen være meget
forskelligartet, og det vil derfor
være for vidtgående at uddybe,
så det bliver tilstrækkeligt
fyldestgørende.
Forvaltningen kvitterer for
Handicaprådet
bemærkningen, og tager det til
efterretning.

Det foreslås, at ordet
”livsduelig” erstattes af et
andet ord, da ordet ikke
vurderes at være almen kendt.
I afsnittet ”Organisering og
beslutningskompetence”
foreslås det, at der bag hver af
repræsentanterne står, hvilken
forvaltning de forskellige
repræsentanter kommer fra
mhp. at opnå større forståelse
af organiseringen.
Det foreslås, at det i
kvalitetsstandarden beskrives,
at den unge og dennes
pårørende tages med på råd i
forhold til, hvad den daglig
transport er i det konkrete
tilfælde.
Endvidere at forældre kan
inddrages i træningen af
transport, hvis det skønnes
relevant.
Det foreslås, at det tilføjes, at
der ved behov kan bevilges
ledsagelse under befordring.
Endelig at samkørsel kan være
en mulighed.

Handicaprådet

Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen, og det tilføjes i
kvalitetsstandarden.

Handicaprådet

Forvaltningen kvitterer for
bemærkningerne, det tilføjes i
kvalitetsstandarden.

Handicaprådet

Det foreslås, at der ikke alene
tages udgangspunkt i de
billigste løsninger, men i stedet
i de bedste og billigste
løsninger.
Endvidere ligges der vægt på,
at dyrere forløb i nogle tilfælde
kan være billigst i længden.

Det foreslås, at lovgrundlag og
klagemuligheder tilføjes.

Det foreslås, at
kvalitetsstandarden og
positivlisten offentliggøres på
Aalborg Kommunes
hjemmeside.
Det foreslås, at der udarbejdes
en oversigt over STU-tilbud på
kommunens hjemmeside.

Hvordan udarbejdes der
effektmålinger på STU-tilbud,
og bliver STU-udbyderne hørt i
den forbindelse?

Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen. Det fremgår af
kvalitetsstandarden, at valg af
tilbud skal understøtte det
overordnede formål med
uddannelsesplanen. Det er
således forudsætningen, at der
vælges det billigste tilbud som
understøtter målet bedst
muligt.
Forvaltningen er således enig i,
at den bedste og billigste
løsning skal vælges, og at dette
må forventes også at være den
bedste løsning også på sigt.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningerne.
Lovgrundlaget tilføjes i
kvalitetsstandarden. Af
lovgrundlaget fremgår også
klagemuligheder.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen, og
Kvalitetsstandarden vil blive
offentliggjort på kommunens
hjemmeside, når den er politisk
vedtaget.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen.
Det skønnes ikke muligt at lave
en fyldestgørende oplistning af
STU-tilbud, hvorfor det vil være
en misvisende oplistning. Der
ligges i stedet vægt på, at UU i
deres vejledningsforpligtigelse
giver tilstrækkelig information
om, hvilke STU-tilbud der
kunne være relevant for den
enkelte unge.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen.
Effektmålingen er endnu ikke
udarbejdet, hvorfor
spørgsmålet ikke kan besvares.
Effektmålingerne forventes
dog at blive baseret på
opfølgningerne på de enkelte
STU-tilbud. STU-udbyderne vil
på opfølgningsmøder have

Handicaprådet

Handicaprådet

Handicaprådet

Handicaprådet

Handicaprådet

Det overvejes, om det vil give
mening at tilføje, at
afklaringsforløbet indgår i
opgørelsen af de 840 timer
årligt

Der bør være opmærksomhed
på, at det i nogle tilfælde vil
være hensigtsmæssigt med
STU-tilbud med bodel. Dette
med baggrund i at ikke alle
ønsker kan tilgodeses inden for
Aalborg kommunes grænser.
Der ønskes en samtidig
afgørelse om STU-tilbud og
botilbud på
visitationsudvalgsmøderne, så
der opleves en koordineret
indsats.

mulighed for at bidrage til
vurderingen og opfølgningen
på progressionen ift. at nå
målet i de enkelte sager.
Forvaltningen kvitterer for
overvejelsen. Det skal
bemærkes, at det fremgår af
kvalitetsstandarden, at et
eventuelt 12 ugers
afklaringsforløb er inkluderet i
det årlige timetal på 840 timer
under punktet ”forventninger
til uddannelsestilbuddene”.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen.
Forvaltningen er enig i, at ikke
alle interesseområder er
repræsenteret i de tilbud der
findes inden for en rimelig
daglig transport. Der er
opmærksomhed her på i
udviklingen af kommunens
egne STU-tilbud.
Forvaltningen bemærker, at
ikke alle unge er i målgruppen
for botilbud, hvorfor nogle
unge vil være begrænset til kun
at søge tilbud, hvor bodel ikke
er en forudsætning. Det er
væsentligt, at det er med i
overvejelserne ift. hvilke tilbud
den unge præsenteres for.
Der er her tale om vilkår, der er
rammesat af lovgivningen på
området.
Forvaltningen bemærker også,
at det ikke i alle sager er muligt
at træffe en samlet afgørelse
om STU og bodel. Det
begrundes bla. med, at
vurderingen af målgruppen for
botilbud ikke kan laves før det
18. år.
For at sikre en
helhedsorienteret tilgang er
myndighedsområderne der
bevilger bodelen

Handicaprådet

Afdelings Med for
Forebyggelse og Fælleskaber
og
Afdelings-MED for Skoler

repræsenteret i
visitationsudvalget.
Det skal bemærkes, at det
tilstræbes, at der er et tæt
samarbejde mellem UU og
myndighedsområderne der
bevilger bodel mhp. afklaring
af valg af tilbud, så de unge
oplever en samlet indsats i
vides muligt omfang.

UU-vejledere skal i forhold til
vejledningsloven agere sektorog institutionsuafhængigt. Der
bør være opmærksomhed på,
hvordan
uafhængighedsprincippet
forvaltes, når uu-vejlederen
skal sikre, at mindst et af de to
tilbud i indstillingen fremgår af
positivlisten.

Bodelen er som bemærket ikke
beskrevet i
kvalitetsstandarden, men der
er opmærksomhed på, at der
skal arbejdes videre med
samarbejdet på området.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen.
Forvaltningen er enig i, at UUvejlederne skal være sektor- og
institutionsuafhængig.
Det bemærkes, at det fremgår
af samme lov, at målet med
vejledningsloven er at sikre, at
valg af uddannelse og erhverv
bliver til størst mulig gavn for
den enkelte og for
samfundet. Det bemærkes
også, at al offentlig
virksomhed ske inden for en
ramme der sikre en forsvarlig
økonomisk forvaltning.
Det er i STUkvalitetsstandarden
præciseret, at der i
indstillingen til
visitationsudvalget skal peges
på to tilbud, hvor af mindst det
ene skal fremgå af positivlisten.
Det sker med henblik på at
rammesætte arbejdet, så det
sker inden for
vejledningslovens rammer. Det
er således væsentligt, at det
tilbud der peges på fra
positivlisten også opfylder den
unges ønsker og behov. Derved

Afdelings Med for
Forebyggelse og Fælleskaber
og Afdelings-MED for Skoler

Skal der peges på to ønsker i
indstillingen til
visitationsudvalget, hvis
familiens ønske til STUinstitution findes på
positivliste?

Kvalitetsstandarden ønskes
tilrettet, så det fremgår, at det
er udbyderne, der udfærdiger
kompetencepapiret og ikke
UU.
For unge omfattet af
målgruppen for botilbud, er
overgangen ved det 18. år
vanskelig, da ikke alle STUudbydere er godkendt til
bodelstilbud på
voksenområdet.

opretholdes
institutionsuafhængigheden og
målet med vejledningsloven
efterleves.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen. Formålet med
at pege på to tilbud er, at der
derved opnås mulighed for
også at medtage vejleders
faglige vurdering af tilbud, der
vil kunne imødekomme den
unges ønsker og behov.
Der skønnes således ikke
grundlag for at ændre i kravet
om indstilling til to tilbud.
Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen, og retter
kvalitetstandarden til efter
ønsket.

Forvaltningen kvitterer for
bemærkningen og anerkender
problematikken. Det vurderes
dog at være en problematik,
som er generel for alle landets
kommuner. Der bør så vidt
muligt tages højde for
problematikken ved valg af
STU-tilbud allerede før det 18.
år.

Afdelings Med for
Forebyggelse og Fælleskaber

Afdelings Med for
Forebyggelse og Fælleskaber

Afdelings Med for
Forebyggelse og Fælleskaber

