
 
 

 

Til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget, Aalborg kommune 

 

Ligeværd har med stor bekymring erfaret, at Aalborg kommune påtænker en besparelse 

på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU ifm. de igangværende 

budgetforhandlinger. 

Af Sparekatalog 2020 fremgår det, at der foreslås et politisk fastsat udgiftsbeløb på 

12.000 kr. pr. måned pr. helårsperson. I den anledning, vil Ligeværd gerne komme med 

følgende kommentarer: 

• Som det fremgår af sparekataloget, vil besparelsen medføre personalemæssige 

reduktioner hos eksterne. Vi tillader os i den forbindelse at antage, at det 

betyder, at der ikke sker reduktioner på kommunens egne STU-tilbud som følge 

af reduktionen. Dette undrer vi os over. Vi må i den forbindelse forstå, at det 

enten betyder, at de kommunale tilbud ikke underlægges et udgiftsloft på 

12.000 kr./elev, eller at man forventer, at der skal undervises flere elever med 

det samme antal ansatte. Det sidste må betyde en kvalitativ forringelse og 

væsentlig begrænsning af det særligt tilrettelagte i uddannelsestilbuddet. 

 

• I Undervisningsministeriets evaluering af STU fra 2017 fremgår det, at 

kommuner, der primært anvender offentlige udbydere i egen kommune, i 2016 

havde en årlig gennemsnitsudgift pr. elev på 209.352 kr. svarende til 17.446 

kr./mdr.  Det giver derfor anledning til stor bekymring, at man i Aalborg 

kommune mener, at der kan laves kvalificerede særligt tilrettelagte 

undervisningstilbud til en fast pris, der ligger 31% (!!) under landsgennemsnittet 

for de i forvejen billigste tilbud. 

 

• Kommuner bør naturligvis tage hensyn til økonomiske forhold, når der tildeles 

ydelser til borgere. I dette tilfælde, hvor der er tale om et egentlig politisk 

fastlagt udgiftsloft, er det Ligeværds opfattelse, at de økonomiske hensyn får en 

så afgørende rolle, at det er i strid med regler og retningslinjer for tildeling af 

kommunale ydelser.     

 

• Ligeværd har et ganske omfattende kendskab til STU-forløb gennem vores 

kontakt til over 1000 unge og mere end 50 kommunale og selvejende STU-

tilbud. Det er vores opfattelse, at det ikke er muligt under sparekatalogets 

beskrevne økonomiske rammer at tilbyde unge med særlige behov kvalificerede 

STU-tilbud, der sætter de unge i stand til at leve et så selvstændigt liv som 

muligt med mulighed for efterfølgende beskæftigelse. 

 

Vi er i Ligeværd opmærksomme på, at uddannelse til unge med særlige behov er relativt 

dyrt ift. andre uddannelser. Vi må dog i den forbindelse anføre, at så markante 

besparelser vil være en meget kortsigtet økonomisk løsning for Aalborg kommune. 

Unge, der inddrages i valget af STU-tilbud, og som tilbydes forløb i overensstemmelse 
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med deres ønsker og evner, har større chancer for at gennemføre uddannelsen, ligesom de i 

højere grad kommer videre fra STU til beskæftigelse. I den forbindelse ved vi, at mange 

selvejende STU-udbydere har en høj succesrate, når det drejer sig om at få unge med særlige 

behov i beskæftigelse. 

Vi håber, at både økonomisk fornuft og hensynet til nogle af vores svage og udsatte borgere vinder over det 

meget kortsigtede økonomiske perspektiv. 

For vigtigst af alt, så mener vi, at besparelsen på STU, som den fremgår af materiale ifm. 

budgetforhandlingerne i Aalborg kommune udtrykker et syn på unge med særlige behov, der degraderer 

dem til en gruppe samfundsborgere, der kan ’spises af’ med discountløsninger.  

Aalborg kommune er med spareforslaget på vej til at erstatte en ungdomsuddannelse med et rent 

opbevaringstilbud, hvis besparelserne gennemføres som beskrevet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Esben Kullberg 

Direktør i Ligeværd 

Risskov 31.10.2019 

 

 

 


