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Trine Hansen, formand for UFL, føler og har 

svært ved at forstå at unge med særlige be-

hov fylder relativt lidt i det politiske billede og 

spørger direkte: Er vi ikke også vigtige bor-

gere med ret til at få løst vores udfordringer, 

spørger hun blandt andet. Hvad tænker du 

om det?

- Jo selvfølgelig er unge med særlige be-

hov også vigtige borgere, understreger Ka-

rin Gaardsted.

- Hvis Trine Hansen hentyder til usynlig-

hed i forbindelse med valgkampen er det 

rigtigt. Ikke lige i den lokale valgkamp her 

omkring Viborg. Havredal har afholdt et væl-

germøde med fokus på unge med særlige 

behov og vi har haft et møde i regionssalen 

i Viborg med samme fokus, men i det sto-

re brede billede fra den overordnede valg-

kamp er det jo rigtigt. Når der på landsplan 

i valgkampen er fokus på f.eks. flygtninge, 

så er det svært for at være synlig og blive 

viet opmærksomhed. Det må vi så samle op 

på her efter valget, fortsætter hun.

I princippet har de unge et frit uddan-

nelsesvalg i forbindelse med STU. I stort og 

desværre stigende antal kommuner er det 

desværre ikke virkeligheden for de unge. De 

får et tilbud – kommunens eget. Er det ri-

meligt, at de unge ikke har et valg på tværs 

af kommunegrænser og institutioner som 

andre unge?

- Nej, det er ikke rimeligt. Ikke at jeg tæn-

ker der skal være frit valg på alle hylder. Det 

unge skal også guides derhen hvor det giver 

mest mening og fremtidsmulighed for dem. 

Men det er urimeligt hvis de ikke har et re-

elt valg, og det er vi nødt til at få set på.

STU skal være individuelt tilrettelagt. Er 

den det, når der kun er et tilbud?

Det er ikke rimeligt 
MED KUN ET TILBUD
Karin Gaardsted (S) er blevet genvalgt til Folketinget. Lige værd har talt 
med hende om uddannelse, bolig og job til unge med særligt behov.

- Nej, hvis der kun er et tilbud i nogle 

kommuner, så er det ikke individuelt tilret-

telagt til den enkelte unges motivation og 

kompetencer. 

Hvad tænker du skal gøres for at ændre 

de store forskelle mellem kommunerne?

- Vi er nødt til at tage det op. Og jeg skal 

nok tage det op i Folketinget, det er der den 

politiske behandling hører hjemme. Hvis der 

er store forskelle mellem kommunerne, er 

det tegn på, at vi skal have set på området.

Skal finansieringen ændres?

- Jeg synes ikke, jeg har overblikket til at 

kunne svare ordentligt på om det er måden 

at løse problemerne på.

Mange unge med ærlige behov har svært 

ved at få et job og tilknytning til arbejdsmar-

kedet og dermed give det bidrag til fælles-

skabet de gerne vil. Hvordan vil du arbejde 

for at åbne jobmulighederne gennem en 

særlig indsats og støtte, særlig jobformid-

ling og evt. gennem fremme af socialøko-

nomiske virksomheder, som kunne være en 

mulighed for de unge?

- Jeg er ikke i tvivl om, at der vil komme 

flere socialøkonomiske virksomheder. Det 

vil på mange måder være godt for mulighe-

derne for mennesker med særlige behov, 

svarer Karin Gaardsted og fortsætter:

- Men vi skal heller ikke glemme, at der 

er en lang række virksomheder der gerne 

vil beskæftige mennesker på særlige vilkår. 

Jeg har gennem de senere år været på om-

kring 150 virksomhedsbesøg, og jeg har al-

drig hørt dem andet end en fremhæve det 

positive i, at de kan og vil rumme menne-

sker på særlige vilkår. Jeg tænker det vil gi-

ve god mening at gå sammen med de loka-

le erhvervsråd og henvende sig til alle de 
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naturlig adgang til. Jeg tror en sådan direk-

te henvendelse med nogle konkrete mål for 

de kommende år vil kunne give et løft. Når 

90 % af eleverne på for eksempel Havredal 

kan gå i job, hvad er der så at vente på?

Det er svært for de unge at finde en god 

bolig, de kan betale. Vil du samarbejde om 

at åbne muligheder for denne ungegruppe 

i forhold til boliger? Ser du muligheder hvor 

stat, kommuner og boligforeninger kan løse 

problemerne i en fælles indsats?

- Jeg tror vi er nødt til at tage dette op 

sideløbende med ret til uddannelse. De un-

ge har selvfølgelig også brug for en bolig, 

hvis de skal have et selvstændigt liv.

Ligeværd arbejder med tanker om en 

50/50 model, hvor kommuner og boligfor-

eninger samarbejder om at skabe særlige bo-

liger til unge, hvor halvdelen er afsat til un-

ge med særlige behov og der er mulighed 

for fællesskab og socialt liv.

- Jeg tror, det ville være godt med et pilot-

projekt med for eksempel en 50/50 løsning, 

som Ligeværd her har tanker om, så vi kan se 

om det kan være en løsning på området.

Der er på tværs af partiskellene folketings-

medlemmer i stort set alle grupper, der gerne 

vil arbejde konkret for at afhjælpe problemer-

ne for unge med særlige behov. Er det muligt 

med mere et forpligtende samarbejde på tværs 

af partierne for at fremme gode og holdbare 

løsninger på for unge med særlige behov?

- At gå på tværs af partierne er der ikke 

noget i vejen for. Så hvis Ligeværd, når den 

politiske situation omkring regering er faldet 

på plads, inviterer de personer de tænker in-

den for det og har kontakt med, så kommer 

jeg meget gerne, slutter Karin Gaardsted. 
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Trine Hansen, formand for UFL, føler og har svært ved at forstå 

at unge med særlige behov fylder relativt lidt i det politiske bille-

de og spørger direkte: Er vi ikke også vigtige borgere med ret til 

at få løst vores udfordringer, spørger hun blandt andet. Hvad tæn-

ker du om det?

- Selvfølgelig har de ret til det. Jeg oplever bare, at det kan væ-

re svært at få handicappolitik på dagsordenen. Jeg har prøvet ved 

vælgermøder, men det er, ikke umuligt, men svært. Jeg tror, at der 

kan være nogle der tænker ”det lyder godt nok dyrt”, når de hø-

rer det. Dertil kommer, at der måske ikke er så meget politisk pre-

stige i det som i andre emner, siger Karina Adsbøl.

I princippet har de unge et frit uddannelsesvalg i forbindelse 

med STU. I et stort og desværre stigende antal kommuner er det 

desværre ikke virkeligheden. De unge får et tilbud – kommunens 

eget. Mener du det er rimeligt?

- Vi har hørt om de udfordringer. Og hvis de unge kun får et 

tilbud, har jeg svært ved se, at det er tilrettelagt særligt til den 

unge. Det tangerer jo klart, at det ikke er individuelt tilrettelagt, 

og det skal det jo netop være. Foranlediget af en forespørgsel til 

undervisningsministeren den 7. maj er vi i gang med en evalue-

ring af STU mellem Undervisningsministeriet og KL. Den evalue-

ring skal følges op af en opdatering og nye vejledninger til kom-

munerne senest den 1. august 2017. Der forestår selvfølgelig et 

arbejde med at få gjort de vejledninger så gode og brugbare som 

muligt.

Skal finansieringen af STU ændres, så uddannelsen ikke er en 

brik i spillet hver gang de kommunale budgetter skal på plads?

Svært at få handicappolitik 
på dagsordenen
Karina Adsbøl (DF) er en af de politikere, der har opmærksomhed på 
forholdene for unge med særlige behov. Ligeværd har talt kort med 
hende efter genvalget til Folketinget.
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drøfte det igennem.

Mange unge med ærlige behov har svært ved at få et job og 

tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed give det bidrag til fæl-

lesskabet de gerne vil. Hvordan vil du arbejde for at åbne jobmu-

lighederne for de unge?

- Klapprojektet, der har fået en bevilling på 10 mio. fra 14-17, 

er et eksempel en særlig indsats. Det er landsdækkende og de har 

kontakt til såvel virksomheder som kommuner. Jeg tænker også, 

at socialøkonomiske virksomheder kan spille en rolle. Og vi forsø-

ger at tænke dem ind og fremme dem.

Bolig og arbejde er afgørende for et selvstændigt liv. De to ting 

hænger sammen. De unge har bare svært ved at finde en god bo-

lig, de kan betale. Ser du muligheder hvor stat, kommuner og bo-

ligforeninger kan løse problemerne i en fælles indsats?

- Jeg ser gode muligheder for en samarbejde mellem stat, kom-

mune og boligforeninger for at løse den opgave. Boligerne er kom-

munernes ansvar og de må tage fat i de parter, der er nødvendige 

for at løse problemerne med boliger til unge med særlige behov – 

blandt dem er helt klart boligforeningerne.

Er det en mulighed med en ”særlig klub” af folketingsmedlem-

mer og et forpligtende samarbejde på tværs af blokke og partier 

for at fremme gode og holdbare løsninger på udfordringerne for 

unge med særlige behov. Hvad tænker du om det, hvis Ligeværd 

tager initiativ til en sådan dialog på tværs?

- Det er en god idé. Jeg har da også i min periode i Folketinget 

arbejdet på tværs af partierne, og det vil jeg fortsat gøre. 


