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Finansiering af STU

Ligeværd mener, at det er et meget stort 

problem, at STU ikke er taxameterfinan-

sieret, som f.eks. produktionsskolerne, og 

de unge dermed, hvad kvaliteten angår, er 

overladt til ”held og lykke” alt efter hvil-

ken kommune de er bosat i.

Spørgsmål: Hvilke initiativer mener du 

er nødvendige for at sikre et godt og ens-

artet kvalitetsniveau i STU-uddannelsen?

Rosa Lund (EL): Jeg mener også, at 

STU bør være taxameterfinansieret ved et 

statsfinansieret taxametertilskud, så vi kan 

sikre, at alle kommuner har økonomi til at 

udbyde STU. Dette vil forhåbentlig betyde, 

at den unges mulighed for uddannelse, vil 

afhænge mere af den enkelte unge – og 

ikke af økonomien.  Og det er afgørende 

for Enhedslisten at uddannelse, uanset hvil-

ken det er, altid tager udgangspunkt i hvad 

der vil være bedst for eleven.

Politiske holdninger 
til revisionen af STU
I anledning af revisionen af STU har Ligeværd bedt en håndfuld politikere give de-
res bud på en løsning på nogle af problemerne med STU, som Ligeværd mener er 
grundlæggende at få løst. Politikerne er:

Karina Adsbøl (DF): Når vi skal revi-

dere loven, mener jeg det er vigtigt, at vi 

får løst de problemstillinger eller barriere 

der kan være, ud fra de erfaringer der har 

været. Det kan være, der skal være nogle 

målbare kvalitetsindsatser.

Lotte Rod (RV): Alle unge fortjener 

en god uddannelse. STU’en er lavet med 

gode intentioner, men som politiker bliver 

jeg mødt med, at nogle tilbud er bedre 

end andre. Vi har en politisk opgave i at 

sikre, at der er gode STU-tilbud i hele lan-

det. Derfor sætter vi nu en revision af lo-

ven i gang, som skal hjælpe os med at de-

finere målgruppen. I dag er der både ele-

ver på STU’en, hvor tilbuddet har mere ka-

rakter af pleje end uddannelse, og der er 

elever, som ville passe bedre ind på en 

kompetencegivende fleksuddannelse. De 

er ikke i målgruppen. Men samtidig hand-

ler det også om at sikre kvaliteten af til-

buddene. Derfor vil vi bruge forhandlin-

gerne med kommunerne til at styrke kva-

liteten i indholdet i STU’en. Der er et godt 

afsæt i evalueringen fra HUG. Samtidig er 

jeg i tæt kontakt med bl.a. Ligeværd, som 

jeg håber på at kunne trække på i det 

fortsatte arbejde. Det vigtigste for os i Ra-

dikale Venstre er, at vi sikrer, at tilbuddene 

bliver lige så gode, som intentionen i lo-

ven. Om det nødvendigvis ender med, at 

STU’en skal taxameterfinansieres, er for 

tidligt at sige noget om, for først og frem-

mest er det et spørgsmål om at præcisere 

kravene til uddannelsestilbuddene.

Troels Ravn (S): Nogle kommuner er 

på baggrund af økonomi og organiserin-

gen ikke i stand til at træffe økonomiske 

beslutninger, der peger ud over en em-

bedsperiode, og ofte ikke ud over et bud-

getår. Det skaber problemer omkring 

STU’en. Når kommunerne så har det over-
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ordnede ansvar for en gruppe af unge og 

deres uddannelse, er det bekymrende, hvis 

ikke der bliver truffet helhedsorienterede 

og langsigtede beslutninger. 

Hver gang vi sammen med den unge 

kan bibringe dem ny handlingskompeten-

cer, kan vi skabe en større grad af selv-

stændighed, der ofte medføre mindre 

støtte i et helt livsforløb.

Samfundsmæssigt er der rigtigt meget 

at spare - både menneskelig og økonomisk 

- ved at tage de rigtige langsigtede beslut-

ninger. 

Mangfoldigheden af udbud

I for mange kommuner er der kun et eksi-

sterende STU-tilbud fra kommunen. Res-

sourcerne og ekspertisen i de private til-

bud fra forskellige skoler og uddannelses-

steder bliver ikke anvendt. Dermed er de 

unge ikke sikret en bred vifte af mulighe-

der, så deres STU kan tilpasses individuelt 

til den unges forudsætninger, motivation 

og muligheder.

Spørgsmål: Hvilke initiativer mener du 

er nødvendige for at sikre en bred vifte af 

muligheder for de unge i alle kommuner, 

som også inddrager de private tilbud fra 

skoler og uddannelsessteder?

Rosa Lund (EL): Jeg tror, at det bedste 

vi kan gøre er at sikre en bred vifte af tilbud 

i STU ved at sørge for at der er stærke kom-

munale samarbejder mellem de forskellige 

uddannelsesinstitutioner. Mange steder 

kan det fx være en god ide at inddrage 

ungdomsskolerne, så viften kan udvides 

endnu mere. 

Derudover synes jeg, det er en rigtig 

god ide at styrke samarbejdet med social 

økonomiske virksomheder. Flere steder i 

landet er der gode eksempler på, hvordan 

det gavner eleverne på STU, og hjælper 

dem i arbejde. Det kræver selvfølgelig, at vi 

sikre at der bliver bedre vilkår for at starte 

en social økonomisk virksomhed.

Karina Adsbøl (DF): STU – står netop 

for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb 

– der skal tilrettes i samarbejde med den 

unge og dennes familie. For at sikre dette, 

er det vigtigt – at kommunerne varetager 

den opgave fyldestgørende – og ikke blot 

laver deres egne STU – forløb men netop 

tænker, på det individuelle menneske som 

har forskellige behov. Det er uheldigt, hvis 

lovgivningen ikke bliver forvaltet hensigts-

mæssigt afhængig af hvilken kommune 

man bor i.

Lotte Rod (RV): STU-elever skal have 

et uddannelsestilbud, der er tilpasset den 

unges forudsætninger og muligheder. Det 

fungerer ikke lige godt alle steder, og der-

for er jeg som radikal optaget af, hvordan 

vi sammen med kommunerne kan præci-

sere, at der skal være et godt tilbud til alle 

elever. Jeg har selv været på besøg i Aaben-

raa, hvor man har fundet en god model til 

at sikre et individuelt tilbud.

Troels Ravn (S): Alle unge skal have 

en chance for at få en ungdomsuddannel-

se, der kan give adgang til et job eller vide-

reuddannelse og et selvstændigt og ind-

holdsrigt voksenliv. Også selvom man er 

udviklingshæmmet, har psykiske proble-

mer eller indlæringsvanskeligheder.

Det er regeringens mål, at 95 procent 

af alle unge gennemfører mindst en ung-

domsuddannelse. Det gælder også unge 

med særlige behov. Derfor glæder det 

mig, at flere fuldfører en STU, så også den-

ne gruppe af unge dermed får bedre mu-

ligheder for videre uddannelse og beskæf-

tigelse samt et godt og rigt voksenliv.

Der er dog også efter min mening nog-

le klare problemstillinger omkring STU, 

som vi bør kunne løse i forbindelse med 

det revisionsarbejde af STU, som foregår 

på Christiansborg netop nu.

Forsørgelsesgrundlag

STU er en ordinær ungdomsuddannelse. 

Alligevel er eleverne på STU udsat for en 

urimelig forskelsbehandling, når det gæl-

der deres forsørgelsesgrundlag.

Et konkret eksempel (navne og kom-

mune udeladt af hensyn til de unge og de-

res forældre): 

Eksemplet med dette søskendepar 

stiller skarpt på problemstillingen: Den 

ene fik et normalt fødselsforløb. Den an-

den manglede ilt og blev født med et min-

dre handicap. Bedstefor-

ældrene etablerede en 

børneopsparing for at sik-

re dem en god start på voksenlivet. Den 

ældste påbegynder en uddannelse som 

sygeplejerske, bliver færdig og etabler sig 

i eget hjem, godt hjulpet af SU og børne-

opsparingen. Den anden henvises til et 

kommunalt STU-forløb med forsørgelse 

fra børneopsparingen. Da han er færdig 

med STU-forløbet er børneopsparingen 

brugt. Begge har gennemført en aner-

kendt uddannelse – den ene med udsigt 

til job og indtægt, den anden rent faktisk 

”blanket af” og med svage udsigter til job 

og indtægt.

Ligeværd mener, at det er nødvendigt 

og rimeligt at indføre en ydelse til elever 

på STU på samme niveau som gælder for 

elever på andre anerkendte uddannelser - 

produktionsskoleydelse, EGU-ydelse, SU.

Spørgsmål: Er du enig med Ligeværd i 

dette synspunkt? Hvilke tiltag vil du anbe-

fale for at sikre unge på STU et forsørgel-

sesgrundlag på lige vilkår med andre unge 

under uddannelse?

Rosa Lund (EL): Jeg mener at unge 

på STU skal have SU, men mulighed for 

han-dicaptillæg, da disse unge jo har 

svært ved at have et arbejde ved siden af. 

Jeg synes det er en meget dårlig løsning at 

STU elever modtager kontanthjælp, da de 

så rammes af de helt urimelige regler om 

forsørgerpligt, og at man ikke må have en 

opsparing. Disse unge er forvejen i en ud-

sat position, og de skal ikke bringes i en 

dårligere situation, men en bedre, og det 

mener jeg SU vil gøre.  Hvis ikke SU, skal 

det være en anden ydelse som ikke er 

kontanthjælp.

Karina Adsbøl (DF): Jeg har netop 

stillet ministeren dette spørgsmål, og vil 

følge op med flere for at få sat fokus på 

området. Jeg tænker der kan komme no-

get i forhold til kontanthjælpsreformen. 

Jeg finder det vigtigt, at vi får en debat og 

finder gode løsninger for dette.

Spørgsmål 163: 

”Ministeren bedes redegøre for, hvordan 

ministeren fremadrettet vil sikre det øko-
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nomiske grundlag for unge mennesker på 

STU, samt hvilke initiativer ministeren ag-

ter at tage for at sikre denne målgruppe.”

Jeg har ingen aktuelle planer om at 

fastsætter regler om forsørgelse for unge 

i ungdomsuddannelse for unge med sær-

lige behov (STU). 

Lov om ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov regulerer ikke de un-

ges forsørgelse under ungdomsuddannel-

sen. I lovforslagets almindelige bemærk-

ninger er anført, at ungdomsuddannelsen 

ikke erstatter forsørgelsesmæssige foran-

staltninger eller andre sociale ydelser. I 

Uddannelsesudvalget betænkning af 10. 

maj 2007 over Forslag til lov om ung-

domsuddannelse for unge med særlige 

behov er anført, at det har været forud-

sat, at unge, der deltager i ungdomsud-

dannelsen, bevarer deres hidtidige forsør-

gelsesgrundlag. Det forsørgelsesgrund-

lag, de unge havde, var blandt andet for-

ældreforsørgelse (unge under 18 år), før-

tidspension, kontanthjælp under forrevali-

dering og revalideringsydelse. 

Ungdomsuddannelsens målgruppe er 

meget sammensat. Den spænder fra unge 

med store funktionsnedsættelser til unge, 

der er på grænsen til at kunne tage en al-

mindelig ungdomsuddannelse. Et fælles 

forsørgelsesgrundlag vil derfor næppe 

kunne tilfredsstille alle i målgruppen, og 

det kan betyde en forringelse af de øko-

nomiske vilkår for nogle unge.

Lotte Rod (RV): I Radikale Venstre 

deler vi Ligeværds holdning til, at det er 

forkert, at så mange STU-elever er på 

kontakthjælp og derfor skal møde op på 

jobcentret og stå til rådighed for arbejds-

markedet. Vi vil gerne være med til at kig-

ge på en løsning på, hvordan vi undgår 

det, sådan så eleverne også i højere grad 

bliver anerkendt for at være i gang med 

en uddannelse.

Troels Ravn (S): Jeg er ofte i kontakt 

med STU institutioner og unge menne-

sker, som er i gang med en STU uddan-

nelse. Senest har jeg på Christiansborg 

haft besøg af Fremtidslinjen fra Køge. De 

unge mennesker gav mig vigtige input og 

synspunkter i forhold til ønsket om at blive 

SU berettiget og ønsket om at kunne få et 

ordinært job på arbejdsmarkedet og ikke 

bare blive tilkendt en pension.

Mere end en ud af tre unge, som er i 

gang med uddannelsen, er på førtidspen-

sion. Knap en ud af tre modtager kontant-

hjælp. Vi bør se på forsørgelsesgrundlaget 

for STU-eleverne. For mig at se, er det ikke 

rimeligt, at der er elever på uddannelsen, 

som er på kontanthjælp. Der er sågar ek-

sempler på elever, som først må bruge en 

børneopsparing, inden de kan få en ydel-

se. Der bør overvejes en fleksibel forsør-

gelsesydelse bestående af en pension eller 

SU.

Job efter uddannelse

Siden indførelsen af STU har 743, ved mi-

nisteriets sidste opgørelse, gennemført 

STU-forløb. Det er naturligvis grundlæg-

gende positivt, at så mange unge med 

særlige behov har gennemført et STU-for-

løb, men det har vist sig vanskeligt efter-

følgende at få arbejdspladser til de unge. 

Der er altså problemer med at få de unge 

reelt inkluderet på arbejdsmarkedet.

Det er ikke de unges motivation for at 

bidrage på arbejdsmarkedet, der er pro-

blemet.

Ligeværd mener, at det er nødvendigt 

at få åbnet arbejdsmarkedet for unge 

med særlige behov gennem særlige tiltag 

og støtteordninger for de unge.

Spørgsmål: Hvor ser du muligheder 

for at sikre en bedre inklusion af de unge 

med særlige behov på arbejdsmarkedet? 

Hvilke tiltag synes du er vigtige for at bi-

drage til at tilvejebringe løsninger på at få 

åbnet arbejdsmarkedet for de unge?

Rosa Lund (EL): Jeg ser rigtig store 

muligheder i socialøkonomiske virksom-

heder. Hvis vi giver bedre forhold for at 

oprette og drive socialøkonomiske virk-

somheder, vil der komme et større/nyt ar-

bejdsmarked til disse unge.  Derudover sy-

nes jeg, vi skal stille krav til arbejdsgiverne 

om at tage et større socialt ansvar.

Karina Adsbøl (DF): De Klapprojek-

ter der har været sat i gang synes jeg man 

skal kigge på, og så arbejde ud fra de er-

faringer, samt tænke helhedsorienteret i 

forhold til efterværnsindsatsen  –  samt 

lave nogle partnerskaber med virksomhe-

der der kunne have interesse i at gøre en 

forskel for unge mennesker.

Lotte Rod (RV): En løsning kan være, 

at jobcentrene er gearet til at hjælpe de 

unge. Jeg ved, at man i f.eks. Esbjerg har 

gode erfaringer med, at en medarbejder 

på jobcentret er specialiseret i at finde 

virksomhedspraktik o.lign. for de unge, 

der er færdige med STU’en. Jeg vil gerne 

være med til at diskutere, hvordan vi styr-

ker afslutningen på STU’en, så eleverne 

får en egentlig plan for det videre forløb, 

og så kommunerne har en plan for, hvad 

de vil med eleverne.

Troels Ravn (S): Reglerne om STU er 

ikke klare og afskærer i realiteten unge fra 

at gå ind i uddannelse og beskæftigelse, 

der på længere sigt kan give tilknytning til 

en del af arbejdsmarkedet på særlige vil-

kår; men vel at mærke på vilkår, der giver 

den unge mulighed for en tilværelse med 

tilknytning til arbejds- og samfundsliv som 

en aktiv part.

Ud over de menneskelige problemstil-

linger der er i ovenstående, er der også et 

økonomisk samfundsmæssigt stort tab 

ved ikke at skabe ordentlig udvikling og 

selvstændiggørelse for vores unge. Chri-

stiansborg, kommunerne og arbejdsmar-

kedets parter har en fælles forpligtelse til 

at skabe et mere rummeligt arbejdsmar-

ked. Jeg hilser i den forbindelse regerin-

gens initiativer omkring fleksjobreformen 

for velkommen.

Peter Juel Jensen (V) har valgt pt. 

ikke at besvare spørgsmålene men skriver 

følgende:

Jeg har læst din mail med stor interes-

se og har tænkt tanker om STU. Har også 

været i dialog med LEV, der har mange af 

de samme bekymringer som dig.

Vi (venstres folketingsgruppe) skal i lø-

bet af denne uge diskutere Ministerens 

udspil – her vil dine input, sammen med 

LEV´s, også indgå i debatten. 


