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1 Indledning og resumé
Siden formuleringen af 95-procents-målsætningen1 i 2001 har vejledning af unge været højt
prioriteret på tværs af skiftende regeringer. Samtidig har vejledningsområdet undergået store
ændringer i det seneste årti. Der blev som det første gennemført en omfattende reform af
vejledningsområdet i 2003. Baggrunden for reformen i 2003 var et ønske om at skabe en mere
sammenhængende vejledningsindsats, øge helhedsorienteringen og styrke vejledningsindsatsen i
forhold til unge med særlige vejledningsbehov. Reformen indebar bl.a., at der blev sat nationale
mål for vejledning, oprettelsen af en fælles uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, og at
ansvaret for vejledningen om overgangen mellem uddannelser og mellem uddannelser og erhverv
blev samlet i to nye typer vejledningscentre: Henholdsvis Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU-centre) og Studievalg. Hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for vejledning
i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse, har Studievalg ansvaret for vejledning fra
ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.
Lovgivningen har ikke stået stille siden 2003, idet der har været ændringer igen i 2006, 2007, 2008,
2009 og 2010.2 Det er særligt Aftale om flere unge i uddannelse og job, Ungepakke II fra 2009, som
har medført ændringer. I forbindelse med Ungepakke II blev alle unge i alderen 15-17 år omfattet af
en pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse, mv., hvorved vejledningsområdet blev koblet
tættere til beskæftigelsesområdet.
I takt med at vejledningsområdet har udviklet sig, er der sket en stigning i udgifterne til UUcentrene. Udgifterne til UU-centrene er steget med 50 % fra 2007 til 2012, jf. figuren nedenfor.
Figur 1: Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning 2007-2012

Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning er steget med 50 % siden 2007
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Målsætninger siger, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015.
Kilde: http://www.uvm.dk/i-fokus/95-procent-maalsaetning.
2
Se bilag 2 for nærmere gennemgang af lovændringerne og de nyere rapporter om vejledningsområdet, som
har været medvirkende til de løbende lovændringer.

Kilde: Kommunale regnskaber (2007-2012), driftskonti, Danmarks Statistik
Note: Løbende priser. Udgifter for Fredensborg kommune er i 2012 baseret på budget 2012, udgifter for andre kommuner
er baseret på regnskabstal for 2012

Udgiftsstigningen skal ses i lyset af bl.a. Ungepakke II samt diverse lovændringer. Dette er belyst i
figuren nedenfor. Som det fremgår af figuren, er stigningen forklaret særligt af, at UU-centrene fra
2007 har fået tilført vejledningsansvaret for elever i de frie grundskoler (14 % af alle
grundskoleelever). Hertil kommer løbende tilføjelser af andre opgaver, for hvilke kommunerne
løbende har modtaget DUT-midler fra staten.
Figur 2: Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning 2007-2012 efter justering for DUT og frie grundskoler

Udgifter eksklusiv DUT og frie midler er faldet med 12 % siden 2010
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Kilde: Danmarks statistik, MBU.
Note 1. Fra august 2007 skulle UU'erne også tilbyde vejledning til de frie grundskoler. Effekten fra udgifter til frie
grundskoler er estimeret som følger: Cirka 14 % af eleverne i grundskolen går i frie grundskoler. Baseret på det totale
antal elever i grundskolen i 2012 beregnes antallet af unge i frie grundskoler som 14 % af eleverne pr. klassetrin (7. – 10.
klasse) i grundskolen under ét. Det antages, at antallet af elever samt fordeling mellem grundskole og frie
grundskoleelever er statisk over årene. Herefter beregnes udgifterne til vejledning som udgifterne til vejledning pr. ung
pr. klassetrin (se kapitel 3) gange med antallet af unge. For 2007 er effekten beregnet for 5/12 af året (august – december),
fra 2008 og frem med fuld effekt.
Note 2: Som oplyst af MBU.
Note: Løbende priser.

Blandt andet med baggrund i udgiftsudviklingen besluttede regeringen i februar 2013 at
gennemføre en analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse.
Analysen er gennemført af The Boston Consulting Group (BCG) med DAMVAD A/S som
underleverandør. Analysen har været forankret i en styregruppe med repræsentanter fra
Ministeriet
for
Børn
og
Undervisning
(MBU,
formand),
Finansministeriet
og
Beskæftigelsesministeriet. Der har desuden været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra
Finansministeriet (formand) og Ministeriet for Børn og Undervisning. Endelig har KL samt
repræsentanter fra UU Danmark – udvalgte ledere fra UU-centrene – deltaget i en

referencegruppe, som
kortlægningsarbejdet.
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Fokus i analysen

Analysens fokus har været at anvise muligheder for at tilpasse de samlede udgifter til vejledning i
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, herunder at påpege eventuelle konsekvenser af
forskellige tiltag på kvaliteten af den vejledningsydelse, der leveres.
Analysen har overordnet set haft to parallelle og gensidigt afhængige spor.
Det ene spor i analysen har vedrørt muligheder for at effektivisere driften i UU-centrene og har
særligt haft fokus på:
 Den nuværende opgaveløsning i UU-centrene med tilknyttede relevante kvalitetsparametre.
 Det nuværende ressourceforbrug i UU-centrene, herunder fx udgifter til bygninger, personale,
kerneopgaver, overhead, mv.
Det andet spor i analysen har vedrørt organiseringen af vejledningsindsatsen og har haft fokus på:
 En kortlægning af tilrettelæggelsen af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse og rationaler bag den nuværende organisering.
 Kortlægning af MBU's it-systemer og indsatser på vejledningsområdet: www.ug.dk,
optagelse.dk, eVejledning og ungedatabasen, mv.
 Analyse af vejledningsindsatsens organisering med henblik på at identificere muligheder
for en mere omkostningseffektiv og effektfuld organisering.
BCG har i rapporten lagt til grund, at der sker en fremrykket uddannelsesparathedsvurdering i 8.
klasse baseret på klare, objektive kriterier, som forudsat i regeringens folkeskoleudspil: "Gør en god
skole bedre - et fagligt løft af folkeskolen" (december 2012).
BCG har i den forbindelse
primært haft fokus på at beregne de økonomiske og faglige effekter af en delvis automatiseret
model for vurderingen af uddannelsesparathed.
Analysen har været gennemført i perioden marts til juni 2013 og bygger på et omfattende
datamateriale. For det første har der været gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt
ledere og ansatte på UU-centrene. For det andet er der blevet interviewet cirka 120 medarbejdere
og ledere fra UU-centrene (fordelt på gruppeinterviews og enkeltmandsinterviews). For det tredje
er der indhentet statistisk data fra såvel MBU som fra Danmarks Statistik. Endelig har der været
gennemført møder med medarbejdere fra de ordregivende myndigheder.
1.2

Hovedresultater

Nedenfor præsenteres først hovedresultaterne fra kortlægningsanalysen. Herefter præsenteres de
foreslåede forbedringstiltag. Fokus er her dels på det overordnede rationale bag BCG's forslag og
dels på de estimerede økonomiske effekter af tiltagene.
1.2.1

Kortlægning

Kortlægningen har haft til formål at forstå følgende:





1.2.1.1

UU-centrenes samlede økonomi og fordeling af økonomien på delposter, herunder UUcentrenes opgaveløsning.
UU-centrenes organisering og medarbejdergrundlag.
Vejledernes syn på – og anvendelse af – forskellige vejledningsværktøjer.
Centrale IT-systemer samt eVejledning.
UU-centrenes økonomi

Kortlægningen af UU-centrenes økonomi er baseret dels på en opgørelse af omkostningerne i UUcentrene, som indrapporteres af kommunerne til Danmarks Statistik, og dels på en fordeling af
udgifterne på delposter, som rapporteres af UU-centrene i forbindelse med denne analyse.3
Kortlægningen viser, at 78 % af de totale udgifter for UU-centrene går til løn, mens de resterende
22 % går til øvrig drift. Af lønforbruget går 69 % på vejledning. Tiden på vejledning kan igen
underopdeles med 36 % på vejledning i grundskolen, 15 % på vejledning af 15-17-årige og 19 % på
vejledning af 15-24-årige. De resterende 31 % af medarbejdernes totale tid anvendes på EGU,
støttefunktioner, transport og øvrig tid (interne møder, kompetenceudvikling, mv.)
Hovedparten af den tid, som anvendes på vejledning, anvendes på vejledning rettet mod den
enkelte elev/unge. Af tiden på vejledning er de mest tidskrævende opgaver relateret til
uddannelsesplaner, som optager ca. 15 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug.
Ca. 216.000 elever i grundskolen og 10. klasse (ekskl. efterskoler) udgør tilsammen størstedelen af
de personer, som UU-centrene har vejledningsansvar for. Herudover er antallet af 15-17årige uden
for grundskolen i UU-centrenes målgruppe opgjort til ca. 27.000. Antallet af 18-24-årige i UUcentrenes målgrupper er opgjort til ca. 146.000.
Den gennemsnitlige enhedsomkostning for vejledning af en elev i 7. klasse var 299 kr. i 2012.
Udgifterne for UU-centrene pr. elev i 8. klasse var i gennemsnit 1.277 kr. i 2012, for en elev i 9.
klasse 2.308 kr. og 3.669 kr. for en elev i 10. klasse. UU-centrenes udgifter pr. 15-17-årig uden for
grundskolen i UU-centrenes målgruppe var i gennemsnit 5.068 kr. pr. år i 2012. For 18-24-årige i
UU-centrenes målgruppe var udgiften 1.161 kr. pr. person pr. år i 2012.
1.2.1.2

UU-centrenes organisering og medarbejdergrundlag

Da UU-centrene blev etableret i 2003, var der 46 centre. I dag er antallet steget til 53 UU-centre.
Ud af 53 centre dækker 28 centre blot én enkelt kommune. Blandt de 41 centre, for hvilke der er
modtaget svar, som led i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, dækker ni UU-centre flere
kommuner, men styres af én driftskommune. Fem UU-centre dækker flere kommuner og styres
ved delt kommunalt ansvar ved en fælles samarbejdsaftale. Seks UU-centre er oprettet som §60selskaber.

3

Det bemærkes, at de udgifter, der rapporteres fra UU-centrene og kommunerne til Danmarks Statistik, typisk ikke
indeholder huslejeudgifter for UU-centrene, da disse udgifter afholdes andre steder i kommunerne end i UU-centrene.
For at justere herfor er de indrapporterede udgifter til husleje trukket fra det, UU-centrene har oplyst. I stedet er lagt en
standardhusleje på~46.000 kr. pr. årsværk til (baseret på en opgørelse foretaget af KL). Herved kommer udgifterne i UUcentrene under ét op på 665,4 mio. kr. i 2012, altså cirka 50 mio. kr. højere end de 615 mio. kr. der fremgår ovenfor. Se
afsnit 1 for nærmere beskrivelse.

Internt er UU-centrene typisk organiseret med udgangspunkt i enten fagområder eller geografi.
Fagområder er typisk opdelt efter UU-centrenes målgruppe, henholdsvis elever i grundskolen og
10. klasse, 15-17-årige uden for grundskolen, samt 18-24årige som ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse.
Andelen af fuldtidsansatte er steget markant, siden vejledningsreformen blev evalueret i 2007. I
dag udgør fuldtidsansatte 87 % af alle medarbejdere på de 41 centre, som har deltaget i
undersøgelsen. Denne udvikling er i overensstemmelse med de overordnede styringsønsker, som
MBU har for området.
1.2.1.3

UU-vejledernes syn på vejledningsværktøjer

Vejlederne er generelt tilfredse med de vejledningsredskaber, de har til rådighed.
Gruppevejledning er den vejledningsform, som vejlederne er mindst positive overfor, men dels ser
vejlederne altovervejende positivt på alt, herunder også gruppevejledning, og dels er der tale om en
marginal forskel på deres vurdering af gruppevejledning ift. andre vejledningsformer. Hertil
kommer, at der er et stort fokus i UU-centrene på øget anvendelse af gruppevejledning.
1.2.1.4

Centrale IT-systemer samt eVejledning.

I tillæg til den vejledning, som UU-vejlederne kan tilbyde, kan unge og deres forældre anvende
UddannelsesGuiden, som blev etableret i 2004, og som findes på www.ug.dk. Her findes
information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse, samt job og
arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Udgifterne til ug.dk var 16 mio. kr. i 2012. Med gennemsnitligt
335.000 unikke brugere om måneden i 2012 og 488.000 totale besøg pr. måned i gennemsnit i 2012
var prisen pr. besøg på mellem 2,7 og 4 kr.
Unge kan i forbindelse med deres overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne endvidere
kontakte eVejledning. eVejledning blev etableret i januar 2011 og som en "national
vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og
vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som ønsker information om uddannelse og
erhverv”.4 eVejledning drives af MBU. Udgifterne til eVejledning var i 2012 på 20,4 mio. kr.
I tillæg til eVejledning og ug.dk driver MBU optagelse.dk og UngeDatabasen. Optagelse.dk
indeholder tilmelding til ungdomsuddannelserne og ansøgning til videregående uddannelser.
UngeDatabasen har til formål at give UU-centre og jobcentre løbende informationer om unges
uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status. Udgifterne for optagelse.dk beløb sig til ca. 14,2
mio. kr. i 2012, mens udgifterne for Ungedatabasen var 6 mio. kr. i 2012.

4

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv af LBK 671 af 21/6/2010 § 13a

Figur 3: Udgifter til centralt drevne systemer samt til eVejledning

Udgifter til eVejledning, ug.dk, optagelse.dk og Ungedatabasen udgør ~57 mio. kr. pr. år
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Kilde: MBU
Note: Inkluderer udgifter til optagelse.dk som kan henføres til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.

1.2.2

Observationer baseret på den gennemførte kortlægning

Det er BCG's vurdering, at vejledningsarbejdet under ét gennemføres af medarbejdere og ledere
med stor vejledningsfaglig indsigt og med et betydeligt engagement i deres arbejde. I forbindelse
med den gennemførte analyse har vi således mødt mange ildsjæle, som anser vejledningen dels
som en afgørende hjælp til de unge, der vejledes, og dels som en central vej til at sikre, at unge
ender med at tage et uddannelsesforløb, der er det rette for såvel de unge som for samfundet.
Baseret på den gennemførte kortlægning har vi dog også identificeret en række
uhensigtsmæssigheder i den nuværende drift og organisering af vejledningsområdet.5
For det første fremstår vejledningsområdet fragmenteret. Der er mange forskellige aktører, som har
delvist overlappende opgaver, og hvor koordineringen ofte forekommer ad hoc-baseret. Dette
kommer særligt til udtryk i en noget uklar arbejdsdeling mellem UU-centrene, ug.dk og
eVejledning. Hvor disse tre forskellige vejledningskanaler kunne supplere hinanden, er særligt
mange medarbejdere og ledere i UU-centrene kritisk indstillet overfor eVejledning.
For det andet er der blandt mange ledere og medarbejdere i UU-centrene kun i meget begrænset
omfang fokus på omkostningseffektivitet. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at kun de
færreste centre har formulerede effektiviseringshandlingsplaner. Det skal i denne sammenhæng
bemærkes, at det ikke har været muligt at påvise, at forskelle i udgiftsniveauer på tværs af UU-

5

Disse vurderinger er baseret på BCG's helhedsvurdering af området på baggrund af det samlede
datamateriale, herunder spørgeskema besvaret af 599 medarbejdere, personlige interviews og workshops
med ca. 120 personer og på tilgængeligt statistik materiale.

centrene kan forklare forskelle i kvaliteten af de leverede services som målt på centralt tilgængelige
kvalitetsindikatorer (brugertilfredshed og overgangsfrekvenser).
For det tredje er UU-centrene i udpræget grad præget af en "enkeltmandsvirksomhedskultur". Den
udprægede autonomi, som vejlederne har i deres daglige arbejde, synes at føre til en tilsvarende
metodeautonomi. Det gør det svært at anvende fælles metoder.
For det fjerde er der blandt medarbejdere og ledere ikke fuld klarhed over, hvad UU-centrenes
opgave er særligt ift. unge, der ikke har et særligt vejledningsbehov. På samme måde er der ikke
klare definitioner af hvilke unge, der har særlige behov.
Samlet set gør disse fire forhold efter vores vurdering, at vejledningsindsatsen under et er mindre
omkostningseffektiv, end den kunne være.
1.2.3

Forbedringsforslag

I forlængelse af vores observationer har vi formuleret en række mulige tiltag. Tiltagene har dels til
formål at pege på muligheder for en tilpasning af udgifterne til vejledningsområdet. Og dels til
formål at adressere de uhensigtsmæssigheder, vi har præsenteret ovenfor. Det er vores vurdering,
at forbedringsforslagene under ét vil give dels lavere udgifter og dels en mere fokuseret
vejledningsindsats.
Med en mere fokuseret vejledningsindsats menes, at de forskellige grupper af unge vil få netop den
type vejledning, de har behov for. Alle unge i grundskolen vil – som i dag – modtage kollektiv
vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan, overførelse til optagelse.dk, introkurser,
introduktion til ungdomsuddannelser, UEA-undervisning, deltagelse i brobygning og praktik (i 10.
klasse), samt kollektive arrangementer med forældre såsom forældremøder mm. Dog vil den
individuelle vejledning fra UU-vejledere, samt UU-vejledernes gruppevejledning og individuelle
samtaler med forældre, fremover blive fokuseret på elever med særlige vejledningsbehov.
Elever uden særlige vejledningsbehov vil med de forslag, der præsenteres i denne rapport, ikke
fremover tilbydes individuel vejledning eller gruppevejledning hos UU-centrene. Til gengæld
styrkes den digitale vejledning på UddannelsesGuiden for denne gruppe. På samme måde som også
eVejlednings rolle i form af et telefon- og chatbaseret vejledningstilbud til unge uden særlige behov
vil blive øget. Således kan elever uden særlige vejledningsbehov – og deres forældre – fortsat
modtage individuel vejledning over telefonen. Et bærende rationale i vores løsningsforslag er
således, at løsningsforslagene samlet set skal være med til sikre en øget sammenhæng på tværs af
de forskellige vejledningstilbud, der findes ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse i
dag.
For de 15 – 17-årige og for de 18 – 24-årige lægger rapporten op til øget anvendelse af
gruppevejledning. Der er bred enighed om, at gruppevejledning er et stærkt vejledningsværktøj, og
at øget anvendelse af gruppevejledning vil være med til at give vejledningsindsatsen et
kvalitetsmæssigt løft. Herudover er det vurderingen, at gruppevejledning er mere
omkostningseffektiv end individuel vejledning da flere unge kan vejledes på samme tid.
Selv om det konkluderes nedenfor, at vores forslag kan føre til en betydelig tilpasning af udgifterne
i UU-centrene, vil de unge som udgangspunkt ikke få mindre vejledning, de vil få en mere fokuseret
vejledning end tilfældet er i dag. På samme måde som det sker andre steder i den offentlige sektor i

disse år, lægger rapporten op til en klarere kanalstrategisk prioritering på vejledningsområdet. Kun
unge med særlige vejledningsbehov vil få personlige, individuelle samtaler med UU-vejlederne.
Flere end i dag vil skulle bruge digitale afklaringsværktøjer på ug.dk. Andre vil skulle kontakte
eVejledning, hvis de har brug for at tale med en vejleder.
1.2.3.1

Forbedringsforslag og samlet økonomi

BCG har samlet set identificeret 13 forbedringsforslag. De 13 forslag har et samlet, årligt
nettopotentiale ved fuld indfasning på 284,9 mio. kr., såfremt alle initiativerne gennemføres som
beskrevet. Potentialet er præsenteret i figuren nedenfor.
Figur 4: Oversigt over det samlede potentiale ved BCG's forslag
Analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (mDKK 2012-pl)
Samlet mindreforbrug, netto
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Kilde: BCG analyse

BCG's forslag kan opdeles i fire overordnede typer af initiativer. Den første type initiativer
involverer regelændringer, den anden type initiativer indebærer effektiviseringer i UU-centrene,
den tredje type initiativer medfører reorganisering, mens den fjerde type omhandler optimering af
centrale systemer. Figuren nedenfor præsenterer potentialet fordelt på disse kategorier.
Figur 5: Samlet potentiale fordelt på fire overordnede kategorier af initiativer

Samlet potentiale på 284,9 mio. kr. fordelt på fire overordnede kategorier af initiativer
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Kilde: BCG analyse
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1.2.3.1.1

Initiativer forbundet med regelændringer

Der er i alt syv initiativer, som er forbundet med regelændringer. Den grundlæggende logik i disse
forslag er at fokusere UU-centrenes vejledningsindsats på de unge, der har brug for det, og at
anvende de rette vejledningsværktøjer for de rette målgrupper. Tilsammen har disse syv tiltag et
nettopotentiale på 176,9 mio. kr., jævnfør figuren nedenfor.
Af dette potentiale er ca. 68 mio. kr. relateret til en tilpasning af udgifter til støttefunktioner,
transport, øvrigt tidsforbrug og driftsudgifter tilsvarende den tilpasning som er fundet sted for
lønudgifter til vejledning.

Figur 6: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med regelændringer
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Initiativ 7: Fokusering af opsøgende aktiviteter for 18-24-årige
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Kilde: BCG analyse

Initiativ 1 består af en delvis automatisering af uddannelsesparathedsvurdering af grundskoleelever
baseret på objektive kriterier, samt en fremrykning af denne til 8. klasse.

Initiativ 2 omhandler en tilpasning af vejledning direkte rettet mod elever, som UU-vejlederne i
dag angiver ikke har særlige vejledningsbehov.
Initiativ 3 omfatter en tilpasning af vejledning direkte rettet mod elever, som UU-vejlederne i dag
angiver, har særlige vejledningsbehov, men som vil kunne erklæres uddannelsesparate baseret på
objektive kriterier i 8. klasse.
Initiativ 4 behandler en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for elever,
som fremover skal modtage en særlig vejledningsindsats.
Initiativ 5 behandler en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 15-17årige uden for grundskolen.
Initiativ 6 behandler en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 18-24årige i UU-centrets målgruppe.
Initiativ 7 omhandler en fokusering af den opsøgende forpligtigelse for 18-24-årige.
1.2.3.1.2

Initiativer forbundet med effektivisering i UU-centrene

Der er to initiativer, som er forbundet med effektivisering i UU-centrene.
Initiativ 8 omhandler de vejledningsadministrative systemer. Der præsenteres to alternativer til at
reducere udgifterne til disse systemer. Det første alternativ indebærer genforhandling af kontrakter
med den største leverandør af vejledningsadministrative systemer (inkluderet i figuren nedenfor).
Det andet alternativ omfatter en fælles udvikling af et vejledningsadministrativt system.
Yderligere foreslås det i initiativ 9, at der gennemføres en fælleskommunal indsats, som kan
bidrage til at realisere en reduktion af udgiftsniveauet til niveauet for det UU-center med det 20.
laveste udgiftsniveau ved hjælp af en række konkrete forslag. Potentialet ved initiativer forbundet
med effektivisering er præsenteret i figuren nedenfor.
Figur 7: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med effektiviseringer
Initiativer forbundet med effektivisering
Initiativ 8: Genforhandling eller udvikling af nyt
vejledningsadministrativt system
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Kilde: BCG analyse

1.2.3.1.3

Initiativer forbundet med reorganisering af UU-centrene

Der er to initiativer, der er knyttet til en reorganisering af UU-centrenes aktiviteter.
Initiativ 10 behandler muligheden for at samle udviklingsaktiviteter i en central udviklingsenhed.
Initiativ 11 omhandler en reduktion i antallet af UU-centre til enten 26 eller 7 UU-centre. I figuren
nedenfor er potentialet præsenteret baseret på en reduktion til 26 UU-centre.
Figur 8: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med reorganisering
Initiativer forbundet med reorganisering
Initiativ 10: Samling af udviklingsaktiviteten
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1.2.3.1.4

Initiativer forbundet med optimering af centrale systemer

Endeligt er to initiativer knyttet til en optimering af centrale systemer.
Initiativ 12 behandler muligheden for en optimering af driften af ug.dk.
Initiativ 13 omhandler muligheden for en optimering af eVejledning. I figuren nedenfor er
potentialet ved de to initiativer præsenteret.
Figur 9: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med effektivisering af centrale systemer
Initiativer forbundet med optimering af centrale systemer
Initiativ 12: Optimering af ug.dk
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Kilde: BCG analyse

1.3

Læsevejledning

I kapitel 2 gennemgås den anvendte metode. Her beskrives de centrale analyseaktiviteter, der er
gennemført.
I kapitel 3 præsenteres resultaterne af det gennemførte kortlægningsarbejde. I kapitlet præsenteres
resultatet af kortlægningsarbejdet altovervejende deskriptivt. Formålet med kapitlet er at sikre et
klart datagrundlag, som en præsentation af forbedringstiltag kan baseres på. Det bemærkes dog
også, at det er muligt for den læser, der primært er interesseret i fremadrettede tiltag, at springe
dette kapitel over og gå direkte til kapitel 4.
I kapitel 4 præsenteres de 13 forbedringsforslag, som BCG har udarbejdet. Det bemærkes, at der er
tale om et katalog af initiativer, som enten kan gennemføres parallelt eller hver for sig.
I kapitel 5 gennemgås et udkast til en implementeringsplan. Implementeringsplanen ligger til
grund for de pengestrømme og indfasningsprofiler for de enkelte tiltag, der er præsenteret i kapitel
4.
I tillæg til de fem kapitler er udarbejdet 10 bilag til rapporten.
Bilag 1 beskriver hvilke besøg, der er gennemført på UU-centrene, herunder gennemførte
interviews, workshops mm. samt hvilke andre data, der er indsamlet fra UU-centrene.
Bilag 2 præsenterer hovedtrækkene i de lovændringer, der har været på ungevejledningsområdet
siden 2003 samt hovedresultaterne fra centrale analyser af nyere dato, idet analyserne ofte har
ligget til grund for lovændringerne.
I bilag 3 gives en karakteristik af respondenter i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, mens
bilag 4 præsenterer den metode, der er anvendt til aggregering af fordelingen af UU-centrenes
tidsforbrug, og bilag 5 præsenterer den statistiske sikkerhed ved BCG's spørgeskemaundersøgelse
. Dette ikke mindst i lyset af, at spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført på
tidspunktet for KL's lockout af medlemmerne af Lærernes Centralorganisation, som forløb fra 1.
april til 27. april 2013. Denne lockout omfattede ca. 450 UU-vejledere.
I bilag 6 præsenteres den anvendte metode til opgørelse af antal personer i UU-centrenes
målgrupper og i bilag 7 præsenteres den anvendte metode til beregning af et socioøkonomisk
indeks for UU-centrene.
I bilag 8 præsenteres detaljeret UU-centrenes tidsforbrug som angivet af henholdsvis centerledere
og medarbejdere, og i bilag 9 præsenteres forudsætninger til beregning af potentialer for hvert
initiativ.
I bilag 10 præsenteres relevante links og anvendt litteratur.

2 Metode
Analysen af vejledningsindsatsen i forbindelse med overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse bygger på en omfattende dataindsamling, indeholdende såvel kvantitativt
som kvalitativt data. Data er i første omgang anvendt til en kortlægning af UU-centrenes
ressourceforbrug og organisering. Denne kortlægning er løbende drøftet med en referencegruppe
af UU-centerledere samt en ministeriel arbejdsgruppe bestående af MBU og Finansministeriet.
Som led i dataindsamlingsprocessen er en række forbedringstiltag for UU-sektoren identificeret og
analyseret. Forbedringsforslagene er dels formuleret af BCG og DAMVAD – og efterfølgende
drøftet enten tematisk eller direkte med ansatte og ledere i UU-centrene – og foreslået af
interviewpersoner i workshops eller møder. Undervejs i analyseprocessen er initiativer, som ikke
har vist sig levedygtige, som er valgt fra, mens initiativer, som vurderes at have økonomiske og /
eller kvalitetsmæssige fordele, er bevaret. Samlet set er 13 initiativer beskrevet og kvantificeret.
At forslag er medtaget her, det betyder ikke, at alle interviewede aktører er enige i BCG's vurdering
af fordele og ulemper ved de enkelte initiativer. Vi har bestræbt os på at beskrive og adressere de
bekymringer og synspunkter, som vi har mødt, også hvor vi ikke vurderer, at der er data, der
understøtter disse.
2.1

Dataindsamling til grund for kortlægning og analyse

Jævnfør figuren nedenfor er analysen baseret på fire primære datakilder:
Figur 10: Datakilder
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Kilde: BCG

Den primære datakilde er en omfattende spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt
medarbejdere og centerledere på UU-centrene. Som led i spørgeskemaundersøgelsen har BCG
modtaget årsrapporter, regnskaber og udviklingsplaner fra en række centre.

Supplerende er foretaget udtræk fra Ungedatabasen32, Ministeriet for Børn og Undervisnings
databank33, Danmarks Statistikbank34 og Brugerundersøgelsen blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og
specialklasse om UU-centrenes vejledning.35
For det tredje er der som led i kortlægningen gennemført kvalitative interviews og besøg hos
centre.
For det fjerde er der gennemført interviews med MBU i forbindelse med kortlægning og analyse af
UddannelsesGuiden (www.ug.dk), eVejledning, optagelse.dk og Ungedatabasen.
2.1.1

Spørgeskemaundersøgelse

Det primære datagrundlag for kortlægningen er en spørgeskemaundersøgelse udsendt af BCG til
samtlige 1.299 medarbejdere på UU-centrene. Medarbejderne er identificerede ved hjælp af UUcentrenes hjemmesider.
2.1.1.1

Formål med spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen havde tre overordnede formål:
For det første at fordele UU-centrenes tidsforbrug på opgaver og aktiviteter. Dette tidsforbrug er
fordelt både ved en bottom-up tilgang og ved en top-down tilgang:
 Bottom-up: Alle medarbejdere (inklusive centerledere) er blevet bedt om at fordele deres
arbejdstid på en række opgaver og aktiviteter. Disse opgaver og aktiviteter blev defineret af
BCG i dialog med MBU før spørgeskemaets udsendelse og blev testet gennem besøg hos tre
UU-centre.
 Top down: Centerledere er blevet bedt om at fordele tidsforbruget for hele centret under ét
(inklusive deres egen tid).
Et andet formål har været at opnå en forståelse af UU-centrenes samlede ressourceforbrug. Til
dette formål er lederne af UU-centrene blevet bedt om at oplyse såvel niveauet for deres totale
udgifter og fordelingen af de samlede udgifter på en række underposter.
Et tredje formål har været at kortlægge en række organisatoriske kendetegn ved UU-centrene og at
kortlægge baggrundsdata om medarbejderne. Udover tidsforbrug er alle medarbejdere blevet bedt
om at besvare enkelte spørgsmål om deres baggrund, og vejledere er blevet spurgt om
informationer om de institutioner og personer, de har vejledt, hvor de oftest opholder sig fysisk,
deres vurdering af betydningen af vejledningsaktiviteter som gruppevejledning, individuel
vejledning mm., samt deres vurdering af UddannelsesGuiden, eVejledning og optagelse.dk.
Centerlederne er udover fordelingen af tidsforbruget og ressourcer blevet spurgt til forhold
vedrørende deres UU-center, deres egen baggrund, UU-centrets fysiske placering samt deres egen
vurdering af betydningen af forskellige vejledningsaktiviteter.
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2.1.1.2

Respondenter i spørgeskemaundersøgelsen

Med 599 respondenter (inklusive centerledere) har ca. 46 % af UU-centrenes medarbejdere
besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Af de i alt 53 centerledere har 41 besvaret spørgeskemaet,
hvilket resulterer i en svarprocent på 77 %.
Figur 11: Antal respondenter i spørgeskemaundersøgelsen

599 UU-medarbejdere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen svarende til 46 %

Heraf udgør 41 respondenter centerledere, som
dermed repræsenterer 77 % af alle centerledere
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Note: Spørgeskema udsendt til 1.299 medarbejdere, primært identificeret ved hjælp af UU-centrenes hjemmesider
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

Yderlige karakteristika af respondenterne findes i bilag 3.
2.1.1.3

Effekt af lockout for spørgeskemaundersøgelsens resultater

En væsentlig del af svarperioden for spørgeskemaundersøgelsen faldt sammen med KL's lockout af
medlemmerne af Lærernes Centralorganisation, som forløb fra 1. april til 27. april 2013. Denne
lockout omfattede ca. 450 UU-vejledere.
For UU-sektoren under ét vurderes der ikke at være et systematisk bortfald af bestemte typer af
vejledere i forbindelse med lockouten (eksempelvis vejledere, der arbejder i grundskolen i forhold
til vejledere, der arbejder med unge uden for grundskolen), og dermed ikke en systematisk
påvirkning på de afgivne svar blandt vejlederne. På enkelte centre kan der dog have været en
overrepræsentation af bestemte typer vejledere med bestemte opgaver, som har været omfattet af
lockouten. Da medarbejdernes besvarelser blot anvendes på sektorniveau og ikke på centerniveau,
vurderes dette ikke at påvirke resultaterne af analysen.
Dog har lockouten haft betydning for fordelingen af medarbejdergrupper blandt respondenterne,
idet administrativt personale og ledelse ikke har været omfattet af lockouten. Disse grupper har
derfor været overrepræsenteret blandt respondenterne. Der korrigeres derfor for en
underrepræsentation af vejledere generelt som beskrevet i bilag 4. Dette gøres ved at lægge en
større vægt på svar fra vejledere ift. svar fra ledere og administrative medarbejdere. Lockouten
betyder samtidig, at den endelige svarprocent udgør 46 %. Som beskrevet i bilag 5 er der dog ved
denne svarprocent en høj statistisk sikkerhed ved spørgeskemaundersøgelsens resultater.

2.1.1.4

Rensning af datasæt fra spørgeskemaundersøgelsen

Som led i kvalitetssikring af data fra spørgeskemaundersøgelsen er åbenlyst forkerte værdier for de
enkelte spørgsmål blevet taget ud af datasættet. Som eksempel kan nævnes personer, som har
angivet et fødselsår uden for 1900 tallet. For centerledernes svar er der for centrale spørgsmål
blevet fulgt op på svar, som ikke umiddelbart vurderes at stemme. Ved besøg på seks UU-centre er
der spurgt ind til ledernes forståelse af, samt udfyldelse af spørgeskemaet. På disse møder har det
generelt været oplevelsen, at centerlederne kan genkende deres eget UU-center i sammenligning
med landsgennemsnittet og genkende mønstrene i forskellen på deres egen besvarelse og
medarbejdernes besvarelser.
2.1.1.5

Metode til aggregering af fordelingen af UU-centrenes tidsforbrug

Som tidligere nævnt er tidsfordelingen på UU-centrenes opgaver baseret både på medarbejdernes
(inklusive centerlederes) fordeling af deres eget tidsforbrug (bottom-up) samt centerledernes
fordeling af tidsforbruget for alle UU-centrets medarbejdere (top-down). I analysearbejdet
anvendes det simple gennemsnit af de to syn på fordelingen af tidsforbruget.
Bottom-up fordelingen for den enkelte medarbejder er vægtet efter den ugentlige arbejdstid på
UU-centret. Top-down fordelingen er vægtet efter antal årsværk på UU-centret.
For at tage højde for effekter af lockout blandt spørgeskemaundersøgelsens mulige respondenter,
vægtes de enkelte medarbejdergruppers besvarelser, således at de er repræsentative for den
faktiske sammensætning på UU-centrene. Vægtningen er baseret på centerledernes angivelse af
fordelingen af årsværk på medarbejdergrupper.
Aggregering af fordelingen af UU-centrenes tidsforbrug er yderligere beskrevet i bilag 4.

2.1.2

Besøg på UU-centrene og andre interviews

Som led i analysen har været gennemført interviews med ledere og medarbejdere i UU-centrene
samt med UU-centrenes samarbejdspartnere. Disse er uddybet i bilag 1.
Besøg og interviews er delt op i tre hoveddele. Først blev besøg hos 9 UU-centre gennemført. Tre
centre blev besøgt som led i tilrettelæggelsen af analysen, og seks centerbesøg er gennemført som
led i selve kortlægningsarbejdet.
Herefter blev foretaget supplerende interviews med vejledere og andre medarbejdere med henblik
på at kvalificere specifikke løsningsforslag.
Yderligere er der foretaget interviews med syv ledere af UU-centre, der er henholdsvis billigere og
dyrere end gennemsnittet af UU-centre, for at forstå, hvordan centrene arbejder mod at sikre
omkostningseffektivitet.
Totalt set er 10 centre besøgt fysisk – heraf 6 for heldagsmøder og 4 for kortere møder – mens
medarbejdere eller ledere fra 10 andre centre er interviewet enten som led i den afholdte workshop
eller som telefoninterviews. 130 personer er samlet set interviewet (herunder er enkelte interviewet
flere gange, hvorfor antallet af unikke personer er cirka 120).

2.1.2.1

Interviews som led i analysens opstart

Som led i analysens opstart blev besøg på tre UU-centre gennemført. Her blev temaer i
spørgeskemaet testet, og deltagernes forståelse for UU-centrenes situation i dag blev drøftet. Der
blev totalt set gennemført møder / interviews med 10 personer som led i analysens opstart.
2.1.2.2

Endagsbesøg på seks UU-centre

Som led i kortlægningsarbejdet er endagsbesøg på seks UU-centre gennemført. På endagsmøderne
er der gennemført interviews med 99 personer. Fokus i disse besøg har dels været en validering af
resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse og dels en gennemgang af mulige
forbedringer i sektoren. For mere information om besøgene, herunder gennemførte interviews, se
bilag 1.
2.1.2.3

Opfølgende drøftelser af udvalgte temaer

Efter gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og endagsbesøg på 6 centre, er opfølgende
interviews med 21 personer blevet gennemført. For det første er der gennemført en workshop med
ni vejledere fra fire centre om bl.a. administrative processer og arbejdet med unge med særlige
vejledningsbehov. For det andet er der gennemført interviews om studieadministrative systemer
med samlet set fem medarbejdere i to centre. For det tredje er der gennemført interviews med syv
centerledere, der er udvalgt, således at de pågældende centre enten ligger over eller under det
gennemsnitlige udgiftsniveau pr. ung, justeret for socioøkonomiske forhold.
2.1.3

Udtræk fra databaser

Der er foretaget udtræk fra Danmarks Statistikbank til opgørelse af kommunernes udgifter til UUcentrene. Dette er baseret på de kommunale regnskaber (2007-2012), driftskonti. Der er ligeledes
foretaget udtræk fra Ungedatabasen, MBUs Databank og Danmarks Statistikbank for at estimere
antallet af unge, der betjenes af de enkelte UU-centre.
2.1.3.1

Økonomi på de enkelte UU-centre

De totale udgifter ved UU-centrene, som analysen af Ungdommens Uddannelsesvejledning er
baseret på, er 665,4 mio. kr. Baggrunden herfor præsenteres i figuren nedenfor.
Figur 12: Udgiftsbase for analyse af UU-centrene
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Note: Udgifterne ved Fredensborg kommune er korrigeret, og de kommunale budgetter lagt til grund for de kommunale
regnskaber. Baggrunden herfra er, at de samlede udgifter rapporteret på de kommunale regnskaber var blot 20.000 kr. i
2012 mod et budget på 5,6 mio. kr.
Note: Det bemærkes, at der i de rapporterede udgifter ikke indgår husleje for en væsentlig andel af UU-centrene, som får
lokaler stillet til rådighed af kommunerne. Derfor er huslejen, som rapporteret af UU-centrene, taget ud og tallene
efterfølgende justeret med en standardhusleje pr. årsværk. Standardhuslejen er baseret på opgørelser fra KL.
Kilde: Kommunale regnskaber (2012), driftskonti, fra Danmarks Statistikbank, KL, BCG spørgeskemaundersøgelse blandt
UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

Det bemærkes, at der i de rapporterede udgifter ikke indgår husleje for en væsentlig andel af UUcentrene, som får lokaler stillet til rådighed af kommunerne. Ligeledes trækker mange UU-centre
på administrative ressourcer m.v. hos kommunerne, som ikke indgår i de rapporterede udgifter.
Figuren nedenfor illustrerer, at afvigelsen mellem regnskab, som rapporteret af centerlederne i
spørgeskemaundersøgelsen, og udgifter, som opgjort i de kommunale regnskaber for 2012 (jf.
række 4 i figur ovenfor), er på 6 %. Denne afvigelse tilskrives bl.a. indtægtsdækket virksomhed ved
UU-centrene fra eksempelvis jobcentre og grundskoler. De kommunale regnskaber for 2012 er
anvendt som basis for de samlede udgifter i 2012 i den videre analyse, justeret for udgifter til
husleje som illustreret i figuren ovenfor.
Figur 13: Afvigelse mellem udgifter på de kommunale regnskaber 2012 og udgifter rapporteret i spørgeskema

Udgifter rapporteret af centerledere i spørgeskemaundersøgelse er 6%
højere end udgifter rapporteret på de kommunale regnskaber
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Note: Udgifter rapporteret af centerledere gennem spørgeskemaundersøgelsen for 39 centre. 2 centerledere som har
besvaret spørgeskemaet havde ikke haft mulighed for at rapportere regnskabstal for 2012.
Note: Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning før korrektion for husleje, som uddybet i afsnit 3.1.2.1.
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, samt Kommunale
regnskaber (2012), driftskonti, fra Danmarks Statistikbank

2.1.3.2

Metode til opgørelse af antal personer i UU-centrenes målgrupper

Antallet af personer er opgjort for UU-centrenes tre overordnede målgrupper:
 216.157 elever i grundskolens 7.-9. klasse og 10. klasse




26.748 15-17-årige uden for grundskolen
145.976 18-24-årige som ikke allerede har gennemført en ungdomsuddannelse.

Antallet af personer i de respektive målgrupper er opgjort baseret på Ungedatabasen, MBUs
Databank og Danmarks Statistikbank, og er nærmere beskrevet i bilag 6.
For personer i grundskolen er alle elever med undtagelse af elever på efterskoler inkluderet. For at
tage højde for strukturelle forskelle i sammenligningen af UU-centre, er antallet af elever i
grundskolen og 10. klasse justeret med det socioøkonomiske indeks for det givne UU-centers
område, når der sammenlignes på tværs af UU-centrene. Det socioøkonomiske indeks måler
kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af socioøkonomiske
kriterier. Antallet af unge uden for grundskolen i UU-centrenes målgruppe er ikke justeret for
socioøkonomisk indeks, idet antallet allerede antages at være påvirket af socioøkonomiske forhold.
Metode til opgørelsen af det socioøkonomiske indeks er beskrevet i bilag 7.
For 15-17-årige er målgruppen opgjort som unge, der hverken er i gang med grundskolen eller en
ungdomsuddannelse, samt antallet af elever på ungdomsuddannelserne, som forventes at afbryde,
baseret på frafaldsprocenter for de enkelte uddannelsestyper.
For 18-24-årige er målgruppen opgjort som unge, der hverken er i gang med eller har gennemført
en ungdomsuddannelse, samt antallet af elever på ungdomsuddannelserne, som forventes at
afbryde, baseret på frafaldsprocenter for de enkelte uddannelsestyper.
2.1.4

Interviews med MBU

I forbindelse med kortlægning og analyse af de centrale systemer (ug.dk, eVejledning, optagelse.dk
samt Ungedatabasen) er der foretaget interviews med medarbejdere fra Vejledningskontoret i
MBU såvel som med medarbejdere fra eVejledning. I interviewene har der særligt været fokus på
MBU's styringsmæssige mål, på udvikling af vejledningsområdet over tid samt på ug.dk og
eVejledning, herunder udgifter til disse samt opgaver, antal besøgende, brugertilfredshed, mm.

3 Kortlægning af ungevejledningsområdet
I dette kapitel præsenteres
ungevejledningsområdet.

resultaterne
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af

Kapitlet er struktureret efter analysens to parallelle og gensidigt afhængige spor.
Det ene spor i analysen har særligt haft fokus på den nuværende opgaveløsning i UU-centrene,
med tilknyttede relevante kvalitetsparametre, samt det nuværende ressourceforbrug i UUcentrene, herunder udgifter til bygninger, personale, kerneopgaver, overhead mv.
Det andet spor i analysen har vedrørt organiseringen af vejledningsindsatsen og har haft fokus på
tilrettelæggelsen af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og
rationaler bag den nuværende organisering samt de nuværende IT-systemer på vejledningsområdet
på ug.dk, optagelse.dk, Ungedatabasen mv. – samt på eVejledning.
3.1

Opgaveløsning og ressourceforbrug ved UU-centrene

I dette afsnit præsenteres indledningsvist formålet med UU-centrenes vejledning. Herefter
beskrives ressourceforbruget ved UU-centrene, fordelt på delposter, samt på overordnede
vejledningsopgaver og på UU-centrenes målgrupper. Antallet af personer i målgrupperne samt
fordeling af arbejdstiden ved UU-centrene på opgaver og aktiviteter fremlægges. Slutteligt
præsenteres forskellige metoder til opgørelse af kvaliteten af vejledningsindsatsen samt forholdet
mellem de enkelte centres omkostningsniveauer og kvaliteten af centrenes vejledningsindsats.
3.1.1

Formål med vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Siden formuleringen af 95-procentsmålsætningen i 2001 har vejledning af unge været højt
prioriteret på tværs af skiftende regeringer. I takt med at indsatsen for at realisere 95procentmålsætningen har udviklet sig, har også vejledningsområdet undergået store ændringer i
det seneste årti.
Den første større ændring siden 2001 var en omfattende sammenhængende reform af
vejledningsområdet i 2003. Baggrunden for reformen i 2003 var et ønske om at skabe en mere
sammenhængende vejledningsindsats, øge helhedsorienteringen og styrke vejledningsindsatsen i
forhold til unge med særlige vejledningsbehov. Reformen indebar bl.a., at der blev sat nationale
mål for vejledning. Herudover blev der gennemført en indsats for en øget professionalisering af
vejledningen gennem oprettelsen af en fælles uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse. Endelig
betød reformen, at ansvaret for vejledningen om overgangen mellem uddannelser og mellem
uddannelser og erhverv blev samlet i to nye typer vejledningscentre, Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU-centre) og Studievalg.
Hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for vejledning i overgangen fra
grundskolen til ungdomsuddannelse, har Studievalg ansvaret for vejledning fra
ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.
Siden 2003 har der været gennemført lovændringer på vejledningsområdet i 2006, 2007, 2008, 2009
og 2010 jf. bilag 2. Særligt indførelsen af Ungepakke II i 2009 har haft stor betydning for UUcentrenes opgaveportefølje. I forbindelse med Ungepakken II blev alle unge, i alderen 15-17 år,

omfattet af en pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv., hvorved vejledningsområdet blev
koblet tættere til beskæftigelsesområdet. Af nye lovfæstede opgaver kan nævnes:
 Uddannelsesparathedsvurdering.
 Tilsyn med, at alle 15-17-årige følger deres uddannelsesplan.
 Etablering af tilbud for 15-17-årige.
 Indberetning til Ungedatabasen, som blev oprettet i forbindelse med Ungepakke II.
Vejledning ses, som nævnt, som et centralt virkemiddel i forhold til at nå 95-procentsmålsætningen og ses også som centralt ifht. at sikre, at de unge kommer hurtigere gennem deres
uddannelse. Det fremhæves i vejledningsloven, at vejledningen i særlig grad skal målrettes unge,
som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller
gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Af vejledningsloven fremgår det endvidere, at
vejledning skal:




Bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for
samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte
elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt
udbytte.
Bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder IT-baserede
informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig
beskæftigelse.

3.1.2

Ressourceforbrug og opgaver ved UU-centrene

I dette afsnit præsenteres UU-centrenes totale udgifter efterfulgt af antallet af personer i UUcentrenes målgrupper. Dette leder til opgørelsen af enhedsomkostninger pr. person i målgruppen.
Herefter præsenteres tidsfordelingen på målgrupper, opgaver og aktiviteter.
3.1.2.1

Totale udgifter

De totale udgifter ved UU-centrene, som analysen af Ungdommens Uddannelsesvejledning er
baseret på, er 665,4 mio. kr. som præsenteret i afsnit 2.1.3.1.
De totale udgifter afholdt ved UU-centrene i 2012 fordeles nedenfor på henholdsvis lønudgifter og
øvrige driftsudgifter. Denne fordeling er baseret på opgørelser af UU-centrenes udgifter i BCG's
spørgeskemaundersøgelse.
Figuren nedenfor viser, at lønudgifter i 2012 udgjorde i alt ca. 516 mio. kr. svarende til 78 % af de
totale udgifter, mens øvrige driftsudgifter udgjorde ca. 150 mio. kr. fordelt på husleje,
vejledningsadministrative systemer, IT og telefon, kørsel, uddannelse, øvrige indkøb og andre
udgifter. Øvrige udgifter udgør dermed 22 % af de samlede udgifter.

Figur 14: Fordeling af udgifter til UU-centrene i 2012

78% af UU-centrenes udgifter består af lønudgifter, mens øvrig drift udgør 22%
Totale udgifter, mDKK
800
665
(100%)

516
(78%)

600

400

150
(22%)

200

57
(9%)

24
(4%)

13
(2%)

9
(1%)

8
(1%)

6
(1%)

33
(5%)

Øvrige
indkøb

IT og
telef on

Kørsel

Uddannelse

Andet

0
Total

Løn

Øvrig drif t

Husleje

Vejledningsadministrative
systemer

Note: Nedbrydning af udgifter til udgiftsposter er baseret på disse posters andel af totale udgifter som rapporteret af de
centerledere, som har besvaret spørgeskemaet samt en standardtakst for husleje pr. årsværk, da mange UU-centre ikke
betaler husleje til kommunen
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, samt Kommunale
regnskaber (2012), driftskonti, fra Danmarks Statistikbank

3.1.2.2

Vejledningsopgaver og målgrupper

Den primære målgruppe for UU-centrene er elever i grundskolen og 10. klasse. Derudover vejleder
UU-centrene unge uden for grundskolen, som endnu ikke har gennemført eller ikke er i gang med
en ungdomsuddannelse. I loven hedder det, at UU-centrene skal tilse, at vejledningen
tilrettelægges som et sammenhængende forløb i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen,
forældre og den unge selv. UU-centrenes forpligtigelse gælder ikke kun vejledning rettet mod
folkeskolen, men også efter anmodning friskoler og private grundskoler samt efterskoler,
husholdningsskoler, mv.
Et andet væsentligt forhold i loven er differentiering i forhold til de unges alder såvel som de unges
risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en uddannelse. Med andre ord har UU-centrene
forskellige forpligtelser og opgaver afhængig af målgruppen.
I forhold til unge i grundskolen og 10. klasse har UU-centret en vejledningsforpligtigelse over for
alle eleverne. Dog skal vejledningen i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig
vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en
uddannelse eller vælge et erhverv jf. § 1, stk 2 i Vejledningsloven.
Af gruppen af unge uden for grundskolen har UU ansvaret for at vejlede unge, som ikke er i gang
med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Vejledningen skal derudover i samarbejde med
uddannelsesinstitutionen også tilbydes unge, der er i risiko for at afbryde et skole- eller
uddannelsesforløb af mindst tre måneders varighed. UU’erne har særlige forpligtigelser over for

unge 15-17-årige, som har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der
sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Der skal føres tilsyn med, om de unge er i
uddannelse eller i beskæftigelse. Hvis de ikke er det, skal de tilbydes forløb, som gør dem klar til at
gennemføre en ungdomsuddannelse jf. § 2a i Vejledningsloven.
Som det fremgår af figuren nedenfor, stilles der i vejledningsloven både krav til de opgaver, som
skal udføres, såvel som de ”virkemidler”, som skal anvendes i vejledningsindsatsen. Eksempelvis er
det et krav, at der anvendes individuel vejledning, kollektiv vejledning og gruppevejledning.
MBU’s brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse (juni 2012) om UUcentrenes vejledning viser, at 88 % af eleverne i 9. klasse har deltaget i vejledningsaktiviteten
"personlig samtale med UU-vejleder", 80 % har deltaget i "aktivitet med UU-vejleder for hele
klassen", mens 52 % har deltaget i "samtale med UU-vejleder i gruppe", (UNI-C, 2012).

Unge i grundskolen

Figur 15: Oversigt over UU-centrenes overordnede målgrupper, opgaver og samarbejdspartnere
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I de følgende afsnit vil UU-centrenes ressourceforbrug blive fordelt på målgrupper og opgaver. En
detaljeret fremstilling af UU-centrenes opgaver med deres tilhørende tidsallokering findes i bilag 8.
Antal personer i UU-centrenes målgruppe og enhedsomkostninger

3.1.2.3

I dette afsnit gennemgås antallet af personer i UU-centrenes målgrupper. Antallet af personer i
målgruppen anvendes til beregninger af enhedsomkostninger for vejledning pr. person, hvilket er
centralt i en sammenligning af udgiftsniveauet for vejledning på tværs af centrene. En sådan
opgørelse bruges i kapitel 4 til at estimere potentialet for tilpasning af udgifterne i UU-centrene
ved øget anvendelse af bedste praksis på tværs af centrene.
Antallet af unge, der betjenes af de enkelte centre, fremgår af figuren nedenfor og er opgjort som
beskrevet i bilag 6.
Figur 16: Antal personer i UU-centrenes målgruppe

Elever i grundskolen og 10. klasse udgør majoriteten af unge i UU-centrenes målgruppe
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ungdomsuddannelse (gymnasial, erhvervsfagligt grundforløb, erhvervsfagligt hovedforløb, eller EGU)
Kilde: MBUs Databank, Ungedatabasen, Danmarks Statistikbank, BCG analyse

Af figuren fremgår det, at der pr. 30. september 2011 var i alt 216.157 elever i 7.-10. klasse (eksklusiv
efterskoleelever). Disse elever udgør UU-centrenes målgruppe i forhold til grundskolevejledning

(det bemærkes, at 10. klasse ikke formelt set er en del af grundskolen, men har indgået i
vejledernes besvarelse vedrørende grundskolen, og derfor medtages her).
Der var pr. oktober 2012 i alt 26.748 personer i aldersgruppen 15-17 år uden for grundskolen, som
UU-centrene har vejledningsansvar for. Disse udgør unge, som er udenfor uddannelse, i
forberedende forløb eller STU samt unge, som forventes at afbryde en ungdomsuddannelse.
Der var endvidere i alt 145.976 personer i aldersgruppen 18-24 år pr. 30. september 2011, som UUcentrene har vejledningsansvar for. Disse udgør unge i aldersgruppen, som ikke allerede har
gennemført en ungdomsuddannelse fratrukket unge, som er i ungdomsuddannelse og ikke
forventes at afbryde denne ungdomsuddannelse.
Enhedsomkostning pr. person i UU-centrenes målgruppe

3.1.2.4

De totale udgifter og enhedsomkostningerne pr. person pr. år for 2012, fordelt efter UU-centrenes
tre overordnede målgrupper (og EGU), er vist i figuren nedenfor.
Enhedsudgifterne fremkommer ved at anvende de totale udgifter som vist nedenfor, fordelingen af
udgifter på opgaver, som beskrives i det følgende afsnit om UU-centrenes tidsforbrug fordelt på
målgrupper, opgaver og aktiviteter og antallet af unge i UU-centrenes målgruppe som vist i figuren
ovenfor. Lønudgifter til transport, støttefunktioner og øvrige opgaver samt øvrige driftsudgifter er
allokeret til målgrupperne, baseret på tidsforbruget for den enkelte målgruppe. De totale udgifter
pr. målgruppe er præsenteret i venstre side af figuren nedenfor, mens højre side præsenterer
enhedsomkostningen pr. person i målgrupperne.
Figur 17: Enhedsomkostninger pr. person fordelt på UU-centrenes målgrupper
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Kilde: BCG analyse, BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, MBUs
Databank, Ungedatabasen, Danmarks Statistikbank

Det fremgår af figuren ovenfor, at udgiften pr. år pr. elev i 7.-10. klasse i høj grad varierer pr.
klassetrin, hvor udgiften stiger for hvert klassetrin. Dette skyldes dels, at antallet af opgaver stiger
for hvert klassetrin, dels at de elever, som fortsætter i 10. klasse på folkeskolerne, oftest er den
gruppe elever, som har det største vejledningsbehov samt, at der i lovgivningen stilles flere krav til
vejledningen i 10. klasse.
I enhedsomkostningerne er allokerede udgifter til støttefunktioner, transport, øvrige opgaver og
driftsudgifter inkluderet.
Enhedsomkostningen for UU-centrene for en elev i 10. klasse var i 2012 3.669 kr. pr. år og for en
elev i 9. klasse på 2.308 kr. UU-centrenes udgifter pr. 15-17-årige uden for grundskolen og i UUcentrenes målgruppe var i gennemsnit 5.068 kr. i 2012. For 18-24-årige i UU-centrenes målgruppe
var UU-centrenes udgift 1.161 kr. pr. person i 2012. Den højere udgift for 15-17-årige uden for
grundskolen i UU-centrenes målgruppe, i forhold til 18-24-årige, skyldes, at UU-centrene, som
beskrevet ovenfor, har en omfattende forpligtigelse for at sørge for, at de 15-17-årige kommer videre
i ungdomsuddannelse. For de 18-24-årige har UU-centrene ikke den samme omfattende
forpligtigelse, og ansvaret for de unge deles med jobcentrene og andre myndigheder, hvorfor
udgiften naturligt er lavere end for de 15-17-årige.
Baseret på lønudgifter direkte relateret til vejledning, opgøres det i figuren nedenfor, hvor mange
timer UU-vejlederne i 2012 anvendte pr. person i målgrupperne til vejledning, inklusiv udvikling,
forberedelse og administration direkte knyttet til vejledning.
Figur 18: Antal timer pr. person i målgruppen direkte relateret til vejledning

Det gennemsnitlige antal timer direkte relateret til vejledning
anvendt pr. person varierer på tværs af målgrupperne
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Note: Baseret på en gennemsnitlig årsløn for UU-vejledere på ca. 454.000 kr. og 1.650 timer pr. årsværk, svarende til en
timeløn på ca. 275 kr. Vejledning inkluderer udvikling, forberedelse og administration direkte knyttet til vejledningen
Kilde: BCG analyse

Det fremgår, at UU-vejlederne i gennemsnit brugte 0,6 timer i 2012 pr. elev i 7. klasse, 2,6 timer i
2012 pr. elev i 8. klasse, 4,8 timer i 2012 pr. elev i 9. klasse og 7,6 timer på vejledning pr. elev i 2012 i
10. klasse, baseret på tidsforbruget for hvert klassetrin i 2012. Der blev gennemsnitlig brugt 10,5
timer pr. 15-17-årig uden for grundskolen i UU-centrenes målgruppe og 2,4 timer pr. 18-24-årige i
UU-centrenes målgruppe i 2012. Igen skyldes forskellen, at UU har en mere omfattende
forpligtigelse for 15-17-årige i forhold til de 18-24-årige.
3.1.2.5

UU-centrenes tidsforbrug fordelt på målgrupper, opgaver og aktiviteter

En central del af spørgeskemaundersøgelsen, blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere
gennemført af BCG i marts-april 2013, er fordeling af UU-centrenes medarbejderes tidsforbrug på
opgaver og aktiviteter. Tidsfordelingen er baseret både på medarbejdernes (inklusive
centerledernes) fordeling af deres eget tidsforbrug (bottom-up) samt centerledernes fordeling af
tidsforbruget for alle UU-centrets medarbejdere, inklusiv centerlederne selv (top-down). I de
følgende figurer er gennemsnittet af centerledernes og medarbejdernes besvarelser anvendt.36
Figur 19: Fordeling af UU-centrenes samlede lønudgifter på overordnede opgaver

69 % af de samlede udgifter anvendes på opgaver relateret til vejledning af elever i
grundskolen og 10. klasse, 15-17-årige uden for grundskolen og 18-24-årige
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013
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Tabeller med såvel centerledernes som medarbejdernes besvarelser kan findes i Bilag 8: Detaljering af UUcentrenes tidsforbrug som angivet af henholdsvis centerledere og medarbejdere. Metode til aggregering af
centerledernes og medarbejdernes besvarelser er beskrevet i Bilag 4

Figuren ovenfor opsummerer UU-centrenes fordeling af arbejdstiden på overordnede opgaver i
2012. I alt bruges 69 % af tiden på vejledning, 8 % på vejledningsrelaterede opgaver (4 % på hhv.
EGU og transport) og 23 % på støttefunktioner og øvrige opgaver.37

Vejledning i grundskolen og 10. klasse

3.1.2.5.1

Figuren nedenfor viser, at ud af de 36 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug, som anvendes på
vejledning i grundskolen og 10. klasse, udgør 50 % vejledningsopgaver rettet mod den enkelte elev,
21 % vejledningsopgaver rettet mod grupper af elever, 13 % forældrekontakt og 16 % samarbejde
med andre aktører.
Figur 20: Lønudgifter til vejledning i grundskolen og 10. klasse fordelt på typer af vejledningsopgaver
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013
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Medarbejdernes vurdering adskiller sig fra centerledernes vurdering, idet medarbejderne angiver, at 64 %
af tiden bruges på vejledning, mens centerlederne angiver, at andelen er 75 %. Omvendt fylder særligt
tidsforbrug på øvrige opgaver (herunder særligt interne møder og kompetenceudvikling) mere i
medarbejdernes besvarelser end i centerledernes besvarelser. Mens der kan være flere forklaringer på denne
forskel er det BCG's vurdering, fra besøg på UU-centrene, at centerlederne har en tendens til at opgøre
tidsfordelingen baseret på deres mål for, hvor UU-centret skal bevæge sig hen. Dermed opgøres tid brugt på
vejledningsopgaver og direkte kontakt med de unge ofte til at være højere end, hvad der er tilfældet ifølge
medarbejderne. I medarbejdernes tilfælde er det BCG's erfaring, at administrative opgaver kan opfattes som
uforholdsmæssigt tidskrævende, særligt hvis disse opgaver opfattes som et irritationsmoment i hverdagen.
Hermed kan medarbejderne have en tendens til at overvurdere tidsforbruget på administrative opgaver. Det
har generelt været vurderingen, blandt interviewpersonerne, at et gennemsnit mellem ledernes og
medarbejdernes besvarelse (de 69 %) er det mest retvisende.

Note: Tal i parentes er andel af UU-centrenes totale udgifter

Ud af de samlede, årlige lønudgifter på 184 mio. kr., som bruges til vejledning i grundskolen og 10.
klasse, anvendes 113 mio. kr. på vejledningsopgaver rettet mod elever med særlige vejledningsbehov
(svarende til 22 % af UU-centrenes totale lønudgifter). 48 mio. kr. bruges på elever uden særlige
vejledningsbehov (svarende til 9 % af UU-centrenes totale lønudgifter). Og de resterende 23 mio.
kr. anvendes til opgaver, som relaterer sig til grupper af elever uanset vejledningsbehov (svarende
til 5 % af UU-centrenes totale lønudgifter).
Langt hen ad vejen differentieres vejledning altså i henhold til vejledningsloven, som netop
præciserer, at vejledning skal målrettes unge med særligt vejledningsbehov. At vejlederne stadig
bruger en del af deres tid på vejledning af elever uden særligt vejledningsbehov skyldes, at
vejlederne skal gennemføre en uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af alle elever og har ansvaret
for, at alle elever udarbejder en uddannelsesplan samt, at denne underskrives af eleven såvel som
forældrene jf. § 2c i Vejledningsloven.
Samtidig er der stadig eksempler på, at samtlige elever på nogle UU-centre inviteres til en
personlig samtale. I brugerundersøgelsen fremgår det, at 88 % af eleverne ved udgangen af 9.
klasse har haft en personlig samtale med en vejleder. Der gås mere i dybden med vejledning af
unge uden særligt vejledningsbehov i forbindelse med forbedringsforslagene.
På fordelingen af vejledningsindsatsen på tværs af klassetrin kan det ses, at vejledningsindsatsen
primært foregår i 9. klasse.38 42 % af den samlede tid, som anvendes på vejledning i grundskolen og
10. klasse, anvendes således på 9. klasse, hvor arbejdet med uddannelsesplaner og den endelige
uddannelsesparathedsvurdering afsluttes. Vejledning i 8. klasse udgør 26 % af vejledningsindsatsen
i grundskolen og 10. klasse, vejledning i 10. klasse udgør 25 %, og vejledning i 7. klasse udgør 6 %
ud af den samlede tid, som anvendes på vejledning i grundskolen og grundskolen. At vejledning i
10. klasse tidsmæssigt ikke fylder mere skyldes, at antallet af elever er markant lavere som resultat
af elever, som fortsætter i ungdomsuddannelser, som eksempelvis efterskoler, efter 9. klasse.
3.1.2.5.2

Vejledning af 15 – 17-årige uden for grundskolen

Af figuren nedenfor fremgår, at der i alt anvendes 77 mio. kr. på vejledning af 15 – 17-årige uden for
grundskolen, svarende til 15 % af UU-centrenes lønudgifter. Af den samlede tid, som anvendes til
vejledning af de 15-17-årige, bruges 57 % på vejledning rettet mod den enkelte unge, 10 % på
vejledning rettet mod grupper, 15 % på forældrekontakt og 19 % på samarbejde med andre aktører.
Hvad angår sidstnævnte er erfaringen fra de seks centerbesøg, at Ungepakken i 2009 og de øgede
forpligtigelser ift. de 15-17-årige har ført til et øget samarbejde med andre aktører. Fx har kravet om,
at alle unge i alderen 15-17 år skal være i uddannelse, beskæftigelse mv. ført til et øget samarbejde
med jobcentrene. Nogle steder har UU-centrene og jobcentret fx samarbejdet om de særlige
tilrettelagt forløb for 15-17-årige.
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Figur 21: Lønudgifter til vejledning af 15-17-årige uden for grundskolen fordelt på typer af vejledningsopgaver

Lønudgift til vejledning af 15-17-årige uden for grundskolen relaterer sig i særlig grad til
vejledningsopgaver rettet mod den enkelte unge
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Lønudgifter for 52 mio. kr. relaterer sig til 15-17-årige uden for grundskolen, som ikke er i gang med
en ungdomsuddannelse (svarende til 10 % af UU-centrenes totale lønudgifter). De resterende 25
mio. kr. anvendes på 15-17-årige uden for grundskolen, som er i gang med en ungdomsuddannelse,
men er angivet som frafaldstruede (svarende til 5 % af UU-centrenes totale lønudgifter).
3.1.2.5.3

Vejledning af 18 – 24-årige

Det fremgår af §2, stk. 3, i vejledningsbekendtgørelsen, at UU-centrene skal tilbyde 18-24-årige
unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke
går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en
videregående uddannelse. Figuren nedenfor viser, at der i alt anvendes tid svarende til lønudgifter
på 96 mio. kr. på vejledning af 18-24-årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Figur 22: Lønudgifter til vejledning af 18-24-årige fordelt på typer af vejledningsopgaver

Lønudgifter til vejledning af 18-24-årige relaterer sig særligt til vejledningsopgaver rettet
mod den enkelte unge
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

Af den samlede tid, som anvendes på vejledning af denne målgruppe, bruges 62 % på vejledning
rettet mod den enkelte, 11 % på vejledning rettet mod grupper og 27 % på samarbejde med andre
aktører. 69 % af tiden relaterer sig til 18-24-årige, som hverken er i gang med en eller har
gennemført en ungdomsuddannelse, mens de resterende 31 % anvendes på 18-24-årige, som er i
gang med en ungdomsuddannelse, men som er angivet som frafaldstruede.
Ifølge ledere og vejledere, på de besøgte UU-centre, er en af årsagerne til, at vejledning rettet mod
den enkelte unge fylder markant mere blandt denne målgruppe, at det er sværere at tilrettelægge
kollektiv og gruppevejledning for denne gruppe unge, idet de ofte møder op på UU-centret eller
henvises fra jobcentret, hvilket gør det sværere at samle de unge til vejledning.
Samarbejde med andre aktører udgør en større procent af den tid, der samlet set bruges på
vejledning af de 18-24-årige, hvilket primært skyldes samarbejdet med jobcentret i forbindelse med
fx uddannelsespålæg. Flere af de besøgte centre samarbejder således med jobcentre om vejledning
af 18-24-årige, som søger om kontanthjælp og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.
3.1.2.5.4

Fordeling af tid på vejledningsaktiviteter

I figuren nedenfor er vejledningsindsatsen fordelt tidsmæssigt på forskellige vejledningsaktiviteter.
Af de undersøgte vejledningsaktiviteter er de mest tidskrævende uddannelsesplaner, dem som
optager ca. 15 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug, samt UPV og målgruppevurderinger
(inklusiv indstillinger til visitationsudvalget i forbindelse med STU), som hver udgør 7 %.

Ved en UPV skal vejlederne vurdere, i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de
faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre
en ungdomsuddannelse. UPV foretages således i forbindelse med ansøgning til
ungdomsuddannelse og knytter sig dermed til vejledning i grundskolen og 10. klasse. I den
gennemførte spørgeskemaundersøgelse blev vejlederne dog også spurgt ind til, hvor meget tid de
anvender på uddannelsesparathedsvurdering af både de 15-17-årige og de 18-24-årige. Når
vejlederne har svaret, at de bruger tid på uddannelsesparathedsvurdering for de 15-17-årige og 1824-årige, er der ikke tale om UPV, som denne er beskrevet i lovgivningen, men at vejlederne har
vejledt den unge om hans/hendes parathed i forhold til at starte på en uddannelse.
Figur 23: Lønudgifter til vejledning fordelt på vejledningsaktiviteter

De mest tidskrævende vejledningsaktiviteter på tværs af målgrupper inkluderer
uddannelsesplaner, målgruppevurderinger, praktikforløb og UPV
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1. Andre aktiviteter inkluderer introduktion til ungdomsuddannelser og intromøder med forældre, bistand af skoler med
tilrettelæggelse af UEA, personlig støtte (mentor m.v.) i grundskolen, bistand til at løse praktiske problemer, og
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Note: Tidsforbruget på enkelt aktiviteter er inklusiv den tilknyttede vejledning og dækker altså ikke kun det
administrative arbejde med de enkelte aktiviteter
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

For vejledning i grundskolen og 10. klasse består aktiviteterne hovedsageligt af uddannelsesplaner,
som udgør 26 %, brobygningsaktiviteter, som udgør 13 % og UPV, som udgør 9 %. For vejledning af
unge uden for grundskolen (såvel 15 – 17-årige som 18 – 24-årige) bruges tiden særligt på revision af
uddannelsesplaner og opsøgende arbejde.
3.1.2.5.5

Fordeling af tid på direkte kontakt, administration, forberedelse og udvikling

Ud af de samlet set 69 % af deres totale tid, som bruges på vejledning, bruges 55 % af tiden på
direkte kontakt med elever/unge og deres forældre, 20 % bruges på administration og
dokumentation, 15 % bruges på forberedelse og planlægning, og 11 % bruges på udvikling.39 Det
svarer til, at 38 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug anvendes på direkte kontakt med
elever/unge og deres forældre.40

Figur 24: Lønudgifter til vejledning fordelt på direkte kontakt, administration, forberedelse og udvikling

Af UU-centrenes totale tidsforbrug anvendes 38 % på direkte kontakt,
hvilket svarer til 55 % af den samlede tid, som bruges på vejledning
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Note: Tal for andel af lønudgifter til vejledning summer ikke til 100 % pga. afrunding
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Summer ikke til 100% på grund af afrunding.
En yderligere opdeling af kategorierne findes i.

Fordeling af tid brugt på støttefunktioner

3.1.2.5.6

UU-centrene bruger 11 % af deres samlede tid - svarende til lønudgifter for 57 mio. kr. – på
støttefunktioner. Denne tid er fordelt i delaktiviteter som præsenteret i figuren nedenfor.
Figur 25: Lønudgifter til støttefunktioner fordelt på opgaver

Lønudgifter til støttefunktioner er jævnt fordelt på en række overordnede aktiviteter
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

De mest tidskrævende opgaver, relateret til støttefunktioner, er generel ledelse, som udgør 20 % af
tiden brugt på støttefunktioner, og kommunikation, som udgør 18 %. Herudover anvendes 14 % af
tiden på interne services (herunder sekretærbistand og reception), 13 % på økonomi og regnskab,
12 % på IT, 10 % på statistik og afrapportering til kommuner og ministerier samt 6 % på HR og
derudover 8 % på andre støttefunktioner.
Udover støttefunktioner internt i UU-centrene varetager kommunerne støttefunktioner for en
væsentlig andel af UU-centrene. 23 UU-centre får hjælp til økonomi & regnskab, 21 til IT, 17 får
hjælp til HR, 7 til kommunikation og en enkelt til interne services. I alt har 41 centerledere angivet,
at der bruges ca. 6,5 årsværk på støttefunktioner ved kommunerne. På baggrund af gennemførte
interviews er det dog BCG's vurdering, at dette tal er underestimeret, idet UU-centrene ofte
trækker på forskellige støttefunktioner, hvor det kan være vanskeligt at opgøre det præcise
ressourcetræk.
3.1.2.5.7

Fordeling af tid brugt på øvrige opgaver

12 % af UU-centrenes totale tid – svarende til lønudgifter for 62 mio. kr. – bruges på "øvrige
opgaver".

Figur 26: Fordeling af lønudgifter til øvrige opgaver

Lønudgifter til øvrige opgaver består hovedsageligt af interne møder og koordinering
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Det fremgår af figuren ovenfor, at øvrige opgaver hovedsageligt består af interne møder og
koordinering, som udgør 46 % af tiden brugt på øvrige opgaver. Herudover udgør
kompetenceudvikling 19 % af tiden brugt på øvrige opgaver, evaluering og kvalitetssikring udgør 10
% af tiden brugt på øvrige opgaver, ikke-vejledningsrelateret planlægning udgør 9 %, og
opdatering af hjemmeside og anden ekstern kommunikation via sociale medier (ikke direkte
relateret til vejledning) udgør 6 %. Herudover bruges 9 % af tiden på øvrige opgaver på andet end
de nævnte opgaver. Dette kan eksempelvis inkludere projektarbejde.
3.1.3

Samarbejde mellem UU-centrene og andre aktører

Bilateralt samarbejde med forskellige aktører er meget væsentligt for UU-centrenes virke. Det er
således ekspliceret i loven, at målet er en sammenhængende og koordineret vejledningsindsats,
hvorfor UU-centrene er forpligtet til at indgå samarbejde med bl.a. Studievalg,
ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervslivet,
arbejdsmarkedets parter og skoler og institutioner, der udbyder folkeoplysende aktiviteter. Der er
observeret forskellige årsager til, at UU-centrene indgår i samarbejde med andre aktører:


UU som leverandør af vejledning: Samarbejdet er kilden til viden
ungdomsuddannelser jf. samarbejdsaftaler og til at imødekomme brugernes behov.

om





UU udvikler ydelser: Fx udvikling af brobygningsforløb eller særligt tilrettelagte forløb i
kommunerne. UU–centrene samarbejder her med ungdomsuddannelsesinstitutioner,
jobcentre (fx i forbindelse med tilbud til de 15-17-årige) med flere.
UU står for koordination og sammenhæng: Fx opsamling på frafald på
ungdomsuddannelserne, indstilling til STU eller jobcentrenes indsatser for 18-24-årige.
UU som vidensaktør: Samarbejde har fokus på professionalisering af vejledningen fx
uddannelse-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolen.

Figuren nedenfor viser, at 13 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug – svarende til lønudgifter for
68 mio. kr. – bliver brugt på samarbejde med andre aktører i forbindelse med vejledningen.
Figur 27: Samarbejde med andre aktører fordelt på aktører

Samarbejde med andre aktører udgør i alt 13 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug
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Af den tid, som anvendes på samarbejde med andre aktører, anvendes 30 % af tiden på
grundskolerne, 18 % på ungdomsuddannelsesinstitutioner og 13 % på jobcentre. Herudover er tiden
fordelt mellem socialforvaltningen, børne- og ungeforvaltningen eller lignende, produktionsskoler,
erhvervslivet, PPR og SSP.
3.1.3.1

Særligt om snitflader til jobcentrene

Det fremgår af vejledningsbekendtgørelsen §8, stk. 1, at vejledningen af 18-24-årige unge skal
tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der
skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, og som ikke i forvejen modtager vejledning
fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med

unge. På forskellige UU-centre arbejdes der meget forskelligt med de 18-24-årige som konsekvens
af forskellige tilgange i kommunerne og ikke mindst selve placeringen af UU-centret (om UUcentret er en del af beskæftigelsesforvaltningen eller børne- og ungeforvaltningen). Der er dog en
generel tendens til, at UU-centrene har fået, eller arbejder mod, et stigende samarbejde med
jobcentrene.
UU-centrenes samarbejde med jobcentrene kan overordnet inddeles i tre idealtypiske41 modeller –
en model, hvor UU-centrene og jobcentrene er adskilte, en hvor de er delvist integrerede og en
hvor de er fuldt integrerede.
I den adskilte model er snitfladerne klarest trukket op, idet der ikke er nogen fysisk nærhed
mellem UU-centrene og jobcentrene eller noget personsammenfald. Kontakt sker typisk telefonisk
og kun i tilfælde af, at centrene mangler information fra hinanden.
Den delvist integrerede model er den model, vi hyppigst har observeret på de gennemførte besøg. I
denne model foregår samarbejdet enten om bestemte opgaver som fx virksomhedspraktik og de
særligt tilrettelagte forløb (3-4 måneders uddannelsesparathedsforløb) eller om bestemte personer.
UU-vejledere har typisk faste dage, hvor de sidder på jobcentrene, og udvekslingen af information
foregår ofte mundtligt og på uformel vis.
I et tilfælde af den fuldt integreret model, som BCG har mødt, er en fælles modtagelse af de 18-24årige, hvor den unge bliver modtaget af både en jobcentermedarbejder og en UU-vejleder. De to
medarbejdere samarbejder herefter om at få den unge i uddannelse i stedet for på kontanthjælp
(hvis den unge vurderes uddannelsesparat). Den UU-vejleder, der i dette tilfælde er placeret på
jobcentret, kan enten få sin løn betalt direkte af jobcentret, eller det kan være en del af UUcentrets service at have en medarbejder siddende på jobcentret. Visse steder kan UU-centerlederen
og jobcenterlederen således være samme person. Andre steder er jobcentrene og dele af UUcentrene smeltet sammen i ungeenheder, der er specialiseret i at modtage de unge. Otte ud af 41
centerledere, som har besvaret BCG's spørgeskemaundersøgelse, har angivet at deres UU-center
ligger på samme fysiske lokation som jobcentrene.
På et center har man i den seneste tid arbejdet med en fælles modtagelse af 18-24-årige i en af de
større byer, centret betjener. Jobcentret har frikøbt en vejleder, som deltager i det første møde med
unge. Inden forsøget kom stort set alle unge, som henvendte sig til jobcentret på kontanthjælp,
men nu er det kun ca. 30 %, der kommer på kontanthjælp. Resten kommer i uddannelse.
I et andet center er det forskelligt fra de kommuner, som centret dækker, hvordan samarbejdet
med jobcentrene fungerer. I én kommune er UU-vejlederne ikke fysisk tilstede på jobcentret, men
UU-centret ligger meget tæt på jobcentret. I en anden kommune er der en vejleder tilstede på
jobcentret nogle bestemte dage om ugen. Her er oprettet en ungeenhed, hvor der sidder
sagsbehandlere, som er specialiseret ift. de unge.
Et tredje UU-center, vi har besøgt, ligger fysisk sammen med jobcentret. Man har igennem lang tid
haft et tæt samarbejde med jobcentret, og dette samarbejde er i den seneste tid blevet formaliseret
via samarbejdsaftaler.

41

Med "idealtypiske" menes, at modellerne formentligt ikke kan findes i deres rene former i UU-centrene,
men at de fleste centre vil minde mere om en af de beskrevne modeller, end de to andre modeller.

Kvalitet af vejledningsindsatsen

3.1.4

Kvalitetsindikatorer for UU-centrenes arbejde med vejledning relaterer sig primært til vejledningen
i grundskolen. Disse kvalitetsindikatorer er særligt baseret på brugerundersøgelsen blandt elever i
9. klasse, 10. klasse og specialklasse (juni 2012) om UU-centrenes vejledning.
Derudover kan overgangsfrekvenser fra 9. og 10. klasse trækkes fra MBU’s databank. Det vurderes,
at der ikke er tilgængeligt data, som på tilfredsstillende vis beskriver kvaliteten af UU-centrenes
arbejde med 15-17-årige uden for grundskolen samt for 18-24-årige. Eftersom data vedrørende
kontakttid og tilbudstid for de 15-17-årige uden for grundskolen ofte opgøres forskelligt fra UUcenter til UU-center – således at data kan anvendes til opfølgning på lokale mål – er det besluttet
ikke at anvende disse data som tværgående kvalitetsindikator for vejledningen.
Udover generelle kvalitetsindikatorer er vejledere og centerledere blevet bedt om at angive deres
vurdering af betydningen af
forskellige vejledningsaktiviteter i forbindelse med BCG's
spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne heraf præsenteres i dette afsnit.
3.1.4.1

Brugerundersøgelsen af UU-centrenes vejledning

Brugerundersøgelsen blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse (juni 2012) om UUcentrenes vejledning indeholder bl.a. sammenligninger på centerniveau på spørgsmålene ”Hvor
meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil
efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse?” og ”Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter
9. klasse/10. klasse/specialklasse?”
I figuren nedenfor vises en benchmarkingscore for, hvor meget eleverne vurderer, at
vejledningsaktiviteterne havde hjulpet dem fordelt på UU-centre. Den gennemsnitlige centerscore
er 66,1 ud af 100, men varierer fra 61,2 til 75,3 på tværs af centrene.
Figur 28: Benchmarkingscore for hvor meget vejledningsaktiviteterne har hjulpet eleverne

”Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at
finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse?”
Benchmark score for om vejledningsaktiviteterne har hjulpet elever til at finde ud af, hvad de vil efter grundskolen
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Kilde: Brugerundersøgelsen blandt elever i 9., 10. klasse og specialklasse (juni 2012) om UU-centrenes vejledning, MBU

I figuren nedenfor fremgår andelen af eleverne i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, som ikke var
parate til at vælge, hvad de skulle efter grundskolen d. 1. marts. Den gennemsnitlige andel blandt
UU-centrene er 8,5 %, mens det varierer fra 5 % til 11 % på tværs af centrene.
Figur 29: Andel af elever, som ikke var parat til at vælge, hvad eleven skulle efter 9./10./specialklasse

”Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse /
specialklasse?”
Andel af grundskoleeleverne, som ikke var parat til at vælge d. 1. marts
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Kilde: Brugerundersøgelsen blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse (juni 2012) om UU-centrenes
vejledning, MBU

Figuren nedenfor viser, at der ikke er en sammenhæng mellem socioøkonomisk indeks og hhv. de
unges tilfredshed med vejledningsaktiviteterne eller med andelen af unge, der er parate til at vælge
uddannelse d. 1. marts. Det socioøkonomiske indeks måler kommunens relative udgiftsbehov i
forhold til andre kommuner på basis af socioøkonomiske kriterier. Det socioøkonomiske indeks
uddybes nærmere i bilag 7.

Figur 30: Sammenhæng mellem resultater af brugerundersøgelsen og socioøkonomisk indeks
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Kilde: BCG analyse

Det kan hertil bemærkes, at det ligeledes findes, at forskellen i disse kvalitetsindikatorer ikke kan
forklares af størrelsen eller udgiftsniveauet for UU-centrene.
3.1.4.2

Overgangsfrekvenser fra 9. og 10. klasse

En anden mulighed for at bedømme UU-centrenes evne til at få elever i grundskolen og 10. klasse i
gang med en ungdomsuddannelse er ved hjælp af overgangsfrekvenserne fra henholdsvis 9. og 10.
klasse tre måneder efter afslutning. Det må dog bemærkes, at andre forhold end UU-centrenes
vejledning kan have indflydelse på overgangsfrekvenserne. Således observeres der en signifikant
sammenhæng mellem det socioøkonomiske indeks for et UU-centers område og
overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelse.

Figur 31: Andelen af grundskoleelever, som er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter afslutning
af 9. eller 10. klasse

Overgangen til uddannelse 3 mdr. efter afsluttet grundskole
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Note: Resultat baseres på en sammenvejning af overgangsfrekvenser for elever, som går ud af grundskolen efter 9. og 10.
klasse. Dette gøres ved at fordele de elever, som fortsætter i 10. klasse efter 9. klasse i forhold til overgangsfrekvenserne
for 10. klasse
Kilde: MBU’s Databank, BCG analyse

Figuren ovenfor præsenterer andelen af elever i grundskolen og 10. klasse, som tre måneder efter
grundskolens eller 10. klasses afslutning er i gang med en ungdomsuddannelse dvs. enten en
gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Denne andel varierer mellem 77 % og 90 % på tværs af
UU-centrene.
Med et øget politisk fokus på at øge andelen af unge, som starter på en erhvervsuddannelse, er det
interessant at se nærmere på, hvorvidt der er forskel på hvilken type ungdomsuddannelse, de unge
starter på fordelt på UU-centrene.

Figur 32: Andel af elever på de erhvervsfaglige uddannelser ift. alle elever på ungdomsuddannelser 3 mdr. efter
afslutning af 9. eller 10. klasse

Andel af elever på erhvervsfaglige uddannelser ift. alle ungdomsuddannelser 3 mdr.
efter afslutning af 9. eller 10. klasse
Andel i erhvervsfaglig uddannelse af de, som er i gang med ungdomsuddannelse 3 mdr. efter grundskolen
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Note: 100 % svarer til alle, som er i ungdomsuddannelse efter tre måneder, dvs. at den resterende andel går på
gymnasiale uddannelser. Resultatet er baseret på en sammenvejning af overgangsfrekvenser for elever, som går ud af
grundskolen efter 9. og 10. klasse ved at fordele de, som fortsætter i 10. klasse efter 9. klasse med overgangsfrekvenserne
for 10. klasse
Kilde: MBUs Databank

I figuren ovenfor påvises det, at der er en væsentlig forskel på, hvor stor en andel som vælger
erhvervsfaglig uddannelse af alle dem, som vælger en ungdomsuddannelse på tværs af UUcentrene. Andelen er i gennemsnit 26 %, men varierer fra 9 % til 43 % mellem UU-centrene.
Figur 33: Sammenhæng mellem overgangsfrekvens samt uddannelsesvalg og socioøkonomisk indeks
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Figuren ovenfor viser en signifikant korrelation mellem overgangsfrekvens og socioøkonomisk
indeks. Der findes svag negativ sammenhæng mellem socioøkonomisk indeks og andel af unge på
ungdomsuddannelse efter tre måneder, som har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Det kan hertil
bemærkes, at der ikke observeres en signifikant korrelation med udgiftsniveauet for UU-centrene.
3.1.4.3

Vejledernes vurdering af betydningen af vejledningsaktiviteterne

Vejledere og centerledere er i spørgeskemaet blevet spurgt om deres vurdering af betydningen af
forskellige vejledningsaktiviteter. Disse præsenteres nedenfor.
3.1.4.3.1

Vejledernes vurdering af betydningen af vejledningsaktiviteterne i grundskolen

Vejledernes vurdering af specifikke vejledningsaktiviteter i grundskolen er præsenteret i figuren
nedenfor. Af centrale resultater kan fremhæves følgende:
For det første vurderer vejlederne generelt, at de præsenterede vejledningsaktiviteter har væsentlig
betydning for at sikre unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det kommer til
udtryk ved, at alle bedømte vejledningsaktiviteter på en skala fra 1 – 7, og hvor 7 er højest, bliver
bedømt med en score på 5 (4,98) eller derover.
For det andet kan fremhæves, at individuelle vejledningssamtaler med elever, som har behov for en
særlig vejledningsindsats, og særlige initiativer for disse elever er de vejledningsaktiviteter, som
vejlederne tillægger den største betydning i grundskolen.
Og som det tredje kan nævnes, at gruppevejledning og individuelle vejledningssamtaler med
elever, som ikke har behov for en særlig vejledningsindsats, er de vejledningsaktiviteter, som
vejlederne relativt tillægger mindst betydning i forhold til de andre former. Det skal dog igen
bemærkes, at den gennemsnitlige vurdering af disse aktiviteter er ca. 5 ud af 7, hvor 7 svarer til
meget stor betydning. Og det skal endvidere nævnes, at UU-lederne generelt har er et meget stort
fokus på at udvikle arbejdet med gruppevejledning, som lederne mener har et betydeligt og endnu
ikke fuldt realiseret potentiale.

Figur 34: Vejledernes vurdering af vejledningsaktiviteternes betydning i grundskolen
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

Fra såvel MBU som UU-lederne er der et ønske om en højere grad af anvendelse af kollektiv former
for vejledning. Det er indtrykket, at ledelserne på mange centre arbejder på at øge brugen af
kollektiv og gruppevejledning. Men det er også indtrykket, at der er forskel på, hvor fokuseret der
arbejdes med disse vejledningsformer på tværs af centrene. Særligt anvendelsen af
gruppevejledning synes at variere på tværs af centrene.
Mens nogle centre således har nedskrevne politiker for, hvornår der anvendes gruppevejledning, er
det i andre centre op til medarbejderne, hvornår og hvordan gruppevejledning bedst anvendes.
Hertil kommer, at nogle medarbejdere er mindre positive overfor gruppevejledning. Flere af
lederne bemærkede, at øget gruppevejledning kræver en ændring af vejledernes kultur og
arbejdsgange. Vi ser nærmere på anvendelsen af hhv. kollektiv og individuel vejledning i
gennemgangen af forbedringsforslag.
3.1.4.3.2

Vejledernes vurdering af betydningen af vejledningsaktiviteterne for 15-17-årige
uden for grundskolen

Vejledernes vurdering af specifikke vejledningsaktiviteter for 15-17-årige uden for grundskolen
er præsenteret i figuren nedenfor. Særligt kan fremhæves, at individuelle vejledningssamtaler er
den vejledningsaktivitet, som vejlederne tillægger størst betydning for de 15-17-årige uden for
grundskolen, både for de unge, som hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse og de unge, der er angivet som i risiko for at afbryde et skole- eller
uddannelsesforløb.
Herudover kan nævnes, at vejledning i grupper er den aktivitet, som vejlederne relativt tillægger
mindst betydning for de 15-17-årige uden for grundskolen, både for de unge, som hverken er i gang
med eller har fuldført en ungdomsuddannelse og de unge, der er angivet som i risiko for at afbryde
et skole- eller uddannelsesforløb. Den gennemsnitlige vurdering af gruppevejledning er ca. 4 ud af
7, hvor 7 svarer til meget stor betydning.

Figur 35: Vejledernes vurdering af vejledningsaktiviteternes betydning for de 15-17-årige uden for grundskolen
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3.1.4.3.3

Vejledernes vurdering af betydningen af vejledningsaktiviteterne for 18- 24-årige

Vejledernes vurdering af specifikke vejledningsaktiviteter for 18-24-årige, som ikke har gennemført
en ungdomsuddannelse, er præsenteret i figuren nedenfor. Af centrale resultater kan nævnes, at
individuelle vejledningssamtaler (som det også var tilfældet for 15-17-årige) er den
vejledningsaktivitet, som vejlederne tillægger størst betydning for de 18-24-årige, både for de unge,
som hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse og de unge, der er angivet
som i risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb.
Desuden er vejledning i grupper, også for de 18- 24-årige, den aktivitet, som vejlederne tillægger
mindst betydning, både for de unge, som hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse og de unge, der er angivet som i risiko for at afbryde et skole- eller
uddannelsesforløb. Den gennemsnitlige vurdering af gruppevejledning er ca. 4 ud af 7, hvor 7
svarer til meget stor betydning.

Figur 36: Vejledernes vurdering af vejledningsaktiviteternes betydning for de 18-24-årige
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3.2

Organisering af vejledningsindsatsen
ungdomsuddannelse

i
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fra

grundskole

til

I dette afsnit kortlægges organiseringen af vejledningsindsatsen i henhold til spor 2 i analysen.
Først kortlægges organiseringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning i UU-centre. Herefter
beskrives de centrale IT-systemer42 på området såvel som eVejledning.
3.2.1

Organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning i UU-centre

Det er kommunerne, som er ansvarlige for UU-centrene. I 2003 blev lov nr. 298 af 30/04/2003
vedtaget, hvorefter al vejledning til elever i 6. -10. klasse samt andre unge under 19 år, med bopæl i
kommunen, skulle ske fra nyetablerede UU-centre. Kommunalbestyrelsen skulle sørge for, at
vejledningen ville blive givet på et kvalitetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag, jf. §8, stk.
1.
Dette krav ansås i 2003 for at være opfyldt, hvis den enkelte vejledningsenhed dækkede et
geografisk område, der var hjemsted for uddannelsesinstitutioner, som tilsammen havde et bredt
udbud af ungdomsuddannelser, dvs. almengymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser,
erhvervsuddannelser og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Derudover forventedes
det, at det geografiske område tillige dækkede uddannelsesinstitutioner, der kunne indgå i
brobygningsforløb, dvs. landbrugsskoler, efterskoler, produktionsskoler og husholdnings- eller
håndarbejdsskoler.

42

Med "centrale IT-systemer" menes IT-systemer, der udvikles og drives fra centralt hold altså fra enten MBU
eller FIVU. UU-centrene bruger i tillæg hertil vejledningsadministrative IT-systemer. Disse anskaffes typisk
lokalt.

For at opfylde disse krav gik flere kommuner sammen om at danne UU-centre, hvilket resulterede i
samlet set 46 UU-centre. De kommunale samarbejder opstod på baggrund af politiske og
geografiske tilhørsforhold og på baggrund af de retningslinjer, som var udstukket i lovgivningen.
Kommunerne fik frihed til at varetage opgaven i et kommunalt fællesskab, jf. §60 i lov om
kommunernes styrelse, eller i en anden form for samarbejde mellem kommuner.
Antallet af UU-centre har ændret sig siden oprettelsen i 2003. I 2007 var antallet reduceret til 45
UU-centre, men i 2011 var det vokset til 51 UU-centre, og i 2013 er der 53 UU-centre. Det er, på
baggrund af bl.a. besøg på UU-centre, BCG's vurdering, at den efterfølgende opsplitning af
centrene primært er sket på baggrund af faglige ønsker om at lægge UU-centrene sammen med
jobcentrene hos den enkelte kommune, ungestrategier i kommunen, som fokuserer på det
tværfaglige samarbejde internt i kommunen, eller andre politiske årsager. Mens disse hensyn kan
være vigtige, er det er samlet set BCG's vurdering, at tendensen til, at der etableres flere mindre
centre, er uheldig, da det betyder, at de enkelte centre risikerer at blive for små til
omkostningseffektivt at kunne levere vejledningsydelser af høj kvalitet. Dette kommer vi tilbage til
nedenfor.
EVA’s evaluering fra 2007 viste, at der er forskel mellem organiseringsformen og ledelsesrum,
sådan at organisering via fælles samarbejdsaftaler er mere besværligt og indebærer mere
omstændelige arbejdsgange (EVA, 2007). Dette er ikke nærmere undersøgt i indeværende analyse.
Evalueringen af vejledningsreformen fra 2007 viste, at knap halvdelen af de dengang 45 UU-centre
havde en organisering, hvor der var én driftskommune for et UU-center, som dækker flere
kommuner, mens godt en tredjedel har én fælles samarbejdsaftale, som medfører delt kommunalt
ansvar for UU-centret. Endelig var der en lille gruppe af centre, som er oprettet i et kommunalt
fællesskab, eller hvor kommunen er så stor, at den var alene om at drive et center. De centerledere,
som har besvaret BCG's spørgeskemaundersøgelse, har angivet, hvilken organisationsform deres
UU-center har. Resultatet heraf fremgår af figuren nedenfor.
Figur 37: UU-centrenes organisationsform
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Det fremgår af figuren ovenfor, at ud af de 41 UU-centre, hvor centerlederen har besvaret BCG's
spørgeskemaundersøgelse, er det ca. halvdelen af centrene, som kun dækker en enkelt kommune,
mens de øvrige centre dækker flere kommuner fordelt på de forskellige former for organisering. Ni
UU-centre dækker flere kommuner, men styres af én driftskommune. Seks UU-centre er oprettet
som §60-selskaber.
Ud af alle 53 centre dækker i alt 28 centre blot én enkelt kommune. Dette antyder, at der, som
følge af opsplitningen af UU-centre i mindre enheder, er blevet en væsentlig større andel af UUcentrene, som blot dækker en enkelt kommune.
UU-centrenes interne organisering

3.2.1.1.1

Figuren nedenfor illustrerer to overordnede modeller for UU-centrenes interne organisering. Der
er observeret forskellige variationer over nedenstående organisationsformer.
Figur 38: UU-centrenes interne organisering
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Note: Når der i figuren står "souschef" er dette et eksempel på en mellemleder. Der kan være andre mellemledere end en
souschef. Desuden er STU-området ikke medtaget i figuren. STU-området kan ofte være organisatorisk udskilt i UUcentrene på linje med grundskole, 15-17-årige og 18-24-årige.

UU-centrene er overvejende organiseret med udgangspunkt i enten fagområder eller geografi.
Fagområder er typisk opdelt efter UU-centrenes målgruppe, henholdsvis elever i grundskolen og
10. klasse, 15-17-årige uden for grundskolen samt 18-24-årige som ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse. I forhold til geografi er hver vejleder typisk tilkoblet en bestemt kommune
(hvor UU-centret dækker flere kommuner), et bestemt område af en kommune eller bestemte
skoler som vist i figuren ovenfor.
Der er ikke nogle klare mønstre for baggrunden for, hvilken måde UU-centrene vælger at
organisere sig på. Det er dog BCG's opfattelse, at organisering ud fra fagområder kræver dels
politisk opbakning, der går ud over kommunegrænserne, dels UU-centre af en vis størrelse.
Organiseringen hænger i høj grad sammen med, hvorvidt de givne UU-centre har valgt at
organisere sig med klientorienterede vejledere eller en deling mellem grundskolevejledere og
ungevejledere, som nærmere beskrevet i Deloitte's "Kortlægning og måling af administrative
opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning" (2009).43
Centrenes størrelse afgør som oftest, hvorvidt der er en souschef samt antallet af administrative
medarbejdere.
3.2.1.1.2

UU-centrenes fysiske og organisatoriske placering

UU-centrenes fysiske og organisatoriske placering varierer jf. figuren nedenfor.
Figur 39: UU-centrenes fysiske tilknytning samt hvilken forvaltning UU-centrene referer til
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Figuren ovenfor viser, at 15 af UU-centrene ligger selvstændigt, mens 8 ligger i forbindelse med et
jobcenter. De 11 centre, som ikke er placeret i en af de mulige kategorier, dækker bl.a. over
placering ved grundskoler, 10. klasses-centre, ungdomsskoler og i fællesskab med flere af de
nævnte, samt centre med decentral struktur, altså hvor centret har flere lokale filialer. Halvdelen af
centrene referer til en børne- og ungeforvaltning eller tilsvarende, mens 12 referer til en
beskæftigelses- og socialforvaltning eller tilsvarende. Kategorien "Andet" dækker UU-centre, som
refererer til forskellige forvaltninger på tværs af kommuner samt UU-centre, som referer til en
bestyrelse, sundhedsforvaltning, social- og kulturdirektør samt uddannelses- og
arbejdsmarkedsforvaltning.
Vejledernes arbejdssted

3.2.1.1.3

Hvor vejlederne opholder sig fysisk fremgår af figuren nedenfor.
Figur 40: Fordeling af vejledernes arbejdstid på arbejdssteder samt fordeling af tid på UU-centret
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UU-vejlederne opholder sig særligt ved grundskolerne og på UU-centret som vist i figuren ovenfor.
Dog vurderer centerlederne tiden opholdt på grundskolen til at være højere, mens tiden på UUcentret vurderes lavere end vejledernes eget skøn.
På UU-centret varetager vejlederne en række opgaver. Der ses en væsentlig forskel på ledernes og
vejledernes vurdering på andelen af tiden på UU-centret, som bruges på hhv. administrative
opgaver, vejledning af unge samt socialt samvær.
Figuren nedenfor viser, at 59 % af vejlederne har personlige kontorfaciliteter på grundskolerne,
som er forpligtede til at stille kontorfaciliteter til rådighed for grundskolevejledere. På 39 ud af 41

UU-centre, hvor centerlederen har besvaret BCG's spørgeskemaundersøgelse, har UU-centrets
ansatte personlige kontorfaciliteter på grundskolerne. På 37 UU-centre har de ansatte
kontorfaciliteter på UU-centret, mens 25 centerledere angiver, at ansatte på UU-centret har
kontorfaciliteter på jobcentre. Knap halvdelen af vejlederne angiver, at de har personlige
kontorfaciliteter på UU-centrene og kun 11 % på jobcentret.
Det er naturligvis ikke alle vejledere for et givent UU-center, som er på jobcentrene, hvilket
forklarer forskellen i ledernes og vejledernes vurdering. Andre har kontorer på decentrale
teamkontorer, specialskoler, ungdomsuddannelserne, ungdomsskoler, forvaltningen m.v.
Figur 41: Placering af medarbejdernes kontorfaciliteter
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40 ud af 41 centerlederne har kontorfaciliteter på UU-centrets hovedkontor. Centerlederen, som
ikke har kontor på UU-centrets hovedkontor, har ligesom fire andre centerledere kontorfaciliteter
på jobcentret.

3.2.1.1.4

Fordeling af ansatte i medarbejdergrupper samt medarbejdernes ansættelsesvilkår

De nuværende UU-centre har gennemsnitlig 23 årsværk, som det fremgår af figuren nedenfor.

Figur 42: Gennemsnitlige antal årsværk pr. UU-center fordelt på medarbejdergrupper
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Ud af de 23 årsværk er der gennemsnitlig 19,2 årsværk vejledere, 1,9 årsværk støttefunktioner
(sekretær, økonomi og regnskab, HR, IT, kommunikation mv.), 1,6 årsværk ledelse
(personaleansvar for andre medarbejdere, herunder UU-centerleder, souschef, afdelingsleder m.v.)
og 0,3 årsværk, som ikke kan placeres inden for disse kategorier, eksempelvis projektmedarbejdere
og projektleder. På sektorniveau svarer dette til, at der på de 53 UU-centre er 1.219 årsværk. Disse
kan fordeles på 1.017 årsværk vejledere, 103 årsværk støttefunktioner, 86 årsværk ledelse og 13
årsværk uden for disse kategorier.
Et centralt punkt i vejledningsreformen fra 2003 var ønsket om at opnå øget professionalisering og
et højnet kompetenceniveau blandt vejlederne. Evalueringen af vejledningsreformen fra 2007 viste,
at 44 % af vejlederne var fuldtidsansatte, mens 29 % havde under 19 timer om ugen. Det har senere
vist sig, at UU-centre med en centraliseret struktur i højere grad bruger fuldtidsansatte
medarbejdere (EVA 2007; Deloitte 2009).
I BCG's spørgeskemaundersøgelse angiver centerlederne fra 41 UU-centre, at deres UU-centre i
gennemsnit havde 17,9 vejledere på fuldtid og 2,7 vejledere på deltid. Det svarer til, at 13 % af
vejlederne er deltidsansatte. Dette indikerer, at brugen af deltidsansatte vejledere er reduceret
drastisk siden 2007. Blandt de vejledere, som har besvaret spørgeskemaet, har 66 vejledere angivet,
at de har færre end 37 timer om ugen, svarende til 18 %. 31 vejledere har færre end 30 timer, mens
13 vejledere blandt respondenterne har færre end 19 timer om ugen ved UU-centret.
UU-centrenes lønniveau (alt inklusiv, herunder løn, pensionsbidrag, faste tillæg og variable
ydelser) for de forskellige medarbejdergrupper varierer som vist i figuren nedenfor.

Figur 43: Gennemsnitlig årsløn for medarbejdergrupper på UU-centrene
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Det fremgår, at administrative medarbejdere får en gennemsnitlig årsløn på 383.000 kr., vejledere
på 453.000 kr., øvrige ledere på 547.000 kr. og centerledere på 574.000 kr. BCG har, ved flere
centerbesøg, søgt at afdække, om der skulle være særligt gavnlige ansættelsesforhold for UUvejlederne sammenlignet med andre kommunale medarbejdergrupper (højere løn, mere tid til
kompetenceudvikling eller lignende). Dette synes ikke at være tilfældet.
3.2.1.2

Samarbejde på tværs af UU-centrene

Der er observeret flere eksempler på samarbejde på tværs af UU-centrene. Samarbejdet sker typisk
på to måder – på initiativ af enkelte centre eller gennem UU Danmark.
For det første er der et samarbejde mellem enkelte eller grupper af UU-centre. Dette sker blandt
andet gennem netværk af centre som for eksempel regionale samarbejder. Der er også eksempler
på, at centre samarbejder med andre centre, der har udarbejdet en særlig metode/redskab til
vejledning.
For det andet besluttede UU-centrene i marts 2010 at etablere et fælles udviklingscenter: UU
Danmark. UU Danmark er funderet i ledelsen af UU-centrene og har til formål at arbejde for
udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og
internationalt regi. UU Danmark medvirker bl.a. i fagligt og pædagogisk forsøgs- og
udviklingsarbejde inden for vejledningsområdet og udvikler og udbyder kursusvirksomhed.

Om UU Danmark
I 2010 dannede UU-centrene et fælles udviklingscenter, UU Danmark. På centrets hjemmeside beskrives formålet med
UU Danmark som følger:
"UU Danmark har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt,
nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets krav, den nationale lovgivning og de unges behov og
interesser:

At indsamle, systematisere og formidle viden og aktiviteter.

At medvirke i fagligt og pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde inden for vejledningsområdet.

At medvirke i udviklingsarbejder, som har tilknytning til UU centrenes aktiviteter, bl.a. ved at igangsætte
analysearbejder og undersøgelser.

At fastholde og udvikle samarbejdet mellem UU centrene, herunder at understøtte det vejledningsfaglige og
administrative samarbejde mellem centrene.

At udvikle og deltage i koordineringen af UU centrenes internationale samarbejde.

At udvikle og udbyde kursusvirksomhed.

At sikre høringsret i alle forhold, der berører UU centrenes organisatoriske, ledelsesmæssige,
vejledningsfaglige og strategiske forhold.

At afgive udtalelser på vegne af alle UU centre i Danmark.

At samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland."
Kilde: www.uudanmark.dk

3.2.1.3

Variation i antal unge i UU-centrenes målgrupper

Der er i dag meget stor variation i antallet af unge, de enkelte UU-centre har i deres målgruppe.
Figur 44: Variation i antal elever og unge i det enkelte UU-centers målgruppe
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Kilde: MBU’s Databank, Ungedatabasen, Danmarks Statistikbank, BCG analyse

Figuren ovenfor illustrerer, hvor stor spredningen er i antallet af elever og unge i de enkelte UUcentres målgrupper. Det gennemsnitlige UU-center har 7.337 elever og unge i deres målgruppe.
Antallet af personer i målgruppen varierer fra ca. 1.500 personer på det ”mindste” center til ca.
35.000 på det største. Kun 17 af UU-centrene har flere end det gennemsnitlige antal personer i
deres målgruppe. Samtidig har 15 centre mindre end 50 % af det gennemsnitlige antal unge i

målgruppen. Som resultat heraf varierer antallet af årsværk naturligt også, hvilket præsenteres i
figuren nedenfor.
Figur 45: Variation i antal og fordeling af årsværk på tværs af UU-centrene
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Udover variationen i antal årsværk illustrerer figuren ovenfor ligeledes, at organiseringen internt i
UU-centrene varierer i form af andelen af de ansatte årsværk, som består af enten administration
eller ledelse. Denne andel varierer mellem 25 % og 7 % ifølge de 41 centerledere, som har besvaret
BCG's spørgeskemaundersøgelse.
3.2.2

IT-systemer på vejledningsområdet samt eVejledning

I det følgende beskrives de nuværende IT-systemer på vejledningsområdet (UddannelsesGuiden,
Optagelse.dk og Ungedatabasen). Desuden beskrives også eVejledning. Beskrivelserne er primært
baseret på informationer indsamlet hos MBU. Yderligere indgår vejledernes vurdering af
eVejledning, UddannelsesGuiden og Optagelse.dk baseret på BCG's spørgeskemaundersøgelse.
3.2.2.1

UddannelsesGuiden

Unge og deres forældre kan anvende UddannelsesGuiden, som blev etableret i 2004 og som findes
på www.ug.dk. Det grundlæggende rationale for UddannelsesGuiden er at stille præcis og
opdateret information om uddannelse og erhverv gratis til rådighed for brugerne for derved at
bidrage til, at valg af uddannelse sker på et oplyst grundlag. Ug.dk henvender sig ikke blot til elever
i grundskolen og 10. klasse, men i væsentlig grad til personer, som søger videregående uddannelser.
Ug.dk's primære opgave er at levere aktuel, korrekt og sammenlignelig information om
ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt andre
relevante uddannelser. Der gives endvidere information om de erhverv, som de enkelte
uddannelser kan føre til samt aktuel arbejdsmarkedsinformation.

Herudover
leverer
ug.dk
målgruppeorienteret
vejledningsfaglig
information
samt
afklaringsværktøjer, som skal udfordre og støtte brugerne i deres valg af uddannelse. Ug.dk's
primære brugere inkluderer vejledningssøgende børn og unge, vejledningssøgende voksne,
professionelle vejledere og forældre. Ambitionen for ug.dk er særligt at hjælpe de "selvhjulpne" til
at træffe valg om uddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag, at inspirere den uafklarede og
udfordre den afklarede samt at være den primære kilde til information om uddannelser for alle
elever i grundskolens afgangsklasser samt på ungdomsuddannelser.
Ansvaret for ug.dk ligger i MBU, men drift, vedligehold og udvikling er efter EU-udbud udlagt til
privat leverandør som serviceleverance. Ved kontraktperiodens udløb stilles portalens indhold og
specialudviklet funktionalitet m.v. til rådighed for MBU. Den nuværende portal blev sat i drift 1.
august 2009 med kontraktperiode til 1. august 2014.
Nyudvikling i perioden siden 2009 har primært omfattet vejledningsværktøjer som
"Studievælgeren", "Uddannelsesvælgeren", "Forældreunivers" samt "EUD - Videre som faglært"
samt UG-APP'en. En ny version af ug.dk forventes sat i drift senest 1. august 2014. Et fokuspunkt for
udvikling af den kommende version af ug.dk forventes at være at gøre portalen mere brugbar for
den yngre del af målgruppen. Det gælder særligt i forhold til hjemmesidens sværhedsgrad, omfang
samt målretning.
Der var i 2012 omkring 335.000 unikke brugere pr. måned på ug.dk. Dette var et fald på 9 % fra 2011.
Også antallet af totale besøg faldt fra 529.000 pr. måned i 2011 til 488.000 i 2012. Omvendt steg
antal sidevisninger med 2,5 % fra 4,53 mio. sidevisninger pr. måned i 2011 til 4,65 mio. sidevisninger
pr. måned i 2012.
Figur 46: Antal besøg på ug.dk
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faldet med 9 % fra 2011 til 2012
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Kilde: MBU. Figurens tal for sidevisninger er opgjort eksklusiv Flash-baserede vejledningsværktøjer (JobCity,
Jobkompasset, Karrierekompasset, Uddannelsessystemet, Uddannelsesvælgeren og Studievælgeren)
Note: BCG analyse

Udgifterne til ug.dk har gennem de seneste år været 16 mio. kr. årligt, hvoraf 13 mio. kr. er gået til
drift. Med gennemsnitligt 335.000 unikke brugere om måneden i 2012 svarer dette til en
gennemsnitspris i 2012 pr. unikke besøg på 4 kr., såfremt alle udviklingsomkostninger medtages, og
3,2 kr. såfremt kun driftsomkostninger medtages.44 Set på antallet af besøg totalt set – 488.000 i
gennemsnit pr. måned i 2012 – var prisen pr. besøg på 2,7 kr., såfremt såvel udviklings- som
driftsudgifter medtages. Medtages kun driftsudgifter, var prisen pr. besøg på 2,2 kr. pr.
kontaktpunkt. Uanset hvordan udgifterne måles – herunder uanset, at de samme unge kan besøge
ug.dk flere gange – er UddannelsesGuiden altså mange gange billigere end vejledningskanaler som
UU-vejlederne eller eVejledning.
Vejlederne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt om deres vurdering af ug.dk. Resultaterne
er præsenteret nedenfor.
Figur 47: Vejledernes vurdering af ug.dk
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

I figuren ovenfor vises det, at vejlederne mener, at ug.dk har størst værdi for elever i grundskolen
uden særlige vejledningsbehov og mindst betydning for elever i grundskolen med særlige
vejledningsbehov. Til den første gruppe inddrager vejlederne ofte ug.dk i deres vejledning, og det
sker oftest ved at henvise eleverne hertil.
Det kan endvidere bemærkes, at vejlederne vurderer, at ug.dk har væsentlig betydning (5,84 ud af
7) for unge uden særlige vejledningsbehov.
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Beregnet som summen af de unikke besøg pr. måned divideret med omkostningerne.

eVejledning

3.2.2.2

Et centralt virkemiddel, som blev lanceret med Ungepakke II, er eVejledning. eVejledning giver
personlig fjern-vejledning altså personlig vejledning, men hvor vejledningen sker over medierne
telefon, chat, email og sms.
Et grundlæggende rationale for eVejledning er at medføre en lettelse af vejledningen for de
ressourcestærke unge (og deres forældre), så der herigennem frigives vejledningsressourcer ved
UU-centrene. Ressourcerne ved UU-centrene forventes derfor at være målrettet indsatsen over for
unge, der har vanskeligt ved at vælge, fastholde og gennemføre en uddannelse og dermed har
særlige vejledningsbehov.
Der var i 2012 cirka 90.000 besvarede kontakter til eVejledning. Dette er en stigning på 28 % fra
2011.
Figur 48: Henvendelser til eVejledning 2011 - 2012

~90.000 henvendelser til eVejledning i 2012, 28 % mere end i 2011
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Kilde: Årsrapport fra eVejledning 2012
Note: Fordelingen på målgrupper foretages skønsmæssigt af medarbejdere fra eVejledning ved en efterbehandling hvor
den enkelte medarbejder anslår alderen på den vejledningssøgende.
Note: Fordelingen på målgrupper kendes ikke for hele 2011, og der er derfor antaget samme fordeling i 2011 og 2012.
Note: Der bør skelnes mellem antal henvendelser og antal vejledte. Samme person kan godt henvende sig flere gange.
Dette registreres ikke af eVejledning.

De ældre unge bruger eVejledning mest, mens unge på 14-16 år udgør 19 % af brugerne. Jævnfør
figuren foretrækker yngre målgrupper chat, mens ældre målgrupper foretrækker telefon.

Figur 52: Sammenligning af målgruppe og medier ved eVejledning 2012
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Kilde: Årsrapport fra eVejledning 2012. Note: Baseret på ~73.242 henvendelser med målgruppeinddelinger.

De samlede udgifter til eVejledning udgjorde 20,4 mio. kr. i 2012, en stigning på 13 % fra 2011.

Figur 53: Udgifter til eVejledning 2011-2012
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Kilde: Baseret på tal fra MBU, BCG-analyse, løbende priser
Noter: 1): Diverse udgifter fra MBU tæller udgifter, som afholdes fra departementet i MBU i tillæg til de udgifter, der
afholdes fra Uni-C. Disse dækker etablering og drift (for 2011) samt telefoni og sms, hjemmeside, markedsføring mm. 2).
De samlede udgifter til hhv. udvikling og vejledning er beregnet ved at tage de totale udgifter og gange med den
tidsmæssige fordeling fra antal arbejdede timer. Udgifter til vejledning og udvikling indeholder således allokerede
udgifter til ferie og helligdage, frokost, ledelse og sygdom (de 25 % af den arbejdede tid, der går på "andet"). 3) Udgifterne
for 2012 inkluderer ekstraordinære projektbevillinger på 750.000 kr.

Af de 20,4 mio. kr. blev 13,1 mio. kr. brugt på vejledning og 7,3 mio. kr. på udviklingsopgaver. På
denne baggrund kan enhedsudgifterne pr. besvaret henvendelse til eVejledning opgøres til 228 kr. i
2012. Set alene på udgifter til vejledning – inklusiv allokerede øvrige udgifter, men eksklusiv
udviklingsudgifter45 - er enhedsomkostningen på tværs af målgrupper og medier på 146 kr. i 2012,
et fald på 10 % relativt til 2011.
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I eVejledning skelnes mellem "vejledning" og "udvikling". Det betyder, at tid brugt på eksempelvis generel
ledelse i selve eVejledning er taget med i posten udvikling. Omvendt er støttefunktioner delt ligeligt ud på
udvikling og vejledning, da udgifter til støttefunktioner for eVejledning indgår som en del af
driftomkostningerne.

Figur 54: Udgifter pr. besvaret henvendelse til eVejledning 2011-2012
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Kilde: BCG-analyse på baggrund af tal fra MBU, løbende priser

Brugerne af eVejledning er generelt meget tilfredse med den gennemførte vejledning, jævnfør
figuren nedenfor.

Figur 54: Brugernes vurdering af eVejledning
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Kilde: Tal fra MBU

Omvendt er UU-vejledernes syn på eVejledning mindre positivt. Dette fremgår af tabellen
nedenfor, hvor 480 vejledere har vurderet eVejledning på en række dimensioner.
Tabellen viser, at vejlederne mener, at eVejledning har størst værdi for elever i grundskolen uden
særlige vejledningsbehov. Det kan fremhæves, at der er en stor gruppe af vejledere, der ikke mener,
at eVejledning er egnet til egentlige vejledningsopgaver. Dette er i modsætning til vurderingen hos
eVejledning selv. Således måler eVejledning på hvor stor en del af deres kontakter, der er
"information" (38 %) og hvor stor en del, der er "vejledning" (62 %).46
Den gennemsnitlige score for eVejledning's værdi for elever uden særligt vejledningsbehov er 3,11
ud af 7, hvor 7 svarer til "Meget stor betydning" og 1 til "Ingen betydning". Dette er markant lavere
end de vurderinger, som vejlederne giver andre vejledningsværktøjer eller ug.dk. Vejlederne er
mest enige i udsagnet "eVejledning er ikke egnet til egentlige vejledningsopgaver" og "Unge uden
særlige vejledningsbehov og deres forældre kan få en stor del af deres informationsbehov ifm.
uddannelsesvalg dækket via eVejledning" af de i spørgeskemaet stillede udsagn. Endelig er
vejlederne mest uenige i udsagnet "Jeg bruger eVejledning mere end mine kollegaer."
Besøgene på UU-centrene viser, at man mange steder har gjort en indsats for at øge de unges
kendskab til og brug af eVejledning, men at man ikke oplever, at dette har lettet vejledernes
arbejde. Samtidig er det også tydeligt fra besøgene, at der er en stor spredning i UU-ledernes syn
på eVejledning. Nogle enkelte ledere bakker entydigt op omkring eVejledning. En enkelt leder
beder eksempelvis sine medarbejdere registrere hver gang de har henvist en ung til eVejledning for
på den måde at følge op på, om vejlederne foretager denne slags henvisninger ofte nok. Men blandt
46
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de fleste interviewede ledere er der en skepsis overfor eVejledning. Mens lederne bakker op om –
og aktivt arbejder med – digital vejledning (eksempelvis i form af centrenes egne facebooksider), så
er lederne skeptiske overfor den nuværende arbejdsdeling mellem UU-centrene og eVejledning.
Særligt understreger lederne, at eVejledning – i modsætning til UU-centrene – er "ansvarsfri". Hvor
den vejledning, der foregår på UU-centrene sker under ansvar idet vejledningen er del af en
myndighedsopgave, gælder det samme ikke for eVejledning.
Den udbredte skepsis til eVejledning blandt UU-lederne kan være en bidragende faktor til, at 26 %
af UU-vejlederne erklærer sig "meget uenige" i, at der på deres center er en klar og nedskrevet
politik for, hvornår der henvises til eVejledning.
Figur 49: UU-vejledernes vurdering af eVejledning
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Note: Bemærk, at hvor noteret anses 1: "Meget uenig" som det mest positive svar
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

3.2.2.3

Optagelse.dk

Optagelse.dk indeholder både tilmelding til ungdomsuddannelserne og ansøgning til videregående
uddannelser. Optagelse.dk har to dele:
 "FTU-delen" omfattende tilmeldinger til 10. klasse, ungdomsuddannelse eller anden
aktivitet (dvs. benyttes af alle, der forlader 9. og 10. klasse) samt andre, der søger
erhvervsuddannelse i løbet af året
 "KOT-delen" omfattende ansøgninger til videregående uddannelser

MBU har kun ansvar for den del af optagelse.dk, som vedrører tilmelding til
ungdomsuddannelserne (FTU-delen), hvilket vil være i fokus i det følgende. Systemet
administreres af UNI-C med en underleverandør til udvikling. Det grundlæggende rationale for
optagelse.dk er at sikre en effektiv tilmelding til ungdomsuddannelserne for alle unge og især unge
i 9. og 10. klasse. Den primære opgave for optagelse.dk for FTU-delen er elektronisk tilmelding til
ungdomsuddannelserne og administration af uddannelsesparathedsvurderingen. Brugerne
inkluderer alle unge i 9. og 10. klasse, deres forældre samt vejlederne ved UU-centrene.
De modtagende institutioner anvender også optagelse.dk. Systemet er forbundet med et væsentligt
administrationselement for UU-vejlederne i at sikre forældreunderskrift, anføre vurdering af den
unges uddannelsesparathed, låse uddannelsesplanen og afsende ansøgningen til
ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
Der foretages årligt lidt over 100.000 tilmeldinger til ungdomsuddannelser, 10. klasse m.v. gennem
optagelse.dk. I forhold til arbejdsopgaven, at sikre en forældreunderskrift på ansøgninger til
ungdomsuddannelserne, har MBU undersøgt, hvor ofte en UU-vejleder skriver under på vegne af
en forælder, og hvor ofte forældrene selv skriver under direkte i optagelse.dk med anvendelse af en
digital signatur. Forældrene skriver under i 62 % af tilfældene, og UU-vejlederne skriver under i 38
% af tilfældene. På en workshop med UU-vejledere vurderede vejlederne, at det i gennemsnit tager
cirka 30 minutter, for hver gang UU-vejlederne skal skrive under for en forælder, idet vejlederne
ofte skal rykke flere gange eller skal kontakte forældrene pr. telefon.
De samlede udgifter til optagelse.dk – såvel FTU-delen som KOT-delen – var 14,2 mio. kr. i 2012.
Heraf gik 2,1 mio. kr. til afskrivninger.
Det fremgår af figuren, at 69 % af vejlederne mener, at optagelse.dk er et godt og brugbart redskab
til ansøgninger til ungdomsuddannelserne, og kun 6 % mener, at det er et dårligt redskab.
Figur 50: Vejledernes vurdering af optagelse.dk
Godt og brugbart Mindre godt
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

3.2.2.4

Ungedatabasen

Ungedatabasen blev oprettet som led i Ungepakke II. Ungedatabasen har til formål at give UU’erne
og jobcentrene løbende informationer om de unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status,
hvilket er relevant for centrenes arbejde. Ungedatabasen er et fælles datagrundlag mellem MBU og
Beskæftigelsesministeriet om de 15-29-årige unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.
Datagrundlaget er baseret på informationer om unges uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter fra
bl.a. administrative systemer i kommuner, uddannelsesinstitutioner, UU-centrene og eindkomstregisteret. Det grundlæggende rationale for Ungedatabasen er at understøtte en hurtig og
målrettet indsats overfor unge, der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse. Ungedatabasens
primære funktioner er, at:
 Give UU-centrene mulighed for at målrette vejledning og opsøgende indsats overfor unge,
der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse.





Give UU-centrene mulighed for at føre tilsyn med, om de 15-17-årige opfylder pligten til at
være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
Sikre en statslig understøttelse af og opfølgning på den kommunale indsats.
Muliggøre aktuelle statistikudtræk om unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus, op til
det 30. fyldte år, herunder til brug for jobcentrene.

De primære brugere er for de første to punkter kommunerne, herunder primært UU-centrene og
jobcentrene, mens brugeren for de sidste to punkter er MBU, som også er ansvarlig for
Ungedatabasen. Driftsudgifterne for Ungedatabasen var 6 mio. kr. i 2012.
Der arbejdes på at sikre en bedre datakvalitet i forhold til indberetninger om studerende på
videregående uddannelser, særligt i forbindelse med udenlandske studerende, der har taget deres
ungdomsuddannelse i udlandet og derfor ikke er registreret som havende fuldført
ungdomsuddannelse. Dette skal afhjælpe, at UU-centrene unødigt opsøger disse studerende. Dette
kræver indsigt i de studieadministrative systemer, som er under Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelsers (FIVU) regi.
3.2.3

Samarbejde med Studievalg

Studievalgscentrene blev oprettet i forbindelse med vejledningsreformen i 2003. Der findes i dag
syv Studievalgscentre, som er placeret i henholdsvis København, Næstved, Århus, Odense, Ålborg,
Kolding og Herning. De syv Studievalg har alle oprettet et vejledningscenter, der er åbent for alle,
der søger information eller vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse eller
erhverv.
Studievalg tilbyder vejledning om valg af videregående uddannelse til elever i
ungdomsuddannelser samt unge og voksne, der ikke er tilknyttet en ungdomsuddannelse.
Studievalgs vejledningsaktiviteter finder desuden sted på ungdomsuddannelserne med personlig
vejledning og ved arrangementer, på udstillinger m.m.
Siden 2011 har Studievalg ressortmæssigt hørt under FIVU.
3.3

Variation i enhedsomkostningerne på tværs af UU-centrene

Det generelle udgiftsniveau for UU-centrene er tidligere præsenteret i kortlægningen. Der er dog
væsentlig forskel på udgiftsniveauet på tværs af UU-centrene, hvilket er illustreret i figuren
nedenfor. Sammenligningen er baseret på en indeksering af UU-centrenes enhedsomkostning,
hvor der tages højde for sammensætningen af det enkelte UU-centers målgruppe. Dette uddybes i .

Figur 51: Sammenligning af indekseret udgift pr. person i UU-centrenes målgruppe på tværs af UU-centre

Den indekserede udgift pr. person i målgruppen varierer i høj grad som indikation på
forskellig praksis på tværs af UU-centrene
Indekseret udgift pr. person (indeks=100)
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Note: Konstruktionen af indekset er beskrevet i bilag 9. Det er også her beskrevet, at der tages højde for socioøkonomisk
indeks ved at korrigere antal elever i grundskolen og 10. klasse
Kilde: BCG analyse

Det fremgår af figuren ovenfor, at det indekserede udgiftsniveau rangerer mellem indeks 65 og
indeks 155. Dog er der flere UU-centre, som har højere udgifter end enhedsomkostningen på
sektorniveau (som er lig indeks 100) end UU-centre, som har lavere udgifter.
Den væsentligste forklaring på forskellene i udgiftsniveau som præsenteret i figuren ovenfor,
vurderes at være et resultat af forskellig praksis blandt UU-centrene samt forskellig prioritering af
vejledningsindsatsen blandt kommunerne.47
Som uddybet i det følgende observeres der ingen statistiske sammenhænge mellem udgiftsniveau
og baggrundsfaktorer såsom UU-centrets størrelse, befolkningsandel i bymæssig bebyggelse,
beskatningsgrundlag pr. indbygger og organisationsform. Ligeledes vurderes forskelle i
udgiftsniveau ikke at kunne tilskrives forskelle i leveret kvalitet som målt på en række centralt
definerede kvalitetsindikatorer.

47

Det bemærkes samtidig, at der er et vist "slør" i omkostningsdata for de enkelte centre. Dette da der ofte
vil være udgifter til UU-centrenes støttefunktioner, som ikke er at finde i centrenes regnskaber. Hertil
kommer, at der kan være udgifter til indtægtsdækket virksomhed i de enkelte UU-centre. Dog er dette –
indtægtsdækket virksomhed – vurderet til ikke at være medtaget i ovenstående tal, da indtægtsdækket
virksomhed synes "renset bort" i de tal, der indmeldes til Danmarks Statistik. Denne vurdering er baseret på
det forhold, at tal indrapporteret fra UU-centrene til BCG er højere end tal indrapporteret fra UU-centrene
til Danmarks Statistik, jævnfør kapitel 2.

Sammenhæng mellem udgifter og baggrundsfaktorer

3.3.1

Der observeres ingen sammenhænge mellem udgiftsniveauet og udvalgte baggrundsfaktorer. Det
skal bemærkes, at udgiftsniveauet er justeret for socioøkonomisk indeks. Dette er gjort ved, at
antallet af elever i grundskolen og 10. klasse er justeret med det socioøkonomiske indeks, mens
antallet af unge i målgruppen uden for grundskolen er opgjort på baggrund af personer, som er
uden for uddannelsessystemet samt frafaldsprocenter. Den samlede volumen af unge, som danner
grundlag for udgiftsniveauet, er dermed afhængig af det socioøkonomiske indeks.
Korrelationerne med øvrige baggrundsvariable uddybes nedenfor.
Figur 52: Sammenhæng mellem udgiftsniveau og indbyggertal samt andel i bymæssig bebyggelse
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Kilde: BCG analyse.
Note: Udgiftsniveau er indekseret.

Der observeres ingen signifikant sammenhæng mellem udgiftsniveauet og størrelsen af UU-centret
baseret på indbyggertal. Yderligere findes der ingen signifikant sammenhæng med andel af
befolkningen i bymæssig bebyggelse.

Figur 53: Sammenhæng mellem udgiftsniveau og beskatningsgrundlag samt organisationsform
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Kilde: BCG analyse.
Note: Udgiftsniveau er indekseret.

Der observeres ligeledes ingen sammenhæng mellem udgiftsniveauet og beskatningsgrundlaget pr.
indbygger. Variationen i organisationsformer for UU-centrene tegner ligeledes ikke et billede af en
sammenhæng med udgiftsniveauet.
3.3.2

Sammenhæng mellem udgiftsniveau og kvalitetsindikatorer

Der observeres ingen korrelationer mellem udgiftsniveauet og tilfredsheden med UU-centrenes
ydelser, som udtrykt i Brugerundersøgelsen 2012, samt mellem udgiftsniveau og uddannelsesvalg
mellem gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Der observeres en svag sammenhæng
mellem udgiftsniveau og overgangsfrekvens samt andel, som ikke er parate til at vælge d. 1. marts.
Det må dog bemærkes, at udgiftsniveauet kun i meget begrænset grad kan forklare variationen i
disse kvalitetsmål og dækker over en væsentlig spredning for et givent udgiftsniveau.
Korrelationerne uddybes nedenfor:

Figur 54: Sammenhæng mellem resultater af brugerundersøgelsen og udgiftsniveau
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Kilde: BCG analyse

Der observeres ingen signifikant korrelation mellem UU-centrenes udgiftsniveau, og hvor meget
eleverne mener, at vejledningsaktiviteterne har hjulpet dem som angivet i Brugerundersøgelsen
2012. Der observeres en signifikant negativ sammenhæng mellem udgiftsniveauet og andel af
eleverne, som ikke var parate til at vælge d. 1. marts ifølge Brugerundersøgelsen 2012. Grafen viser
dog en væsentlig spredning og dermed en meget lav forklaringsgrad. Det skal bemærkes, at der
ikke observeres nogen korrelation mellem andel, som er klar til at vælge d. 1. marts og
overgangsfrekvensen for det enkelte UU-center.
Figur 55: Sammenhæng mellem overgangsfrekvens samt uddannelsesvalg og udgiftsniveau
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Figuren ovenfor viser en svagt signifikant positiv sammenhæng mellem overgangsfrekvens og
udgiftsniveau dog med en væsentlig spredning og dermed en meget lav forklaringsgrad. Det
betyder, at udgiftsniveauet i praksis ikke har indflydelse på hvor mange elever, der fortsætter i
ungdomsuddannelse. Der findes ingen korrelation mellem udgiftsniveau og andel af unge på
ungdomsuddannelse tre måneder efter grundskolen, som har valgt en erhvervsfaglig uddannelse.
3.4

Observationer baseret på den gennemførte kortlægning

Det er BCG's vurdering, at vejledningsarbejdet under ét gennemføres af medarbejdere og ledere
med stor vejledningsfaglig indsigt og med et betydeligt engagement i deres arbejde. I forbindelse
med den gennemførte analyse har vi således mødt mange ildsjæle, som anser vejledningen dels
som en afgørende hjælp til de unge, der vejledes, og dels som en central vej til at sikre, at unge
ender med at tage et uddannelsesforløb, der er det rette for såvel de unge som for samfundet.
Det er endvidere tydeligt, at medarbejdere i UU-sektoren har en høj grad af professionalisme. Det
kommer dels til udtryk ved, at vejlederne typisk har mange års erfaring fra vejledningsarbejdet eller
fra relaterede stillinger, oftest som folkeskolelærere. Og det kommer til udtryk ved, at langt de
fleste vejledere har, eller er i gang med at tage, en dedikeret vejledningsuddannelse. Hertil
kommer, at etableringen af eVejledning er unik i et internationalt perspektiv.
Baseret på den gennemførte kortlægning har vi dog også identificeret flere uhensigtsmæssigheder i
den nuværende drift og organisering af vejledningsområdet.48
For det første fremstår vejledningsområdet fragmenteret. Der er mange forskellige aktører, som har
delvist overlappende opgaver, og hvor koordineringen ofte forekommer ad hoc-baseret. Dette
kommer eksempelvis til udtryk i arbejdet med udviklingsopgaver, som dels varetages i de enkelte
UU-centre, dels i MBU, dels hos UU Danmark (sekretariat for UU-centrene) og dels på regionalt
niveau. Og det kommer til udtryk ved, at UU-centrene og eVejledning / ug.dk kun i begrænset
omfang og på systematisk vis tænkes sammen. Og det kommer endvidere til udtryk ved
arbejdsdelingen mellem UU-centrene, MBU og Studievalg (målrettet elever på
ungdomsuddannelserne, styret af FIVU og organiseret i syv regionale centre), selvom det ikke
snævert set er relateret til vejledningen for overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen –
og som sådan ikke en del af denne analyses fokus.
For det andet er der blandt mange ledere og medarbejdere i UU-centrene kun i meget begrænset
omfang fokus på omkostningseffektivitet. Mens vi i enkelte centre har mødt såvel ledere som
medarbejdere, der i meget høj grad fokuserer på omkostningseffektivitet, så har det generelle
billede været det modsatte – at selve spørgsmålet om, hvor mange resultater, der leveres pr.
forbrugt krone, mødes med en skepsis. Det lave fokus på omkostningseffektivitet kommer
endvidere
til
udtryk
ved,
at
kun
de
færreste
centre
har
formulerede
effektiviseringshandlingsplaner. Endelig kommer det til udtryk i en lav gennemsigtighed omkring
UU-centrenes omkostninger. Eksempelvis er det de færreste centre, der medtager udgifter til
husleje i deres budgetter. Herved underestimeres de samlede omkostninger til vejledningsområdet,
og UU-ledernes samlede incitament til omkostningsoptimering reduceres. Det skal i denne
sammenhæng bemærkes, at det ikke har været muligt at påvise, at udgiftsniveauet for et UUcenter kan forklare forskelle i kvalitetsindikatorer.
48

Disse uhensigtsmæssigheder er baseret på BCG's helhedsvurdering af området baseret på vores samlede
data, herunder spørgeskema, personlige interviews og workshops og tilgængeligt statistiks materiale.

For det tredje er UU-centrene i udpræget grad præget af en "enkeltmandsvirksomhedskultur".
Vejlederne bruger den overvejende del af deres tid væk fra deres UU-kollegaer. Det betyder ikke, at
UU-vejlederne arbejder alene – den typiske vejleder har et meget stort antal samarbejdsparter –
men det betyder, at UU-centret typisk ikke besøges hver dag. Af samme grund giver mange ledere
deres vejledere en høj grad af autonomi i arbejdstilrettelæggelsen. Vores workshops og interviews
peger på, at denne fører til en vis grad af metodeautonomi. Det kommer eksempelvis til udtryk
ved, at mange ledere har en strategi om at øge brugen af gruppevejledning og estimerer et større
tidsforbrug på gruppevejledning og et tidssvarende mindre tidsforbrug på individuel vejledning
sammenlignet med vejlederne. En af årsagerne til denne divergens er blandt andet, at
medarbejderne har en bredere fortolkning af, hvor stor en gruppe af unge, der har særlige
vejledningsbehov, end lederne har.
For det fjerde er der blandt medarbejdere og ledere et behov for at afklare, hvad UU-centrenes opgave
er særligt ift. unge, der ikke har et særligt vejledningsbehov. Der er særligt uklarhed omkring UUmedarbejdernes indsats overfor de unge, der ikke har særlige vejledningsbehov. Mens MBU’s
retningslinjer på området er ganske klare – at cirka 20 % af de unge har særlige behov – så er
opfattelsen hos mange af de vejledere og ledere, vi har talt med, at en langt større gruppe unge har
særlige behov. Det er BCG's vurdering, at endnu klarere retningslinjer vil være en hjælp for såvel
medarbejdere og ledere i den lokale tilrettelæggelse af arbejdet i UU-centrene.
I tabellen nedenfor opsummerer vi vores observationer, herunder hvad vi vurderer, at effekterne af
observationerne er ift. omkostninger og kvalitet – nemlig at UU-centrene har højere omkostninger
og lavere kvalitet, end der er potentiale for.
De forbedringsforslag, der præsenteres i kapitel 4, er designet til at adressere de udfordringer, der
ses i UU-centrene i dag.

Figur 56: Observationer baseret på den gennemførte kortlægning
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4 Initiativer
Analysens fokus har været at anvise muligheder for at tilpasse de samlede udgifter til vejledning i
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, herunder at påpege eventuelle konsekvenser af
forskellige tiltag på kvaliteten af den vejledningsydelse, der leveres.
Introduktion til forslag

4.1

BCG har samlet set identificeret 13 forbedringsforslag. Forbedringsforslagene er designet til at
adressere de udfordringer, vi ser i UU-centrene i dag, jævnfør afsnit 1 samt til at sikre en tilpasning
af udgifterne på ungevejledningsområdet.
De 13 forslag har et samlet årligt nettopotentiale på 284,9 mio. kr., såfremt alle initiativerne
gennemføres som beskrevet. Dette præsenteres i figuren nedenfor.
Figur 57: Oversigt over det samlede potentiale ved BCG's forslag
Analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (mDKK 2012-pl)
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Kilde: BCG analyse
Note: Alle tal i økonomioversigter i dette kapitel er i 2012-pl

BCG's forslag kan opdeles i fire overordnede typer af initiativer. Den første type initiativer
involverer regelændringer, den anden type initiativer indebærer lokale effektiviseringer i UUcentrene, den tredje type af initiativer forudsætter reorganisering på tværs af UU-centrene, mens
den fjerde type indeholder optimering af centrale systemer, herunder eVejledning. Figuren
nedenfor præsenterer potentialet fordelt på disse kategorier.
Figur 58: Potentiale fordelt på fire overordnede typer af initiativer
Analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (mDKK 2012-pl)
Samlet mindreforbrug, netto

2013
-

2014
87,7

2015
266,7

2016
280,2

2017
284,9

2018
284,9

Mindreforbrug ved regelændringer

-

45,6

158,6

172,1

176,9

176,9

Mindreforbrug ved effektivisering

-

15,5

51,7

51,7

51,7

51,7

Mindreforbrug forbundet med reorganisering

-

24,0

50,1

50,1

50,1

50,1

Mindreforbrug forbundet med optimering af centrale systemer

-

2,6

6,3

6,3

6,3

6,3

Kilde: BCG analyse

Hvert forslag er struktureret som følger:


Kort introduktion.





Beskrivelse af de enkelte initiativer til realisering af forbedringsforslaget.
Gennemgang af det økonomiske potentiale.
Konsekvenser af forslaget.

Forudsætningerne som danner grundlag for beregning af potentialet ved de enkelte forslag er
præsenteret i bilag 10.
4.1.1

Særligt omkring effekten af tilpasning af udgifter til vejledning på udgifter til
støttefunktioner, driftsudgifter og øvrigt tidsforbrug i UU-centrene

Som præsenteret i kortlægningsanalysen bruges cirka 73 % af tiden i UU-centrene på vejledning og
EGU. Men den reelle omkostning til de aktiviteter, som forbedringsforslagene berører, inkluderer
såvel tid til vejledning som andre omkostninger, der kan allokeres til vejledningsopgaverne
(transport, støttefunktioner og øvrige opgaver samt øvrige driftsudgifter).
For hvert forbedringsforslag opgøres udgifterne i dag således som den samlede udgift til den givne
aktivitet ved allokering af alle udgifter ved UU-centrene. Her antages en ligelig allokering af andre
omkostninger til alle aktiviteter, således at andre omkostninger allokeres ud fra den andel af den
samlede udgift til vejledning og EGU, som den enkelte aktivitet udgør.
I beregning af potentialet ved de enkelte forbedringsforslag opgøres først effekten ved udgifter
direkte relateret til vejledning. Herudover forudsættes det, at hovedparten af andre omkostninger
vil variere med lønudgifter til vejledning som illustreret i kolonne 2 i figuren nedenfor.

Figur 59: Allokering af øvrige udgifter til lønudgifter til vejledning
Kolonne

Transport
Støttefunktioner
Generel ledelse (ledelse af hele UU-centret eller ledelse af afdelinger)
Kommunikation
Interne services (herunder sekretærbistand, reception)
Økonomi og regnskab (herunder regnskab, budget, opfølgning og controlling,
indkøb)
IT (arbejde med hjemmeside, support og drift)
Statistik og afrapportering til andre ministerier, kommune(r) m.v.
HR
Andet
Øvrige opgaver
Interne møder og koordinering (teammøder, fællesmøder, temamøder m.v.)
Kompetenceudvikling (både interne og eksterne kurser, uddannelser,
konferencer og lign)
Evaluering og kvalitetssikring (f.eks.brugerundersøgelser)
Ikke-vejledningsrelateret planlægning
Opdatering af hjemmeside og anden ekstern kommunikation via sociale medier
(ikke direkte relateret til vejledning)
Andet
Kilde/baseret på:
Kolonne

Øvrige driftsudgifter
Vejledningsadministrative systemer
Øvrige indkøb
IT og telefon
Kørsel
Husleje
Uddannelse
Andet
Kilde/baseret på:

1
2
3
Andel af samlet
Påvirkning ved
Tidsforbrug som
tidsforbrug
bortfald af vejledning
påvirkes
3,8%
100%
3,8%
11,0%
75%
8,2%
2,1%
100%
2,1%
2,0%
100%
2,0%
1,5%
100%
1,5%

4
Allokation ved beregning af
potentiale
5,2%
11,2%
2,9%
2,7%
2,1%

1,4%
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50%
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100%
71%
80%
100%

0,7%
0,6%
0,0%
0,6%
0,6%
9,5%
5,7%

1,0%
0,9%
0,0%
0,8%
0,9%
13,0%
7,7%

2,2%
1,2%
1,1%

100%
0%
100%

2,2%
0,0%
1,1%

3,0%
0,0%
1,4%

0,7%
1,0%

0%
60%

0,0%
0,6%

0,0%
0,8%
(Kolonne 3 * "lønudgifter")/
"Løn til vejledning og EGU"

1
2
3
Andel af samlede
Påvirkning ved
Driftsudgifter
driftsudgifter
bortfald af vejledning som påvirkes
100%
78%
78%
15,9%
20%
3%
8,6%
50%
4%
5,8%
100%
6%
5,4%
100%
5%
38,1%
100%
38%
4,2%
100%
4%
22,0%
78%
17%

4
Allokation ved beregning af
potentiale
31%
1,3%
2%
2%
2%
15%
2%
7%
(Kolonne 3 * "driftsudgifter")/
"Løn til vejledning og EGU"

Spørgeskema

Spørgeskema

BCG antagelser

BCG antagelser

1*2

1*2

Note: Kolonne 4 viser størrelsen af udgifterne for hver post i forhold til lønudgifter til vejledning. Eksempelvis er den
allokerede udgift til transport 5,2 % af lønudgifterne til vejledning. For det øverste skema udregnes kolonne 4 som
tidsforbrug i kolonne 3 omregnet til lønudgifter divideret med de samlede lønudgifter til vejledning og EGU. Det samlede
tidsforbrug på vejledning og EGU er 73,3 %, hvilket svarer til 100 % minus summen af opgaverne i kolonne 1. For det
nederste skema udregnes kolonne 4 som andel af driftsudgifter i kolonne 3 omregnet til faktiske driftsudgifter divideret
med de samlede lønudgifter til vejledning og EGU.
Kilde: Spørgeskema, BCG analyse

Som resultat af kolonne 4 i figuren oven for opgøres reduktionen i lønudgifter til transport som 5,2
% af lønudgifterne til vejledning og så fremdeles for de øvrige kategorier.
I tilfælde hvor der oprettes en ny enhed uden for UU-centrene, eller hvor antallet af ledere og
administrative medarbejdere justeres, allokeres et overhead på 171.000 kr. pr. medarbejder. Dette er
baseret på KL's opgørelse af overhead i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark.49
4.1.2

Særligt omkring den økonomiske effekt knyttet til hhv. enkelte initiativer og flere
samtidige initiativer

De enkelte initiativer kan gennemføres alene eller samtidig. Der kan være tilfælde, hvor effekten på
tværs af de enkelte forslag er overlappende, således at de enkelte potentialer ikke blot kan lægges
sammen. Tilsvarende er der situationer, hvor den parallelle gennemførelse af flere forslag vil gøre
effekten større, end såfremt de enkelte forslag gennemføres isoleret. I præsentationen af de enkelte
49
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forlag præsenteres effekten, såfremt initiativet gennemføres sammen med de øvrige initiativer
inkluderet i analysen.
4.2

Forslag knyttet til regelændring

Nedenfor præsenteres forslag, der forudsætter regelændring.
Der er i alt syv initiativer, som er forbundet med regelændringer. Tilsammen har disse et årligt
nettopotentiale på 176,9 mio. kr. Heraf er ca. 68 mio. kr. relateret til en tilpasning af udgifter til
støttefunktioner, øvrigt tidsforbrug og driftsudgifter tilsvarende den procentvise tilpasning, som er
fundet sted for lønudgifter til vejledning.
Initiativ 1 består af en delvis automatisering af uddannelsesparathedsvurdering af grundskoleelever
baseret på objektive kriterier fremrykket til 8. klasse.
Initiativ 2 omhandler reduktion af vejledning direkte rettet mod elever som UU-vejlederne i dag
angiver ikke har særlige vejledningsbehov.
Initiativ 3 omfatter reduktion af vejledning direkte rettet mod elever, som UU-vejlederne i dag
angiver har særlige vejledningsbehov, men som vil kunne erklæres uddannelsesparate baseret på
objektive kriterier i 8. klasse.
Initiativ 4 omhandler en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for elever
i grundskolen og 10. klasse, som fremover skal modtage en særlig vejledningsindsats.
Initiativ 5 behandler en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 15-17årige uden for grundskolen.
Initiativ 6 behandler en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 18-24årige i UU-centrets målgruppe.
Initiativ 7 omhandler en fokusering af den opsøgende forpligtigelse for 18-24-årige.
En detaljeret gennemgang af potentialet for initiativerne præsenteres i figuren nedenfor.

Figur 60: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med regelændringer
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Initiativ 7: Fokusering af opsøgende aktiviteter for 18-24årige
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
Engangsudgifter
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Initiativ 1: Delvis automatisering af uddannelsesparathedsvurdering
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
Engangsudgifter
Initiativ 2: Reduktion af vejledning for grundskoleelever som i dag
angives uden særlige vejledningsbehov
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
- Heraf staten
- Heraf kommunerne
Engangsudgifter
- Heraf staten
- Heraf kommunerne
Initiativ 3: Reduktion af vejledning for grundskoleelever, som
vejlederne i dag angiver har særlige vejledningsbehov, men som vil
kunne erklæres uddannelsesparate i 8. klasse
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
- Heraf staten
- Heraf kommunerne
Engangsudgifter
Initiativ 4: Delvis erstatning af individuel vejledning med
gruppevejledning for elever med særlige vejledningsbehov
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
- Heraf staten
- Heraf kommunerne
Engangsudgifter
Initiativ 5: Delvis erstatning af individuel vejledning med
gruppevejledning for 15-17årige udenfor grundskolen
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
- Heraf staten
- Heraf kommunerne
Engangsudgifter
Initiativ 6: Delvis erstatning af individuel vejledning med
gruppevejledning for 18-24årige
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
- Heraf staten
- Heraf kommunerne
Engangsudgifter

Kilde: BCG analyse

De forslag der forudsætter regelændring, er baseret på en vurdering af, at der er behov for at sikre
en øget sammenhæng på tværs af de centrale vejledningsaktører, herunder særligt UU-centrene,
ug.dk og eVejledning.
Behovet for øget sammenhæng er illustreret i figuren nedenfor. Figurens venstre side viser, at den
del af vejledningsindsatsen, der er rettet mod de unge (i modsætning til internt rettede opgaver
såsom kvalitetsudvikling) kan deles op på to hovedakser, nemlig om indsatsen er rettet mod elever
med eller uden særlige behov, samt om indsatsen primær har karakter af information eller af
vejledning.
Figur 61: Illustration af uklar rollefordeling i vejledningsindsatsen i dag

Ingen klar arbejdsdeling mellem vejledningsaktørerne i dag
Elever uden særlige
vejledningsbehov
Information, primært
chat og telefon

Inspiration
på nettet

Størrelsen på cirkel illustrerer
andel af vejledning den enkelt
aktør er ansvarlig for i den
pågældende kvadrat

Vejledningsaktør
UddannelsesGuiden

Vejledning,
primært chat og
telefon

Vejledning til grupper,
kollektivt, individuelt. UPV.

Information til grupper,
kollektivt, individuelt

Information

Vejledning

Inspiration
på nettet

Bl.a. mentorordninger,
brobygning, UPV,
uddannelsesplaner

eVejledning

UU-centre

Information til grupper,
kollektivt, individuelt

Elever med særlige
vejledningsbehov
Kilde: BCG-analyse
Note: Størrelsen af cirklerne er illustrativ og baseret på BCG's vurdering

I dag har særligt UU-centrene en meget bred rolle. Mange af de initiativer, der præsenteres i denne
rapport, er baseret på en anbefaling om, at der fremover kommer en klarere kanalstrategisk
arbejdsdeling. En sådan arbejdsdeling er illustreret nedenfor.

Figur 62: Illustration af fremtidig rollefordeling i vejledningsindsatsen

Forbedringsforslag baseres på anbefaling om et klarere samspil på tværs af vejledsningsaktørerne

Elever uden særlige
vejledningsbehov
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spørgsmål –
mindre behov for
kontakt ansigt
til ansigt

Information

Vejledning
Kollektiv vejledning for alle
- gruppebaseret samt
individuel vejledning for dem,
der ikke kan selv og hvor de
personlige relationer
er afgørende

Elever med særlige
vejledningsbehov
Vejledningsaktør
UddannelsesGuiden

eVejledning

UU-centre

Kilde: BCG

Dette forslag til en fremtidig rollefordeling er baseret på BCG's vurdering af, hvordan den offentlige
sektor under ét arbejder med kanalstrategier. Dette er illustreret i figuren nedenfor.

Figur 63: Fremtidig rollefordeling i vejledningsindsatsen inspireret af det fællesoffentlige arbejde med
kanalstrategier
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Note 1. Projekt om obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne
Kilde: BCG

Det kan argumenteres, at kanalstrategierne for den offentlige sektor som illustreret oven for er
beregnet for voksne borgere og ikke unge i de grupper, der er i fokus her. Derfor vil det også for
disse målgrupper være relativt flere, der har brug for direkte personlig betjening (i modsætning til
personlig betjening over telefonen), end der er blandt danskerne under ét. Men det er BCG's
vurdering, at grundprincipperne i kanalstrategien fortsat er gældende.
Over de kommende sider beskrives de initiativer, der er relateret til regelændring. Herunder
beskrives det, hvordan der opnås et mere optimeret samspil mellem de forskellige kanaler og
aktører på vejledningsområdet.
4.2.1

Initiativ 1: Delvis automatisering af uddannelsesparathedsvurdering

UU-centrene bruger i dag
samlet set 44,7 mio.
kr. på at gennemføre
uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af de elever i 9. klasse og 10. klasse, der søger om optagelse
på en ungdomsuddannelse i umiddelbar forlængelse af grundskolen og 10. klasse.
Vejledningsindsatsen skal allerede i dag fokuseres på de unge, der har behov for en særlig indsats.
For at understøtte dette yderligere, foreslås indført en delvis automatisering af UPV, således at
UPV baseres på klare og objektive kriterier. Det foreslås endvidere at fremrykke UPV til starten af 8.
klasse for tidligt at identificere elever, som har behov for en særlig vejledningsindsats.
Såfremt UPV’en delvist automatiseres vil det give et årligt mindreforbrug på cirka 19,3 mio. kr. ved
fuld indfasning.

Uddannelsesparathedsvurdering
Uddannelsesparathedsvurderingen blev indført i 2009, som led i den såkaldte ungepakke II og fremgår af
lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. (LBK nr 671 af
21/06/2010).
Formålet med indførelsen af uddannelsesparathedsvurderingen var at mindske frafaldet i overgangen til
ungdomsuddannelse, særligt i forhold til erhvervsskolerne, herunder at understøtte, at de unge har de
nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
Der er tale om en vurdering af, om eleven har de faglige, sociale og personlige forudsætninger, der er
nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle unge, der søger om optagelse i
umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal vurderes. Der vurderes til gruppen af gymnasiale
uddannelser eller til gruppen af EUD afhængig af, hvad den unge søger. Hvis der søges til begge grupper,
vurderes der til begge.
Det er UU, der vurderer. Der er tale om en proces, der sker i samarbejde med skolen, herunder afdækningen
af elevens faglige, sociale og personlige kompetencer.
De nærmere regler om vurderingen fremgår af bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om
uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

4.2.1.1

Initiativ

Af regeringens folkeskoleudspil, "Gør en god skole bedre - et fagligt løft af folkeskolen" (december
2012) fremgår, at der vil arbejdes for en fremrykket uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse
baseret på klare objektive kriterier. BCG har forudsat, at et sådan initiativ gennemføres og har i den
forbindelse primært haft fokus på at beregne de økonomiske og faglige effekter af en delvis
automatiseret model for vurderingen af uddannelsesparathed.
Det er vores vurdering, at en fremrykket uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, baseret på
klare objektive kriterier, giver god mening. BCG's besøg på UU-centrene viser, at processen
omkring UPV mange steder allerede igangsættes i 7.-8. klasse, hvor vejlederen i samråd med skolen
identificerer de elever, som på det tidspunkt anses for ikke at være uddannelsesparate, og hvor der
er behov for en særlig vejledningsindsats.
Eksempelvis er der centre, vi har besøgt, som har - eller er ved at udarbejde - forskellig former for
screeningsværktøjer til at identificere gruppen af unge uden særligt vejledningsbehov i starten af 8.
klasse. I praksis fungerer det på ét center således, at alle elever i 8. klasse i det pågældende centers
geografiske område deltager i introduktionskurser til ungdomsuddannelser i april/maj måned. I
den efterfølgende periode udfylder eleverne et kort spørgeskema med en blanding af åbne
spørgsmål og ja/nej-spørgsmål. Svarene analyseres dels for at få indsigt i, hvad eleverne
efterspørger vejledningsmæssigt, dels for at inddele eleverne i kategorier som uddannelsesparate
og ikke-uddannelsesparate. Den endelige fordeling af eleverne sker i samarbejde med
klasselæreren.
Processen med at identificere hvilke elever, som er hhv. uddannelsesparate og ikkeuddannelsesparate, er ikke ensartet på tværs af centrene, ligesom den som oftest ikke baserer sig

på klare og objektive kriterier. Med henblik på at styrke vejledningsindsatsen og tidligt identificere
de elever, som kræver en særlig vejledningsindsats, foreslås det samlet set, at der indføres en
fremrykket uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse, baseret på klare, objektive kriterier.

4.2.1.2

Økonomi

Ved implementering af en automatisering af uddannelsesparathedsvurdering (UPV) forventes et
årligt nettopotentiale på 19,3 mio. kr. I forbindelse med indfasningen vil der være en enkeltstående
reduktion af bruttopotentialet på 33,5 mio. kr.
Figur 64: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 1
Opsummering af økonomisk effekt
ved initiativ 1 (mDKK)
Delvis automatisering af UPV
Kilde: BCG analyse
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Baseret på den gennemførte kortlægningsanalyse bruger UU-centrenes medarbejdere 4,9 % af
deres samlede tidsforbrug på UPV. Baseret på dette tidsestimat kan udgifterne til UPV opgøres til i
alt 44,7 mio. kr., som det fremgår af tabellen nedenfor.
Figur 65: Udgifter til UPV i dag

Udgifter i dag til UPV (mDKK)
Uddannelsesparathedsvurdering
Totale udgifter i dag

Løn til
Direkte variable
vejledning allokerede udgifter
25,4
15,4
25,4
15,4

Allokerede udgifter
som ikke varierer
4,0
4,0

Total
44,7
44,7

Kilde: BCG analyse

Af den tid som anvendes på UPV, forventes det, at 47,3 % kan falde bort ved en delvis
automatisering af UPV baseret på klare og objektive kriterier. Dette baseres på det samlede
tidsforbrug på elever, som ikke fremover kræver en individuel vurdering i forhold til tidsforbruget
for alle elever i grundskolen og 10. klasse. Dette resulterer i et årligt bruttopotentiale på i alt 19,3
mio. kr. som vist i tabellen nedenfor.
Figur 66: Årligt bruttopotentiale ved automatisering af UPV

Udgifter som falder bort ved delvis automatisering af UPV (mDKK)
UPV for grundskoleelever som ikke kræver individuel vurdering
Total mindreforbrug, brutto

Løn til
Direkte variable
vejledning allokerede udgifter
12,0
7,3
12,0
7,3

Total
19,3
19,3

Kilde: BCG analyse

Af bruttopotentialet er 12 mio. kr. direkte relateret til løn til vejledere i forbindelse med UPV, mens
de resterende 7,3 mio. kr. er relateret til andre udgifter allokeret hertil, herunder støttefunktioner,
øvrige opgaver og driftsudgifter.
Det skal bemærkes, at der på trods af en fremrykket UPV til 8. klasse vil der i det første skoleår
efter initiativets gennemførelse stadig foregå en UPV efter den eksisterende model i 9. og 10. klasse.
I det efterfølgende skoleår skal elever i 10. klasse ligeledes stadig have en UPV efter de eksisterende

principper. Udgifter til den eksisterende UPV skal dog fratrækkes udgifter til den nye model for
UPV relateret til UPV i 9. og 10. klasse for elever, som ikke erklæres uddannelsesparate i 8. klasse.
Først efter det andet skoleår vil den fulde effekt af en automatiseret UPV realiseres. Udgiften som
skal fratrækkes bruttopotentialet i henholdsvis det første og andet skoleår for indfasningen
fremgår nedenfor.
Figur 67: Enkeltstående reduktion af bruttopotentiale ved automatisering af UPV

Enkeltstående reduktion af mindreforbrug som resultat af indfasning
de første to skoleår (mDKK)
UPV i 9. og 10. klasse i 1. skoleår for indfasning
- Udgifter til UPV i 9. og 10. klasse efter den gamle model
- Fratrukket udgifter til UPV i 9. og 10. klasse efter den nye model

Løn til
Direkte variable
vejledning allokerede udgifter
15,8
9,6
25,4
15,4
-9,6
-5,8

UPV i 10. klasse i 2. skoleår for indfasning
- Udgifter til UPV i 10. klasse efter den gamle model
- Fratrukket udgifter til UPV i 10. klasse efter den nye model
Total enkeltstående reduktion af mindreforbrug, brutto
Kilde: BCG analyse

5,1
8,9
-3,8
20,9

Total
25,4
40,8
-15,4

3,1
5,4
-2,3
12,6

8,1
14,3
-6,1
33,5

En delvis automatisering af UPV må forventes at resultere i statslige engangsomkostninger til
implementering af en ny UPV samt varige driftsudgifter som følge heraf. Engangsudgifter er samlet
i en buffer på 17,5 mio. kr. for statslige engangsudgifter i initiativ 2, med 3,5 mio. kr. i varige øgede
driftsudgifter som følge heraf.
Figuren nedenfor præsenterer det samlede årlige potentiale. Det fremgår, at som resultat af en
indledende implementering af en delvis automatiseret UPV forventes et nettopotentiale på 19,3
mio. kr. at kunne realiseres fra 2016 og frem.
Figur 68: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 1
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
- Delvis automatisering af UPV for grundskoleelever, som ikke
fremover kræver individuel vurdering
- Fratrukket UPV i 9. og 10. klasse i 1. skoleår for indfasning
- Fratrukket UPV i 10. klasse i 2. skoleår for indfasning
Varige merudgifter - staten
- Udgift til implementering af ny UPV indeholdt under samlet
buffer i initiativ 2
Varige merudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Engangsudgifter - staten
- Udgift til implementering af ny UPV indeholdt under samlet
buffer i initiativ 2
Engangsudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Samlet potentiale
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Kilde: BCG analyse
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4.2.1.3

Konsekvenser

Det er BCG's vurdering, at en gennemførelse af dette initiativ vil bidrage til, at UU-centrenes
vejledningsindsats fokuseres på de elever, der har særlige behov. Herved vil UU-vejlederne kunne
levere en mere målrettet vejledningsindsats. Og initiativet vil gøre det daglige arbejde på UUcentrene nemmere, da vejlederne ikke vil skulle håndtere tvivlstilfælde og bruge mange kræfter på
at adressere disse, enten alene eller i dialog med lærerne. Endelig vil initiativet gøre, at hvert UUcenter ikke behøver selv at udarbejde lokale screeningsværktøjer til at identificere de unge, der skal
have en UPV.
I forhold til kvaliteten af vejledningen vil initiativet betyde, at de unge, der objektivt har brug for at
få udarbejdet en UPV sammen med en UU-vejleder, også vil få den opmærksomhed og den
vejledning, de har brug for.
Samlet set er det således BCG's vurdering, at initiativet vil løfte og fokusere vejledningsindsatsen.
Heroverfor skal det nævnes, at interviews med vejledere, ledere og repræsentanter fra forskellige
uddannelsesinstitutioner gennemført i forbindelse med besøg på UU-centrene viser, at der er en
bekymring for, at elever, der tidligt erklæres uddannelsesparate, kan have mindre incitament til at
deltage i undervisningen i 8. og 9. klasse. Det fremhæves af flere, at indførelsen af UPV allerede har
ført til, at færre tager afgangsprøverne alvorligt. BCG vurderer dog ikke, at dette vil være en reel
risiko, da det med den nye UPV stadig vil være nødvendigt for den enkelte elev at holde sit faglige,
sociale og personlige kompetenceniveau uændret i væsentligt omfang i resten af 8. og 9. klasse.
Hvis ikke dette er tilfældet, vil der skulle foretages en ny UPV i 9. klasse.
4.2.2

Initiativ 2: Bortfald af individuel og gruppevejledning rettet mod elever uden
særlige vejledningsbehov

Det følger af Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv § 4, stk. 2,
at vejledningen skal ”differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes
unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde
eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.” Endvidere fremgår det af § 5, stk. 1, nr. 1, at
vejledningen i grundskolen skal omfatte "kollektiv vejledning, gruppevejledning og for unge, som har
eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et
erhverv, individuel vejledning.” Unge med særligt vejledningsbehov er dermed den eneste gruppe
for hvem, det i lovgivningen er specificeret, at de skal tilbydes individuel vejledning.
På trods heraf viser BCG's analyse, at der fortsat bruges store ressourcer på individuel vejledning af
unge uden særligt vejledningsbehov. Ud af den samlede tid brugt på vejledning i grundskolen
anvendes ca. 61 % på vejledningsopgaver særligt knyttet til elever som UU-vejlederne angiver har
særlige vejledningsbehov, 26 % bruges på vejledningsopgaver knyttet til vejledning af elever, som
UU-vejlederne angiver uden særlige vejledningsbehov, mens de resterende 13 % anvendes til
opgaver, som relaterer sig til grupper af elever uanset vejledningsbehov.
Tilsvarende viser MBUs brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse
vedrørende UU-centrenes vejledning fra 2012, at 88 % af de adspurgte elever i 9. klasse og 93 % af
eleverne i 10. klasse har haft en personlig samtale med en UU-vejleder (MBU 2012). Endvidere
anvendes der tid på forældrekontakt og samarbejde med andre aktører i forbindelse med elever
uden særligt vejledningsbehov.

Givet BCG's overordnede forslag om at etablere en mere sammenhængende vejledningsindsats,
hvor de rette vejledningskanaler bruges til de rette målgrupper, foreslås det, at UU-vejlederne
fremover kun vejleder elever uden særlige vejledningsbehov og deres forældre kollektivt. Elever
uden særlige vejledningsbehov tilbydes i første omgang vejledning via et forbedret ug.dk og kan –
såfremt denne kanal ikke er tilstrækkelig – kontakte eVejledning.
Såfremt den individuelle vejledning samt vejledning rettet specifikt mod grupper af disse elever –
samt den individuelle forældrekontakt for denne gruppe – afskaffes for de elever som UUvejlederne i dag angiver uden særlige vejledningsbehov, vil det give et årligt mindreforbrug på 44,7
mio. kr. Heri er fratrukket varige meromkostninger til øget anvendelse af eVejledning samt
udgifter til øget tidsforbrug på bistand til UEA-undervisning. Der er ikke estimeret engangsudgifter
til et optimeret ug.dk eller afledte driftsudgifter som følge heraf.
4.2.2.1

Initiativ

Spørgeskemaundersøgelsen og besøg på UU-centrene viser, at den udbredte brug af individuel
vejledning til gruppen af elever uden særligt vejledningsbehov primært skyldes, at UU-centrene
skal vejlede om forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om
uddannelsesparathedsvurdering,
uddannelsesplaner
og
procedurer
ved
valg
af
ungdomsuddannelse.
Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen er reguleret i vejledningsloven. Ved udgangen af 9. klasse skal alle elever have en
uddannelsesplan (også elever fra frie skoler) med en række oplysninger om plan for det videre
uddannelsesforløb. Også uddannelsesparathedsvurderingen skal fremgå. Uddannelsesplanen fungerer som
ansøgning om optagelse til ungdomsuddannelserne og tilmelding til 10. klasse.
Det fremgår i dag af reglerne for folkeskolen om elev-uddannelsesplan fra 8. klasse, at elev- og
uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkelte elevs undervisnings- og
vejledningsaktiviteter på 8. og 9. klassetrin. Det fremgår også, at evalueringen af elevens undervisning i de
enkelte fag inddrages i vejledningen med henblik på, at eleven modtager en vejledning om valg af
uddannelse og erhverv, der er afpasset efter elevens forudsætninger. Det fremgår endvidere, at vejledningen
skal føre til, at eleven udarbejder bidrag til elev- og uddannelsesplanen inden udgangen af 8. klasse.
Bidraget skal bygge på resultater af den løbende evaluering og den besluttede opfølgning på denne.

Endvidere har det været svært for vejlederne at begrænse den individuelle vejledning af denne
gruppe, dels fordi de ikke entydigt har kunnet identificere unge uden særligt vejledningsbehov,
dels fordi denne gruppe unge og deres forældre selv opsøger vejlederne og efterspørger individuel
vejledning. Givet den udprægede servicekultur, der eksisterer i de fleste UU-centre, har de fleste
vejledere, vi har talt med, et ønske om at hjælpe, når de bliver kontaktet – også selv hvis den, der
efterspørger hjælp ikke passer ind i gruppen af unge uden særligt vejledningsbehov (eller denne
gruppes forældre).
Det foreslås, at det lovgivningsmæssigt indskærpes, at UU-vejlederne fremadrettet kun kan vejlede
elever uden særlige vejledningsbehov kollektivt. I forhold til individuel vejledning om
uddannelsesplanen henvises eleverne i første omgang til ug.dk. Ug.dk opdateres, så den i højere

grad er målrettet yngre målgrupper.50 Elever, der efter at have benyttet ug.dk fortsat har brug for
personlig kontakt, kan kontakte eVejledning. Endvidere får elever uden særlig behov og deres
forældre selv ansvaret for overførelse og indsendelse til optagelse.dk i slutningen af 9. klasse.
Denne proces indarbejdes i en fælles vejledningspraksis på tværs af UU-centrene og kommunikeres
klart til de unge og deres forældre.
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning udarbejdede i 2011 et review af, hvad der virker
inden for vejledning. Reviewet viser, at individuel vejledning har stor betydning, især fordi det er
det de unge tillægger mest værdi (Christensen og Larsen 2011:15). Det viser endvidere, at
vejledningsredskaber som fx programmer og hjemmesider er et nyttigt supplement, men skal
kombineres med andre tiltag for at have effekt. I forhold til ovenstående forslag vil disse redskaber
kombineres med kollektiv vejledning. Her viser reviewet, at kollektiv vejledning, som finder sted i
en klassen eller på et hold, er effektfuldt ift. formidling af information (Christensen og Larsen 2011).
Det er BCG's erfaring, at UU-centre med veltilrettelagt kollektiv vejledning kan begrænse
individuel vejledning af unge uden særlige vejledningsbehov. Nogle centre har således nedskrevne
procedurer for, hvornår hhv. kollektiv og individuel vejledning anvendes, således at den
individuelle vejledning kan fokuseres elever med særlige vejledningsbehov.
Initiativet kræver, at det er muligt for centrene at identificere hvilke elever, der ikke har et særligt
vejledningsbehov. Det foreslås, at den fremrykkede UPV, som beskrevet under initiativ 1, anvendes
hertil. Med den fremrykkede UPV vil vejlederne få et nemt værktøj til at identificere elever med et
særligt vejledningsbehov. Omvendt skal gruppen af unge uden særligt vejledningsbehov og deres
forældre henvises til ug.dk og eVejledning.
I oversigten nedenfor viser vi opsummerende, hvilke ændringer initiativ 2 medfører for hhv.
gruppen af unge uden særlig behov og deres forældre samt gruppen af unge med særlige
vejledningsbehov og deres forældre.
Figur 69: Ændringer for forskellige unge ved begrænsning af vejledning fra UU'erne til unge der ikke har
særlige vejledningsbehov
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Før initiativets gennemførelse
Individuel vejledning om
uddannelsesplan mv.
Gruppevejledning
Kollektiv vejledning om udfyldelse
af uddannelsesplan, overførelse til
optagelse.dk, introkurser mv.
Introduktion til
ungdomsuddannelser herunder
introkurser i 8. klasse efter
kommunens beslutning
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UEA-undervisning

Efter initiativets gennemførelse







Kollektiv vejledning om udfyldelse
af uddannelsesplan, overførelse til
optagelse.dk, introkurser mv.
Introduktion til
ungdomsuddannelser herunder
introkurser i 8. klasse efter
kommunens beslutning
UEA-undervisning

I den gennemførte spørgeskemaundersøgelsen er vejlederne blevet bedt om at komme med forbedringsforslag til
ug.dk. Følgende forslag er modtaget: For det første foreslås det, at ug.dk gøres mere overskuelig og brugervenlig,
herunder at det huskes på, at portalen har mange unge førstegangsbrugere. For det andet at ug.dk bringes tættere på den
unge målgruppes niveau (eget univers, så den ikke på én og samme tid skal nå alle målgrupper), herunder i form af mere
letforståelig information (lavere lix, mere visuel). Og for det tredje at ug.dk i højere grad skal understøtte opøvelse af de
unges valgkompetence og udfordring af deres valg (øvelser og redskaber, herunder til fx at afprøve interesser og
uddannelsesønsker, udfordre deres eget uddannelsesvalg, etc.).
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ved overgangen til
ungdomsuddannelse, herunder
mentorordning og andre særlige
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Kollektiv vejledning om udfyldelse
af uddannelsesplan, overførelse til
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introkurser og praktik
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kommunens beslutning
UEA-undervisning
Deltagelse i brobygning (9. klasse
og 10. klasse) og praktik
Særlige undervisningsforløb
Forlængede introduktionskurser til
ungdomsuddannelser og forlænget
brobygning i tilknytning til særlige
undervisningsforløb
Kollektive arrangementer som
forældremøder, intromøder og lign.
Samtaler om uddannelsesplan, UPV
mv. herunder fx deltagelse i skolehjem-samtaler




















Efter initiativets gennemførelse
Deltagelse i brobygning (10. klasse)
og praktik (10. klasse)
Kollektive arrangementer som
forældremøder, intromøder og lign.

Individuel vejledning og
gruppevejledning
Personlig støtte gennem særlige
vejlednings- og undervisningsforløb
ved overgangen til
ungdomsuddannelse, herunder
mentorordning og andre særlige
initiativer
Kollektiv vejledning om udfyldelse
af uddannelsesplan, overførelse til
optagelse.dk, brobygning,
introkurser og praktik
Introduktion til
ungdomsuddannelser, herunder
introkurser i 8. klasse efter
kommunens beslutning
UEA-undervisning
Deltagelse i brobygning
(brobygning (9. klasse og 10. klasse)
og praktik
Særlige undervisningsforløb
Forlængede introduktionskurser til
ungdomsuddannelser og forlænget
brobygning i tilknytning til særlige
undervisningsforløb
Kollektive arrangementer som
forældremøder, intromøder og lign.
Samtaler om uddannelsesplan, UPV
mv. herunder fx deltagelse i skolehjem-samtaler

Kilde: BCG og DAMVAD

Det bemærkes, at der i tillæg til ovenstående med fordel kan ske en øget sammentænkning af
eVejledning, ug.dk og UU-centrenes aktiviteter (gevinster herfra, og udgifter hertil, er ikke
medtaget i dette initiativ). Dette kan gøres ved, at der for elever uden særlige behov udarbejdes et
fælles årshjul/en fælles proces, hvor arbejdsdelingen gøres klar. En sådan proces kan medføre:
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Jf. vejledningsloven bistår Ungdommens Uddannelsesvejledning skolen med tilrettelæggelse af
uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA). Formålet med UEA-undervisningen er, at
den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af
livslang læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg.






At ansvaret for uddannelsesvalget og ansøgningsprocessen i stigende grad lægges over på
eleverne og deres forældre. Arbejdsgange, afklaringsværktøjer på ug.dk og
optagelsessystemet indrettes med dette udgangspunkt.
At forældrene involveres mere i processen, end det er tilfældet i dag. Dette kan gøres ved,
at forældrene løbende orienteres (sms eller mail), når der er en ny status i diverse systemer.
Dette kan fx ske gennem integration mellem optagelse.dk og ForældreIntra, eller ved at
kontaktoplysninger integreres i optagelse.dk. Forældrene har adgang til optagelse.dk med
NemId. Eleverne tilgår det med UNI-login.
I stigende grad at få eleverne gjort selvhjulpne ved at ug.dk og eVejledning bliver
integrerede værktøjer i uddannelsesvalget.

Nedenfor er præsenteret et forslag til en samlet proces, hvor arbejdsdelingen mellem ug.dk,
eVejledning og UU-centrene præciseres.
Figur 70: Udkast til vejledningsproces for elever uden særlige vejledningsbehov
Tidspunkt
Forår 8. klasse

Aktivitet
Introduktion til arbejdet med
uddannelsesplanen, herunder
rundvisning på ug.dk og
præsentation af eVejledning

Aktører
Koordineres af UUvejlederen. Klassen kan
evt. deltage i et webinar,
hvor ug.dk og
eVejledning præsenteres.
Den praktiske
gennemførelse kan
varetages af
klasselæreren.

Kommentarer
Med en grundig introduktion til
ug.dk ledes eleverne naturligt
over i det miljø, hvor der er
selvhjælp. Der skal være
redskaber, der gør, at de kan
prøve deres interesser og
uddannelsesønsker af – på den
måde kan de også udfordre
deres eget uddannelsesvalg

Efteråret 9. klasse

Udfordring på gymnasievalget

Eleverne skal tage en
udfordringstest på ug.dk.
For elever hvor testen
viser, at de ikke er fuldt
ud afklarede, kan der
opfordres til individuelle
samtaler på eVejledning
eller i
gruppevejledninger i
eVejledning (som
webinar/digitalt)

Eleverne skal bruge ug.dk som
første afklaring. Herefter bruges
eVejledning. Er eleven uafklaret
bringes valg af gymnasieform,
studieretningsvalg og alternativt
valg af en erhvervsuddannelse i
spil.

Kilde: BCG

4.2.2.2

Økonomi

Ved reduktion af individuel vejledning, vejledning for grupper af elever samt forældrekontakt
specifikt for elever som UU-vejlederne i dag angiver uden særlige vejledningsbehov forventes et
årligt nettopotentiale på 44,7 mio. kr.
Figur 71: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 2
Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 2 (mDKK)
Reduktion af vejledning for elever som vejlederne
angiver uden særligt vejledningsbehov
Kilde: BCG analyse

Årligt
bruttopotentiale
57,2

Årlige
merudgifter
12,4

Årligt
nettopotentiale Engangsudgifter
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Baseret på den gennemførte kortlægningsanalyse kan udgifterne til vejledning rettet specifikt mod
grundskoleelever, som vejlederne angiver uden særlige vejledningsbehov i dag, opgøres til 84,2
mio. kr. Ifølge UU-vejlederne udgør denne gruppe af elever 44,3 % af alle elever i grundskolen og
10. klasse.
Figur 72: Udgifter til vejledning af grundskoleelever uden særligt vejledningsbehov i dag
Udgifter i dag til vejledning specifikt for elever, der i
dag angives uden særlige vejledningsbehov (mDKK)
Vejledning rettet mod den enkelte elev
Vejledning rettet mod grupper af elever
Forældrekontakt
Samarbejde med andre aktører
Totale udgifter i dag
Kilde: BCG analyse

Løn til
Direkte variable
vejledning
allokerede udgifter
29,0
17,5
9,1
5,5
5,1
3,1
4,7
2,8
47,8
28,9

Allokerede udgifter
som ikke varierer
4,5
1,4
0,8
0,7
7,5

Total
51,0
16,0
9,0
8,2
84,2

Det foreslås, at vejledning rettet specifikt mod gruppen af elever, som UU-vejlederne i dag angiver
uden særlige vejledningsbehov, reduceres. Disse elever bliver fremover tilbudt kollektiv vejledning
rettet mod elever uanset behov samt mulighed for selvhjælp på ug.dk og for henvendelse til
eVejledning. Dog antages det, at den tid som i dag bruges på samarbejde med andre aktører for
gruppen uden særlige behov, opretholdes. Denne tid kan således også fremover bruges til
arrangering af introduktionskurser samt erhvervspraktik.
Der skal tages højde for, at et mindreforbrug ved delvis automatisering af UPV for denne gruppe af
elever allerede er præsenteret i initiativ 1. Baseret på tidsforbruget på denne gruppe af elever samt
gruppen af elever beskrevet i initiativ 3 forventes det, at 62,7 %, svarende til 12,1 mio. kr. af det
samlede potentiale for initiativ 1 kan henføres til gruppen af grundskoleelever, som UU-vejlederne i
dag angiver uden særlige vejledningsbehov. Det samlede bruttopotentiale beløber sig dermed til
57,2 mio. kr. om året.
Figur 73: Mindreforbrug ved bortfald af vejledning til elever uden særlige vejledningsbehov

Udgifter som falder bort ved initiativ 2 (mDKK)
Vejledning rettet mod den enkelte elev
Vejledning rettet mod grupper af elever
Forældrekontakt
Samarbejde med andre aktører
Total
- Mindreforbrug på UPV af disse elever realiseret i initiativ 1
Total mindreforbrug, brutto
Kilde: BCG analyse

Løn til
Direkte variable
vejledning
allokerede udgifter
29,0
17,5
9,1
5,5
5,1
3,1
0,0
0,0
43,2
26,1
-7,5
-4,6
35,6
21,5

Total
46,5
14,6
8,2
0,0
69,3
-12,1
57,2

Det forventes yderligere, at ug.dk opgraderes, således at elever i grundskolen i højere grad kan
blive selvhjulpne. Optagelse.dk skal samtidig opgraderes for at muliggøre, at UU-vejledere i
fremtiden ikke skal bruge tid på tilmeldinger for elever, som erklæres uddannelsesparate i 8.
klasse. Til at foretage de nødvendige opgraderinger af statens IT-systemer er en samlet buffer for
engangsudgifter på 17,5 mio. kr. estimeret, som dækker initiativer 1, 2 og 3. Yderligere tilføjes en
samlet årlig buffer for disse initiativer på 3,5 mio. kr. til staten til øgede driftsudgifter som resultat
af engangsudgifter.

Der må forventes en øget brug af eVejledning som resultat af initiativ 2. Det er BCG's vurdering, at
eVejledning er et stærkt og velegnet vejledningstilbud for elever uden særlige vejledningsbehov.
Dette understøttes ikke mindst af den høje brugertilfredshed med eVejledning, samt at
eVejledning kan gennemføre såvel vejledningsopgaver som informationshenvendelser.
For at estimere størrelsen af det øgede fremadrettede ressourcetræk for eVejledning antages, at
hver elev i denne gruppe af elever uden særlige vejledningsbehov i gennemsnit foretager 0,5
kontakter til eVejledning i løbet af elevens skoletid. Dette skal ses i lyset af, at mange elever i dag
ikke har en personlig kontakt med deres UU-vejleder samt i lyset af, at ug.dk opgraderes. Øgede
henvendelser til eVejledning vil medføre en årlig øget udgift til eVejledning på 1,9 mio. kr., når der
tages højde for en forventet reduktion af enhedsudgiften pr. vejledning som præsenteret i initiativ
13 på i alt 15 %, og når enhedsprisen baseres på udgifter til vejledning i eVejledning, altså hvor
udgifter til udvikling ikke medtages.
Til styrkelse af den kollektive vejledning forventes det, at UU-vejlederne fremadrettet skal yde en
øget bistand til UEA-undervisning på grundskolerne. BCG lægger den antagelse til grund, at
tidsforbruget hertil stiger med 50 % i forhold til i dag. Det svarer til en årlig merudgift på 7,1 mio.
kr. Således vil de samlede årlige merudgifter være på 12,4 mio. kr.
Figur 74: Varige merudgifter ved initiativ 2

Varige merudgifter ved initativ 2 (mDKK)
Varige merudgifter ved staten
- Øget brug af eVejledning
- Øgede driftsudgifter ved staten, samlet buffer
Varige merudgifter ved kommunerne
- Øget bistand til UEA-undervisning
Totale varige merudgifter

Løn til
Direkte variable
vejledning
allokerede udgifter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
2,7
4,4
2,7
4,4
2,7

Total
5,4
1,9
3,5
7,1
7,1
12,4

Kilde: BCG analyse
Note: Bemærk at udgifter til eVejledning ikke er fordelt på løn og allokerede udgifter, som derfor fremstår som 0.

En indfasning af initiativ 2 forventes at være fuldt indfaset i august 2014. Det forventede
nettopotentiale pr. år forventes herfra at være 44,7 mio. kr.

Figur 75: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 2
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
- Reduktion af vejledning rettet specifikt mod elever,
der i dag angives uden særlige vejledningsbehov
- Fratrukket mindreforbrug på UPV af disse elever
gennemført i initiativ 1
Varige merudgifter - staten
- Øget brug af eVejledning
- Øgede driftsudgifter ved staten, samlet buffer
Varige merudgifter - kommunerne
- Øget bistand til UEA-undervisning
Engangsudgifter - staten
- Engangsudgifter ved staten, samlet buffer
Engangsudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Samlet potentiale
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Kilde: BCG analyse

4.2.2.3

Konsekvenser

Det er BCG's vurdering, at en præcisering af, at elever uden særlige vejledningsbehov, ikke kan
modtage individuel vejledning fra UU-centrene, vil bidrage til en mere fokuseret og
sammenhængende vejledningsindsats på tværs af vejledningsaktørerne. Fokuseringen af UUvejledernes tid på de elever, der har særlige behov, vil frigive midler til et kvalitetsløft af ug.dk, som
vil betyde, at unge uden særlige behov vil få en øget digital service sammenlignet med i dag.
Herudover vil de øgede midler til eVejledning betyde, at de elever, som fortsat måtte have behov
for personlig vejledning, vil kunne kontakte eVejledning. Således vil også eVejlednings rolle i det
samlede vejledningstilbud blive styrket.
Samlet set er det således BCG's vurdering, at initiativet vil give en billigere og mere fokuseret
vejledningsindsats, end den, der kendes i dag.
Heroverfor er der en række bekymringer blandt vejledere og ledere på UU-centrene ift. at fjerne
den individuelle vejledning til unge uden særlige vejledningsbehov.
De vigtigste bekymringer er som følger:




Manglende individuel vejledning for elever uden særlige vejledningsbehov kan medføre en
fortsat stor søgning til det almene gymnasium (stx).
At eVejledning ikke er et reelt vejledningsalternativ.
At eVejledning ikke får tilført tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte den nye opgave.

Manglende individuel vejledning for elever uden særlige vejledningsbehov kan medføre en fortsat stor
søgning til det almene gymnasium (stx)
Vejlederne og lederne peger blandt andet på, at reduceringen af den individuelle vejledning til
elever uden særlige vejledningsbehov kan forstærke en allerede eksisterende udvikling, hvor
stadigt flere unge søger ind på det almene gymnasium (stx).

De seneste tal over tilmeldingen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasseeleverne viser, at de
gymnasiale uddannelser fortsat bliver mere populære, mens erhvervsuddannelserne vælges af en
fortsat mindre andel. 73,6 % af de unge, som forlader grundskolen, har søgt ind på en gymnasial
uddannelse som 1. prioritet i 2013 mod 71,6 % i 2012 og 58,6 % i 2001 (MBU 2013). Tallene viser
videre, at blandt de elever, der søger ind på en gymnasial uddannelse som første prioritet, vælger
størstedelen stx. 65,2 % vælger stx, 16,4 % hhx, 9,4 % htx og 8,3 % hf. 0,5 % vælger IB og 0,1 %
studenterkursus.
Vejledernes og UU-ledernes bekymring ved at fjerne den individuelle vejledning er i den
forbindelse, at man fjerner en mulighed for at udfordre de unges uddannelsesvalg. Det er en
bekymring, som deles af uddannelsesinstitutioner herunder også de almene gymnasier. Hvis UUvejlederne ikke længere skal vejlede dem uden særligt behov efter 8. klasse, er der en bekymring
for, at det i høj grad vil være op til forældrene at vejlede de unge.
Forskningen viser i forlængelse heraf, at forældrene spiller en stor rolle ift. de unges
uddannelsesvalg (Christensen og Larsen 2011:21). Forældrenes rolle er med tiden også blevet
betonet mere i lovgivningen. Da vejledningsreformen trådte i kraft i august 2004, fremgik det af
den første bekendtgørelse, at UU kan inddrage forældre til de unge i vejledningen. Dette blev
ændret i 2006, hvor det nu hed, at UU skal inddrage forældrene i vejledningen, dog differentieret
ift. de unges vejledningsbehov. Rambøll's analyse af forældre og vejledning fra 2004 viser i
forlængelse heraf, at forældre er meget involverede i deres unges valg af uddannelse samt at et
flertal af forældrene mener, det er vigtigt at forholde sig kritisk til de unges ønsker.
Forældrene ønsker ikke at presse den unge til et bestemt valg, men samtidig viser analysen, at
forældre især træder i karakter, når den unges ønsker afviger meget fra forældrenes præferencer.
Dertil kommer, at forældrene generelt ved lidt om uddannelser, men ikke mener, at de har behov
for mere viden om uddannelser for at kunne tale med deres unge om valg af uddannelse eller
arbejde (Rambøll 2004).
BCG har ikke fundet data, der understøtter denne bekymring. Det er samtidig vores vurdering, at
personlig vejledning fra UU-lederne – som det sker i dag – ikke er den mest omkostningseffektive
måde at håndtere denne problemstilling på. I stedet bør der efter BCG's vurdering udarbejdes
andre initiativer, der reducerer risikoen for øget søgning til stx. En måde at imødekomme
ovenstående bekymringer er ved at styrke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
(UEA). Det foreslås, at undervisningen i UEA styrkes, så den i endnu højere grad bidrager til at øge
elevens kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder samt aktiviteter, der skal styrke elevens
sociale og alsidige kompetencer, så de er i stand til at gennemføre en uddannelse og fungere på en
arbejdsplads.
Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA)
UEA er et timeløst emne i folkeskolen. Der undervises i emnet fra børnehaveklassen til 9. klasse.
Undervisningen foregår i forbindelse med undervisningen i den obligatoriske fagrække og klassens tid. Der
er fastsat bindende mål for undervisningen (Fælles Mål). Det vil sige fagformål, slutmål og trinmål. Der er
herudover en vejledende læseplan og en undervisningsvejledning.
Skolen har ansvaret for UEA, men det fremgår af folkeskoleloven, at undervisningen skal tilrettelægges i
samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det fremgår endvidere af vejledningslovgivningen,
at vejledningen bygger på de kundskaber og færdigheder, som eleverne bl.a. har tilegnet sig i UEA.

Herudover bør ug.dk og eVejledning styrkes, som dette også er beskrevet ovenfor. Særligt vigtigt
vil være at udvikle afklarings- og udfordringselementer på ug.dk. Har en ung brugt disse
elementer, og er den unge stadig i tvivl, kan den unge kontakte eVejledning.

eVejledning opfattes ikke som et reelt vejledningsalternativ
I forhold til den del af forslaget, der handler om, at eVejledning overtager en del af
vejledningsopgaven for elever uden særlige vejledningsbehov, så oplever vejlederne ikke altid, at
eVejledning har lettet deres arbejde. Dette til dels da det er disse vejlederes vurdering, at
eVejledning ikke kan bruges til egentlige vejledningsopgaver. UU-vejledere som BCG har
interviewet peger på flere årsager hertil, herunder blandt andet at de mener, at relationen til
vejlederen betyder meget for den unge.
Det er ikke BCG's vurdering, at denne bekymring er reel. Dels ser UU-lederne selv positivt på
digitale tilbud, så længe disse organisatorisk er placeret som en del af UU-sektoren. Dels viser data
omkring eVejlednings brugermønstre, at eVejledning er i stand til at gennemføre reelle
vejledningssamtaler. Herudover kommer, at der er adskillige fordele ved eVejledning, som ikke
findes ved UU-centrene, herunder en markant øget tilgængelighed i kraft af den udvidede
åbningstid (aftener og weekender) – eVejledning kan ske, når det passer ind for den unge og den
unges forældre, ikke når det passer ind i en UU-vejleders ganske travle kalender – samt
muligheden for anonymitet. eVejledning er en anden form for vejledning, og kan kun anvendes for
bestemte grupper af unge, men det er efter BCG's vurdering ikke en iboende ringere vejledning end
den, der i dag tilbydes af UU-centrene.
eVejledning har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte den nye opgave
Som nævnt ovenfor har BCG lagt til grund, at elever uden særlige behov i gennemsnit vil kontakte
eVejledning 0,5 gange i deres grundskoleforløb. Det er blevet kommenteret, at dette er lavt sat. Det
understreges, at BCG's vurdering er baseret på, at en stor del af de øgede henvendelser i første
omgang kommer til ug.dk, ikke til eVejledning. Herudover er det BCG's anbefaling, at der løbende
følges op på, om antallet af henvendelser overstiger det forudsatte. Sker der en meget voldsom
udvikling i antallet af henvendelser til eVejledning, kan det vurderes om der enten skal tilføres
yderligere ressourcer eller om der skal indføres efterspørgelsestyring i form af et bookingsystem. Et
sådant system kendes eksempelvis fra dele af SKAT.
4.2.3

Initiativ 3: Redefinition af hvem der er i gruppen af elever med særlige
vejledningsbehov

Det følger af vejledningsbekendtgørelsen §5, stk. 1, nr. 1, at vejledningen i grundskolen skal omfatte
"kollektiv vejledning, gruppevejledning og for unge, som har eller vil få vanskeligheder ved at vælge,
påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv, individuel vejledning.” Der er dog
ikke nogen klar definition af hvem, der tilhører gruppen af unge med særligt vejledningsbehov,
hvilket fører til forskelligt tidsforbrug på individuel vejledning til elever med særligt
vejledningsbehov fra UU-center til UU-center. I praksis er det tit op til den enkelte vejleder at
afgøre, om en given ung har et særligt vejledningsbehov. Det betyder efter BCG's erfaring, at
antallet af unge, der behandles som om de har særlige vejledningsbehov, er større end gruppen af
unge, der – baseret på objektive kriterier – rent faktisk har særlige vejledningsbehov.

For at imødekomme dette forslås en nærmere præcisering af, hvilke elever i grundskolen, der har
særlige vejledningsbehov, samt en reduktion af vejledning for de elever, som ikke har særlige
vejledningsbehov som beskrevet for initiativ 2. Ved reduktion af vejledning til elever, som UUvejlederne i dag angiver har særlige vejledningsbehov, men som fremover erklæres
uddannelsesparate i 8. klasse, kan et nettopotentiale på 51,5 mio. kr. årligt realiseres.
4.2.3.1

Initiativ

I forbindelse med udarbejdelse af denne rapport har MBU præciseret, at det skønnes, at ca. 20
procent af en grundskoleårgang skal have en særlig indsats i grundskolen, herunder
vejledningsmæssigt. Dette på baggrund af at disse elever ikke vurderes uddannelsesparate i 8.
klasse.
Heroverfor er det BCG's erfaring fra såvel den gennemførte spørgeskemaundersøgelse som de
gennemførte interviews med vejledere og ledere, at vejlederne og UU-ledere mener, at gruppen,
der har særligt vejledningsbehov, er større end de 20 %, som der lægges op til fra ministeriets side.
UU-lederne mener således ifølge BCG's spørgeskemaundersøgelse, at gruppen med særlige
vejledningsbehov er 42 %, mens vejlederne mener, at 56 % af en årgang har særligt behov for
vejledning.
Uenigheden om gruppens størrelse – og vejledernes udtalte de facto autonomi i forhold til at
beslutte hvilke elever, der skal modtage udvidet vejledning – betyder efter BCG's vurdering, at
vejlederne fokuserer deres indsats på en langt større gruppe end forudsat i lovgivningen.
Analyser foretaget af MBU viser som nævnt, at elever, der har et særligt vejledningsbehov, udgør 20
% af en ungdomsårgang. Ved at identificere disse gennem en fremrykket UPV i 8. klasse vil fokus
særligt kunne være på denne gruppe. En præcisering af hvem der har særlige vejledningsbehov vil
derfor medføre, at udgifterne til elever, som vejlederne i dag angiver, har særlige vejledningsbehov,
men som fremover erklæres uddannelsesparate i 8. klasse kan reduceres. Der henvises til
beskrivelsen af den fremtidige vejledningsindsats for de elever som erklæres uddannelsesparate i 8.
klasse i initiativ 2. Samtidig vil de faglige fordele ved en sådan præcisering, være de samme som
oven for beskrevet for gruppen af unge uden særlige vejledningsbehov.
4.2.3.2

Økonomi

Ved en præcisering af hvilke elever i grundskolen og 10. klasse, der har særlige vejledningsbehov på
baggrund af objektive og klare kriterier i den fremrykkede UPV i 8. klasse, forventes et
nettopotentiale på 51,5 mio. kr. Dette baseres på en reduktion af vejledning for den gruppe af
elever, som vejlederne i dag angiver har særlige vejledningsbehov, men som fremover erklæres
uddannelsesparate i 8. klasse.
Figur 76: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 3
Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 3 (mDKK)
Reduktion af vejledning for elever, som vejlederne angiver har
særlige vejledningsbehov, men som fremover erklæres
uddannelsesparate i 8. klasse

Kilde: BCG analyse

Årligt
bruttopotentiale
53,8

Årlige
merudgifter
2,3

Årligt
nettopotentiale Engangsudgifter
51,5

0,0

Som beskrevet oven for opfatter UU-vejlederne i dag i gennemsnit 56 % af elever i grundskolen og
10. klasse som værende i gruppen af elever med særlige vejledningsbehov, mens MBU forventer, at
det er 20 % af eleverne baseret på en fremrykket UPV i 8. klasse. Der skal her tages højde for, at det
antages, at alle elever i 10. klasse modtager en særlig vejledningsindsats, hvormed den samlede
andel af grundskoleelever, som skal modtage en særlig indsats bliver ca. 28 %. Dette betyder, at 28
% af alle elever i grundskolen og 10. klasse, som i dag anses af UU-vejlederne som havende særlige
vejledningsbehov vil være umiddelbart uddannelsesparate i den fremrykkede UPV og dermed ikke
skal modtage en særlig vejledningsindsats.
Der må tages højde for, at denne gruppe af elever vil udgøre de mindst tunge af gruppen af elever,
som vejlederne anser som havende særlige vejledningsbehov i dag. Dermed kan udgiften til
vejledning af elever med særlige vejledningsbehov ikke reduceres proportionalt med andelen af
elever som redefineres. Ved sammenligning af gruppen af elever, som fremover ikke skal modtage
en særlig vejledningsindsats med gruppen af elever, som i dag ikke anses som havende særlige
vejledningsbehov, antager BCG, at tidsforbruget pr. elev er 50 % større for den førstnævnte gruppe.
Dette resulterer i en samlet andel af UU-centrenes tidsforbrug på 8,6 %, som bruges på denne
gruppe af elever. Baseret herpå vil de samlede udgifter i dag til vejledning specifikt rettet mod
denne gruppe af elever udgøre 78,5 mio. kr. som vist i figuren nedenfor.
Figur 77: Udgifter i dag til vejledning af elever i grundskolen og 10. klasse, som vejlederne angiver har særlige
vejledningsbehov, men som fremover erklæres uddannelsesparate i 8. klasse
Udgifter i dag til vejledning specifikt for elever, som
vejlederne angiver har særlige vejledningsbehov, men som
fremover erklæres uddannelsesparate i 8. klasse (mDKK)
Vejledning rettet mod den enkelte elev
Vejledning rettet mod grupper af elever
Forældrekontakt
Samarbejde med andre aktører
Totale udgifter i dag
Kilde: BCG analyse

Allokerede
Løn til
Direkte variable
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vejledning allokerede udgifter
varierer
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4,2
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5,1
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2,6
0,7
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Total
47,6
14,9
8,4
7,7
78,5

Med den fremrykkede UPV i 8. klasse forventes det, at vejledning rettet specifikt mod gruppen af
elever, som bliver erklæret uddannelsesparate kan reduceres væsentligt. Som beskrevet i initiativ 2
foreslås det, at disse elever fremover kun tilbydes kollektiv vejledning rettet mod elever uanset
behov samt mulighed for selvhjælp på ug.dk og for henvendelse til eVejledning. Dog antages det, at
den tid som bruges på samarbejde med andre aktører specifikt for denne gruppe af elever består til
arrangering af introduktionskurser samt erhvervspraktik.
For gruppen, som UU-vejlederne i dag opfatter som havende særlige vejledningsbehov, betyder det
et samlet bruttopotentiale på 53,8 mio. kr. Der tages her højde for det mindreforbrug, som er
gennemført for denne gruppe i initiativ 1. Derudover tages der højde for, at en del af disse elever
fortsat skal have foretaget en individuel vurdering ved den delvist automatiserede UPV, hvorfor
udgiften relateret til vejledernes tid hertil skal bestå. Dette estimeres at gælde for 10 % af eleverne.

Figur 78: Mindreforbrug ved bortfald af vejledning til elever som erklæres uddannelsesparate
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Udgifter som reduceres ved initiativ 3 (mDKK)
Vejledning rettet mod den enkelte elev
Vejledning rettet mod grupper af elever
Forældrekontakt
Samarbejde med andre aktører
Total
- Mindreforbrug på UPV af disse elever realiseret i initiativ 1
- Fortsat UPV af de elever som kræver individuel vurdering
Total mindreforbrug, brutto
Kilde: BCG analyse

Total
43,3
13,6
7,7
0,0
64,6
-7,2
-3,6
53,8

Det forventes, at elever, som erklæres uddannelsesparate i 8. klasse, fremadrettet bliver selvhjulpne
ved hjælp af den kollektive vejledning for alle elever uanset vejledningsbehov, som består samt ved
hjælp af informationssøgning på ug.dk. En samlet buffer for engangsudgifter ved staten på 17,5 mio.
kr. samt varige driftsudgifter på 3,5 mio. kr. som følge heraf er tilføjet i initiativ 2 til realisering af
initiativ 1, 2 og 3.
En øget brug af eVejledning forventes yderligere som resultat af initiativ 3. BCG forventer, at hver
elev i denne gruppe i gennemsnit foretager én kontakt til eVejledning i løbet af elevens skoletid,
altså i gennemsnit dobbelt så meget som gruppen af elever, som vejlederne i dag vurderer ikke har
særlige vejledningsbehov. Dette vil resultere i en varig merudgift til eVejledning på 2,3 mio. kr.
Som beskrevet i forbindelse med initiativ 2 forventes det, at UU-vejlederne fremadrettet skal yde
en øget bistand til UEA-undervisning på grundskolerne til styrkelse af den kollektive vejledning.
Alle udgifter hertil tilskrives initiativ 2.
En indfasning af initiativ 3 forventes at være gennemført i august 2014. Det forventede
nettopotentiale pr. år forventes herfra at være 51,5 mio. kr.
Figur 79: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 3
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
- Bortfald af vejledning rettet specifikt mod elever, som vejlederne
angiver har særlige vejledningsbehov, men som fremover erklæres
uddannelsesparate i 8. klasse
- Fratrukket mindreforbrug på UPV af disse elever gennemført i initiativ 1
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- Øget brug af eVejledning
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- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Engangsudgifter - staten
- Indgår i samlet buffer i initiativ 2
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- Der forudsættes ingen engangsudgifter
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Kilde: BCG analyse
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4.2.3.3

Konsekvenser

Det er samlet set BCG's vurdering, at der er de samme faglige fordele ved gennemførelsen af dette
initiativ, som der er ved gennemførelsen af initiativ 2, og der henvises til initiativ 2 for en
gennemgang heraf. Samlet set vil initiativet efter BCG's vurdering føre til en mere fokuseret og
omkostningseffektiv vejledningsindsats.
I interviews med vejledere og ledere har været påpeget særligt to bekymringer ved en tilpasning af
udgifter til elever med særlige vejledningsbehov:



Mere end 20 % af en årgang har særlige vejledningsbehov.
Gruppen af elever med særlige vejledningsbehov er ikke statisk.

Mere end 20 % af en årgang har særlige vejledningsbehov
Vejledere og ledere påpeger, at der er mange faktorer, der kan gøre, at en elev har særlige
vejledningsbehov. Nogle vejledere bruger betegnelsen "ondt i livet", når de skal beskrive hvilke
elever, der har særlige vejledningsbehov, og som derfor skal have tilbudt individuel vejledning.
Disse vejledere påpeger, at såvel fagligt dygtige elever som mindre fagligt dygtige elever kan have
"ondt i livet". Såvel vejledere som ledere påpeger, at en indskrænkning af hvem, der har brug for
særlig vejledning, måske kan give et mindreforbrug på kort sigt, men risikerer at medføre
meromkostninger på længere sigt: Ved at sætte baren for højt risikerer man at udelade elever med
et reelt vejledningsbehov som efterfølgende vil skulle samles op af UU-centrene.
Det er heroverfor BCG's vurdering, at det med en definition der tager udgangspunkt i, at 20 % af en
årgang har særlige behov, er mulighed for at give personlig vejledning til de, der har brug for det.
Hertil kommer, at såvel ug.dk som eVejledning vil være brugbare vejledningstilbud til elever, der
har vejledningsbehov, men hvor disse vejledningsbehov ikke umiddelbart er fagligt betingede.
Gruppen af elever med særlige vejledningsbehov er ikke statisk
Flere ledere og vejledere fremhæver, at den enkelte elevs situation kan ændre sig pludseligt forstået
på den måde, at en elev, som i 8. klasse vurderes til ikke at have et vejledningsbehov, i 9. klasse har
et vejledningsbehov. Med andre ord er der i gennemsnit 20 % af en årgang, der på et givent
tidspunkt vil have et særligt vejledningsbehov, men den faktiske gruppe af elever kan være større.
Det er BCG's vurdering, at der er taget højde for dette, idet det må antages, at elever kan ændre
status begge veje. Hvor nogle på et givent tidspunkt har et særligt vejledningsbehov, kan de blive
afklarede og uddannelsesparate og derfor ikke længere kræve en særlig indsats.
4.2.4

Initiativ 4: Delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for
elever med særlige vejledningsbehov i grundskolen og 10. klasse

UU-centrene bruger i dag samlet 49,5 mio. kr. på direkte kontakt med elever i forbindelse med
individuel vejledning af elever, som fremover skal have en særlig vejledningsindsats. I dag består 21
% af vejledningen rettet enten mod den enkelte elev eller mod grupper af elever med særlige
vejledningsbehov, mens de resterende 79 % består af individuel vejledning.
Givet ønsket om at hæve kvaliteten af den vejledning, gruppen af unge med særlige behov
modtager, forslås en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for elever
med særlige vejledningsbehov. Givet at gruppevejledning efter BCG's vurdering også er en mere

omkostningseffektiv vejledningsform, idet flere kan vejledes i samme tidsrum, kan der spares 12,6
mio. kr. årligt ved tiltaget.
4.2.4.1

Initiativ

Som nævnt tidligere er flere af UU-centrene i gang med en omstilling fra individuel vejledning som
den primære vejledningsform til et større brug af gruppe- og kollektiv vejledning. Kortlægningen
viser dog samtidig, at vejlederne ikke tillægger gruppevejledningen lige så stor betydning som
eksempelvis individuelle samtaler, og at individuel vejledning stadig er den mest udbredte
vejledningsform. Der synes således at være et ønske om øget anvendelse af gruppevejledning, men
der synes også at være en udfordring med at sikre denne omstilling. Flere ledere har i interviews
nævnt, at dette dels er en udfordring som bunder i, at nogle vejledere er tilbageholdende med at
overgå til gruppebaseret vejledning.
Forskningen viser, at gruppevejledning kan være et effektivt redskab. Dansk Clearinghouse's
review viser, at gruppevejledning bl.a. har effekt, når den indgår som fællesvejledning
(informationer, oplæg m.m.) og vejledning, hvor klassen deles op til gruppediskussioner. Fordelen
ved gruppevejledning, herunder workshops er, at det er muligt at facilitere gruppediskussioner
eleverne/de unge imellem, hvilket fører til en signifikant forbedring i elevernes/de unges
beslutningskompetencer (Christensen og Larsen 2011:15). En af fordelene ved gruppevejledning er,
at eleverne ikke står alene med deres problemstillinger, der som oftest er fælles, samt at de kan
blive inspireret af hinandens spørgsmål og overvejelser. Samtidig understreges det, at unge er
under særlig indflydelse af deres kammerater, og at gruppepresset kan være stort, hvorfor
vejledning i form af gruppearbejde bør være styret og ledet af en kompetent person.
Reviewet viser endvidere, at den personlige relation mellem vejleder/lærer og den vejledte er af
væsentlig betydning, ligesom det er vigtigt, at vejledningen tager udgangspunkt i den enkeltes
behov. Den personlige relation etableres i den individuelle samtale, men kan formentlig også
etableres i grupper, der ledes/faciliteres af en vejleder.
En helt central pointe fra reviewet er, at vejledningstiltag/metoder har forskellige styrker og er
mest effektfulde i kombination med hinanden. Af samme grund lægges med dette forslag ikke op
til et bortfald af individuel vejledning, men til en øget anvendelse af gruppevejledning i samspil
med kollektiv vejledning og individuel vejledning.
BCG foreslår konkret, at der sættes mål for anvendelsen af gruppevejledning, og at det
lovgivningsmæssigt præciseres, hvor stor en del af den samlede vejledning, en gennemsnitselev
med særlige vejledningsbehov skal modtage, som skal komme via gruppevejledning.
En øget anvendelse af gruppevejledning kan forudsætte, at der udvikles fælles metoder hertil, samt
at det på tværs af UU-centrene afklares, hvornår gruppevejledning er passende. Videnscenterdelen
af ug.dk kan i den forbindelse målrettes gruppevejledning, således at der er klare og fælles
metoder, som UU-centrene kan trække på.
4.2.4.2

Økonomi

Ved delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning forventes et årligt
nettopotentiale på i alt 12,6 mio. kr.

Figur 80: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 4

Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 4
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Udgifterne til direkte kontakt i forbindelse med individuel vejledning af elever i grundskolen og 10.
klasse med særlige vejledningsbehov udgør i dag 49,5 mio. kr. for den gruppe, som også
fremadrettet skal modtage en særlig vejledningsindsats. BCG forventer, at udgifter til forberedelse,
udvikling og administration vil forblive uændret som resultat af en delvis erstatning af individuel
vejledning med gruppevejledning.
Figur 81: Udgifter til individuel vejledning af elever med særlige vejledningsbehov
Udgifter i dag til direkte kontakt i forbindelse med
individuel vejledning for elever med særlige
vejldningsbehov (mDKK)
Direkte kontakt i forbindelse med vejledning rettet mod
den enkelte elev for elever med særlige
vejledningsbehov
Udgift som vedrører initiativ 3 for elever, som vejlederne
angiver har særlige behov mem som fremover erklæres
uddannelsesparate i 8. klasse
Totale udgifter i dag
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som ikke varierer
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Kilde: BCG analyse

Der er i dag en væsentlig forskel i praksis på tværs af UU-centrene for, hvor stor en andel af
vejledningsindsatsen, som er rettet mod grupper af elever med særlige vejledningsbehov i forhold
til vejledning rettet mod den enkelte elev i grundskolen og 10. klasse. På sektorniveau er
fordelingen i dag således, at 21 % af vejledningen rettet mod den enkelte elev eller mod grupper af
elever med særlige vejledningsbehov, består af vejledning rettet mod grupper, mens de resterende
79 % består af individuel vejledning. For det UU-center med den 5. højeste ratio består vejledning
rettet mod grupper af 35 %.
For at nå dette niveau for sektoren skal mere end 30 % af den individuelle vejledning i dag erstattes
af gruppevejledning. BCG forventer, at der ved en øget indskærpelse i lovgivningen, er 40 % af den
individuelle vejledning, som kan erstattes af gruppevejledning.
Figur 82: Mindreforbrug ved delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning

Udgifter som reduceres ved initiativ 4 (mDKK)
Reduktion af individuel vejledning for elever som kræver en
særlig vejledningsindsats
Total mindreforbrug, brutto
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Det fremgår af figuren oven for, at dette vil resultere i et bruttopotentiale på 18,1 mio. kr. En
erstatning i denne størrelsesorden vil resultere i, at vejledning rettet mod grupper af elever
fremadrettet udgør 39 % af det samlede tidsforbrug for individuel vejledning og vejledning rettet

mod grupper af elever (specifikt for elever som skal have en særlig vejledningsindsats), mens
individuel vejledning vil udgøre 61 %.
Til erstatning for den bortfaldne individuelle vejledning tilbydes gruppevejledning til elever, som
kræver en særlig vejledningsindsats. BCG forventer, at udgiften til direkte kontakt med elever i
forbindelse med gruppevejledning udgør 30 % af udgiften til individuel vejledning. Hvis elever
samles i grupper af 5 elever vil tidsforbruget være 20 % af tidsforbruget for individuel vejledning.
Der tages dog højde for, at der kan være brug for lidt længere tid med eleverne, når de befinder sig
i grupper og derfor anvendes 30 %.
Figur 83: Varige merudgifter til gruppevejledning til delvis erstatning for individuel vejledning
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Dette betyder en varig merudgift på 5,4 mio. kr. til gruppevejledning, som illustreret i figuren
ovenfor. Som tidligere nævnt forventes tiden brugt på forberedelse, udvikling og administration i
forbindelse med disse elever at forblive uændret som følge af dette initiativ.
En detaljeret pengestrømsopgørelse præsenteres nedenfor.
Figur 84: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 4
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Mindreforbrug, brutto
Reduktion af individuel vejledning for elever som
kræver en særlig vejledningsindsats
Varige merudgifter - staten
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Varige merudgifter - kommunerne
- Øget gruppevejledning for elever som kræver en
særlig vejledningsindsats
Engangsudgifter - staten
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Engangsudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Samlet potentiale

2013

Indfasning af initiativ
Indfasning af mindreforbrug og varige merudgifter

2013

-

2014
7,5

2015
18,1

2016
18,1

2017
18,1

2018
18,1

-

7,5

18,1

18,1

18,1

18,1

-

-2,3

-5,4

-5,4

-5,4

-5,4

-

-2,3
5,3

-5,4
12,6

-5,4
12,6

-5,4
12,6

-5,4
12,6

42%

2015
100%

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2014
0%

Kilde: BCG analyse

Initiativet forventes at være indfaset i august 2014, med et årligt nettopotentiale herfra på 12,6 mio.
kr.
4.2.4.3

Konsekvenser

Det er BCG's samlede vurdering, at initiativet på en omkostningseffektiv måde vil sikre et
kvalitativt løft af vejledningsindsatsen. Der arbejdes i dag mange steder på at sikre øget anvendelse

af gruppevejledning, men udviklingen er langsommere, end de fleste ledere, vi har talt med, ønsker
sig. Ved at opstille en lovgivningsbaseret målsætning for, hvor stor en del af vejledningsindsatsen
for elever med særlige behov, som i gennemsnit skal gøres gruppebaseret, kan en øget anvendelse
af gruppevejledning sikres.
Særligt to bekymringer over for dette forslag, som BCG har mødt, kan nævnes.
For det første har flere vejledere under besøgene fremhævet, at ikke alle elever med særlige
vejledningsbehov vil kunne modtage gruppevejledning, ligesom ikke alle emner kan tages op i
plenum. Der er dog heller ikke i dette initiativ lagt op til, at al individuel vejledning bortfalder for
denne gruppe, men blot at gruppevejledning anvendes i højere grad. Der kan fortsat være elever,
der slet ikke vil modtage gruppevejledning.
For det andet har det været nævnt, at gruppevejledning ikke nødvendigvis er ressourcebesparende,
da der stilles øgede krav til forberedelsen. BCG har taget højde herfor i beregningerne af
potentialet. Det er desuden BCG's forventning, at gruppevejledning vil være et mere effektivt
værktøj jo mere det anvendes.
4.2.5

Initiativ 5: Delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 1517-årige

UU-centrene bruger i dag samlet 77,1 mio. kr. på direkte kontakt med den unge i forbindelse med
individuel vejledning af 15-17-årige uden for grundskolen. I dag udgør vejledning rettet mod
grupper af 15-17-årige 15 %, mens individuel vejledning udgør 85 % af det samlede tidsforbrug for
disse to vejledningstyper.
Givet ønsket om at hæve kvaliteten af den vejledning, gruppen af 15-17-årige modtager, forslås en
delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning. Givet at gruppevejledning også er
en mere omkostningseffektiv vejledningsform, idet flere kan vejledes i samme tidsrum, kan der
spares 19,7 mio. kr. årligt ved tiltaget.
4.2.5.1

Initiativ

Som nævnt tidligere er flere af UU-centrene i gang med en omstilling fra individuel vejledning som
den primære vejledningsform til et større brug af gruppevejledning. Som beskrevet i initiativ 4 er
der flere fordele ved gruppevejledning. Dog viser kortlægningen samtidig, at vejlederne ikke
tillægger gruppevejledningen lige så stor betydning som eksempelvis individuelle samtaler, og at
individuel vejledning stadig er den mest udbredte vejledningsform. BCG foreslår, at der sættes
konkrete mål for anvendelsen af gruppevejledning, og at det præciseres, hvor stor en del af den
samlede vejledning som 15-17-årige skal modtage, der skal komme via gruppevejledning.
En øget anvendelse af gruppevejledning kan forudsætte, at der udvikles fælles metoder hertil, samt
at det på tværs af UU-centrene afklares, hvornår gruppevejledning er passende.
4.2.5.2

Økonomi

En indledende beregning viser et nettopotentiale på 19,7 mio. kr. som vist nedenfor. Dette er ved
en antagelse om, at 40 % af den individuelle vejledning i dag kan erstattes af gruppevejledning.

Figur 85: Opsummering af økonomisk potentiale ved initiativ 5
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Udgifter til individuel vejledning for 15-17-årige er i dag i alt 77,1 mio. kr. som illustreret nedenfor.
Figur 86: Udgifter i dag til direkte kontakt i forbindelse med individuel vejledning for 15-17årige
Udgifter i dag til direkte kontakt i forbindelse med individuel
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Ved en antagelse om at 40 % af den individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning, er
bruttopotentialet på 28,1 mio. kr. En erstatning i denne størrelsesorden vil resultere i, at vejledning
rettet mod grupper af 15-17-årige fremadrettet udgør 34 %, mens individuel vejledning vil udgøre
66 % af det samlede tidsforbrug for disse vejledningstyper for 15-17-årige. Det center, som har den
5. højeste ratio bruger i dag 42 % af tiden på vejledning rettet mod grupper af 15-17-årige.
Figur 87: Bruttopotentiale ved delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 15-17årige
Udgifter som reduceres ved initiativ 5 (mDKK)
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Hertil kommer en udgift til øget gruppevejledning på 8,4 mio. kr. som vist nedenfor. Denne udgift
baseres på en antagelse om, at tidsforbruget på direkte kontakt med de unge ved gruppevejledning
er 70 % lavere sammenlignet med tidsforbruget ved en tilsvarende individuel vejledning. Hvis de
unge samles i grupper af 5 unge, vil tidsforbruget for gruppevejledning være 20 % af tidsforbruget
for individuel vejledning. Der tages dog højde for, at der kan være brug for lidt længere tid med de
unge, når de befinder sig i grupper og derfor anvender BCG 30 %. Den nuværende forberedelse,
administration m.v. i forbindelse med individuel vejledning antages at være konstant.
Figur 88: Merudgift ved øget gruppevejledning for 15-17årige udenfor grundskolen
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Totale merudgifter
Kilde: BCG analyse

Løn til
Direkte variable
vejledning allokerede udgifter
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
3,2
5,3
3,2
5,3
3,2

Total
0,0
0,0
8,4
8,4
8,4

Initiativet forventes ikke at resultere i engangsudgifter. Indfasningen af initiativet forventes at
forløbe som illustreret i figuren nedenfor.
Figur 89: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 5
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
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- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Varige merudgifter - kommunerne
- Øget gruppevejledning for 15-17-årige uden for
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- Der forudsættes ingen engangsudgifter
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Kilde: BCG analyse

Initiativet forventes at være fuldt indfaset i august 2014 med et årligt potentiale på 19,7 mio. kr.
herefter.
4.2.5.3

Konsekvenser

Konsekvenserne ved dette initiativ er de samme som for initiativ 4. Der henvises til dette initiativ.
4.2.6

Initiativ 6: Delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 1824-årige

UU-centrene bruger i dag samlet 104,4 mio. kroner på direkte kontakt med den unge i forbindelse
med individuel vejledning af 18-24-årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. I dag
udgør vejledning rettet mod grupper af 18-24-årige 16 %, mens individuel vejledning udgør 84 % af
det samlede tidsforbrug på disse to vejledningstyper.
Givet ønsket om at hæve kvaliteten af den vejledning, som gruppen af 18-24-årige modtager, forslås
en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning. Da gruppevejledning også er
en mere omkostningseffektiv vejledningsform, idet flere kan vejledes i samme tidsrum, kan der
spares 26,6 mio. kr. årligt ved tiltaget.
4.2.6.1

Initiativ

Som nævnt tidligere er flere af UU-centrene i gang med en omstilling fra individuel vejledning som
den primære vejledningsform til et større brug af gruppevejledning. Som beskrevet i initiativ 4 er
der flere fordele ved gruppevejledning. Dog viser kortlægningen samtidig, at vejlederne ikke
tillægger gruppevejledningen lige så stor betydning som eksempelvis individuelle samtaler, og at
individuel vejledning stadig er den mest udbredte vejledningsform. BCG foreslår, at der sættes
konkrete mål for anvendelsen af gruppevejledning, og at det præciseres, hvor stor en del af den
samlede vejledning som 18-24-årige skal modtage, der skal bestå af gruppevejledning.

En øget anvendelse af gruppevejledning kan forudsætte, at der udvikles fælles metoder hertil, samt
at det på tværs af UU-centrene afklares, hvornår gruppevejledning er passende.
4.2.6.2

Økonomi

En indledende beregning viser et nettopotentiale på 26,6 mio. kr. som vist nedenfor. Dette er ved
en antagelse om, at 40 % af den individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning.
Figur 90: Opsummering af økonomisk potentiale ved initiativ 6

Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 6
(mDKK)
Delvis erstatning af individuel vejledning med
gruppevejledning for 18-24-årige
Kilde: BCG analyse

Årligt
bruttopotentiale

Årlige
Årligt
merudgifter nettopotentiale Engangsudgifter

38,0

11,4

26,6

0,0

Udgifter til individuel vejledning for 18-24-årige er i dag i alt 104,4 mio. kr. som illustreret nedenfor.
Figur 91: Udgifter i dag til direkte kontakt i forbindelse med individuel vejledning for 18-24-årige

Udgifter i dag til direkte kontakt i forbindelse med
individuel vejledning for 18-24-årige (mDKK)

Løn til
vejledning

Direkte variable
Allokerede udgifter
allokerede udgifter som ikke varierer

Total

Direkte kontakt i forbindelse med vejledning rettet
59,3
35,8
9,2
104,4
mod den enkelte 18-24-årige
Totale udgifter i dag
59,3
35,8
9,2
104,4
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Ved en antagelse om at 40 % af den individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning er
bruttopotentialet på 38 mio. kr. En erstatning i denne størrelsesorden vil resultere i, at vejledning
rettet mod grupper af 18-24-årige fremadrettet udgør 33 %, mens individuel vejledning vil udgøre
67 % af det samlede tidsforbrug for de to vejledningstyper. Det center, som har den 5. højeste ratio
bruger i dag 38 % af tiden på vejledning rettet mod grupper af 18-24årige.
Figur 92: Bruttopotentiale ved delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 18-24-årige

Udgifter som reduceres ved initiativ 6 (mDKK)
Vejledning rettet mod den enkelte unge, som kan erstattes af
gruppevejledning
Total mindreforbrug, brutto
Kilde: BCG analyse

Løn til
vejledning
23,7
23,7

Direkte variable
allokerede udgifter
14,3
14,3

Total
38,0
38,0

Hertil kommer en udgift til øget gruppevejledning på 11,4 mio. kr. som vist nedenfor. Denne udgift
baseres på en antagelse om, at tidsforbruget på direkte kontakt med de unge ved gruppevejledning
er 70 % lavere sammenlignet med tidsforbruget ved en tilsvarende individuel vejledning. Hvis de
unge samles i grupper af 5 unge, vil tidsforbruget for gruppevejledning være 20 % af tidsforbruget
for individuel vejledning. Der tages dog højde for, at der kan være brug for lidt længere tid med de
unge, når de befinder sig i grupper, og derfor anvender BCG 30%. Den nuværende forberedelse,
administration m.v. i forbindelse med individuel vejledning antages at være konstant.

Figur 93: Merudgift ved øget gruppevejledning for 15-17-årige

Løn til
Direkte variable
vejledning allokerede udgifter
0,0
0,0
0,0
0,0
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7,1
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Varige merudgifter ved initiativ 6 (mDKK)
Varige merudgifter ved staten
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Varige merudgifter ved kommunerne
- Øget gruppevejledning for 18-24-årige
Totale merudgifter
Kilde: BCG analyse

Total
0,0
0,0
11,4
11,4
11,4

Initiativet forventes ikke at resultere i engangsudgifter. Indfasningen af initiativet forventes at
forløbe som illustreret i figuren nedenfor.
Figur 94: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 6
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
- Reduktion af individuel vejledning for 18-24-årige
Varige merudgifter - staten
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Varige merudgifter - kommunerne
- Øget gruppevejledning for 18-24-årige
Engangsudgifter - staten
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Engangsudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
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Kilde: BCG analyse

Initiativet forventes at være fuldt indfaset i august 2014 med et årligt potentiale på 26,6 mio. kr.
4.2.6.3

Konsekvenser

Konsekvenserne ved dette initiativ er de samme som for initiativ 4. Der henvises til dette initiativ.
4.2.7

Initiativ 7: Fokusering af den opsøgende forpligtigelse for 18-24-årige

UU-centrene har i dag en vejledningsforpligtelse over for de 18-24-årige, der ikke har gennemført
eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra
kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.
UU-centrene bruger i alt 2,9 % af det samlede tidsforbrug på opsøgende aktiviteter for 18-24-årige,
som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Dette svarer til en udgift på 26,4 mio. kr. på
opsøgende aktiviteter. Heri indgår udgifter til en opsøgende forpligtigelse over for unge, som er i
fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændige, men som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.
Det forventes, at ved bortfald af forpligtelsen til opsøgende aktiviteter for denne gruppe, vil et
potentiale på 2,4 mio. kr. årligt kunne realiseres.

4.2.7.1

Initiativ

For at fokusere UU-centrenes opsøgende pligt over for de 18-24-årige, der har behov for vejledning,
foreslås det at præcisere i vejledningsloven, at pligten alene omfatter personer uden fuldført
ungdomsuddannelse, der hverken er i uddannelse, job eller er omfattet af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats mv. Det svarer ca. til 42.448 personer. Ændringen vil betyde, at UU’erne ikke
længere behøver at bruge tid på at opsøge 18-24-årige uden fuldført ungdomsuddannelse, der er i
fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændige, som udgør 17.008 personer.
4.2.7.2

Økonomi

Som det fremgår nedenfor forventes en fokusering af de opsøgende aktiviteter for 18-24-årige at
kunne resultere i et nettopotentiale på 2,4 mio. kr. årligt.
Figur 95: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 7

Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 7
Årligt
Årlige
Årligt
(mDKK)
bruttopotentiale merudgifter nettopotentiale Engangsudgifter
Opsøgende aktiviteter med henblik på at etablere og
fastholde kontakt med 18-24-årige
2,4
0,0
2,4
0,0
Kilde: BCG analyse

UU-centrene bruger i dag 2,9 % af deres samlede tidsforbrug på opsøgende aktiviteter med henblik
på at etablere og fastholde kontakt med 18-24-årige. Dette svarer til, at der bruges 15 mio. kr. i
lønudgifter, mens den samlede udgift ved allokering af alle øvrige udgifter er 26,4 mio. kr., som
præsenteret i figuren nedenfor.
Figur 96: Udgifter til opsøgende aktiviteter for 18-24-årige
Udgifter i dag (mDKK)

Løn til
vejledning

Direkte variable
Allokerede udgifter
allokerede udgifter som ikke varierer

Total
Opsøgende aktiviteter med henblik på at etablere og
15,0
9,1
2,3
26,4
fastholde kontakt med 18-24-årige
Totale udgifter i dag
15,0
9,1
2,3
26,4
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Det antages at denne tid er fordelt mellem to overordnede grupper: unge, der hverken er i gang
med eller har fuldført en ungdomsuddannelse og unge, der er blevet angivet som i risiko for at
afbryde et skole- eller uddannelsesforløb. Det antages, at tidsfordelingen imellem disse grupper
følger den generelle fordeling mellem grupperne som angivet i spørgeskemaundersøgelsen.
Dermed udgør unge, der hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse 69 % af
tidsforbruget på opsøgende aktiviteter, svarende til 2 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug.
Denne tid kan fordeles mellem 42.448 unge, der hverken er i uddannelse, job eller er omfattet af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv., og 17.008 unge, der er i fuldtidsbeskæftigelse eller
selvstændige.
Ved en simpel allokering forventes 29 % af tidsforbruget at være relateret til unge i
fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændige, svarende til 0,6 %. Det forventes dog, at tidsforbruget pr.
person i den førstnævnte gruppe vil være højere end for personer i den sidstnævnte gruppe.
Tidsforbruget for den sidstnævnte gruppe nedjusteres derfor med 50 %. Det forventes dermed, at
0,3 % af det samlede tidsforbrug kan falde bort ved en fokusering af den opsøgende indsats.

Figur 97: Potentiale ved bortfald af UU-centrenes opsøgende aktiviteter for 18-24-årige

Reduktion i udgifter ved fokusering af pligt til opsøgende
aktiviteter for 18-24-årige (mDKK)
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fastholde kontakt med 18-24-årige
Total mindreforbrug, brutto

Direkte variable
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1,5

0,9

2,4

1,5

0,9

2,4

Kilde: BCG analyse

Ved brug af antagelserne beskrevet oven for forventes det, at en fokusering af den opsøgende
indsats kan resultere i et potentiale på 2,4 mio. kr., som vist i figuren ovenfor.
Initiativet forventes ikke at resultere i varige meromkostninger eller engangsudgifter til
implementering.
Figur 98: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 7
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
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Kilde: BCG analyse

Det forventes, at initiativet vil være fuldt indfaset i august 2014 med et årligt nettopotentiale på 2,4
mio. kr.
4.2.7.3

Konsekvenser

UU-centrene vil fortsat have en vejledningsforpligtigelse over for 18-24-årige, som er i
beskæftigelse eller selvstændige. Med en fokusering af den opsøgende forpligtigelse må disse unge
fremadrettet selv opsøge UU-centrene for at modtage vejledning. Det er BCG's forventning, at
dette vil være muligt givet, at der alt andet lige er tale om en stærkere gruppe af unge.
4.3

Effektivisering i UU-centrene

Der er to initiativer, som er forbundet med effektivisering i UU-centrene.
Initiativ 8 omhandler de vejledningsadministrative systemer. Der præsenteres to alternativer til
mindreforbrug på disse systemer. Det første alternativ indebærer genforhandling af kontrakter
med leverandøren af vejledningsadministrative systemer (inkluderet i figuren nedenfor). Det andet
alternativ omfatter en fælles nyudvikling af et vejledningsadministrativt system.

Yderligere foreslås det i initiativ 9, at der oprettes en fælleskommunal indsats, som kan bidrage til
at realisere en reduktion af udgiftsniveauet til niveauet for det UU-center som har det 20. laveste
udgiftsniveau ved hjælp af en række konkrete forslag. Potentialet ved initiativer forbundet med
effektivisering på i alt 51,7 mio. kr. er præsenteret i figuren nedenfor.
Figur 99: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med effektiviseringer
Initiativer forbundet med effektivisering
Initiativ 8: Genforhandling eller udvikling af nyt
vejledningsadministrativt system
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Initiativ 9: Potentiale ved reduktion af udgifter til benchmark
Mindreforbrug, brutto
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Kilde: BCG analyse

4.3.1

Lavere udgifter til UU-centrenes vejledningsadministrative systemer

UU-vejlederne bruger i deres daglige arbejde forskellige vejledningsadministrative systemer. Stort
set alle de vejledningsadministrative systemer er udviklet af firmaet UVdata. UVdata har udviklet
en række produkter, som særligt sælges til skoler og UU-centre.
Mens der efter
vejledningsreformen i 2004 var flere konkurrerende produkter på markeder, har UVdata i dag et de
facto monopol på vejledningsadministrative systemer.
UU-centrene under ét bruger i dag omkring 24 mio. kr. på vejledningsadministrative systemer. To
store UU-centre er begyndt en proces hvor de via udbud egenudvikler vejledningsadministrative
systemer.
Begge centre mener, at de kan spare betydelige ressourcer – konservativt estimeret 50 % af de
hidtidige driftsudgifter. Opskaleres denne effekt til landsplan, kan det estimeres, at der ved
genforhandling af de nuværende kontrakter med UVdata, eller ved fælles udvikling af et alternativt
vejledningsadministrativt system, kan opnås et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. for sektoren under
ét, sammenlignet med udgiftsniveauet i 2012. Der forventes engangsudgifter i forbindelse med
initiativet på mellem 1,4 og 3 mio. kr.
4.3.1.1

Initiativer

I dette afsnit beskrives først det mest udbredte vejledningsadministrative system i dag og
leverandøren heraf, UVdata. Herefter beskrives mulige måder at nedbringe udgifterne til
vejledningsadministrative systemer.
4.3.1.1.1

UVdata og UVdatas produkter

Firmaet UVdata står i dag for leverancen af studieadministrative systemer til alle UU-centre
undtagen to, nemlig København og Gribskov. UVdata blev stiftet i 2004 af en tidligere
skolevejleder og har fokuseret altovervejende på udvikling af IT-systemer til UU-centrene samt til
kommunale samarbejdspartnere. Over årene har UVdata udviklet en lang række it-produkter.
Da UVdata startede i 2004 havde firmaet tre konkurrenter på markedet for
vejledningsadministrative systemer (Fortis, Tabulex og KMD). Efter noget tid opnåede UVdata
status som eneleverandør, idet de øvrige firmaer lukkede deres aktiviteter ned.
UVdata havde i 2011 en omsætning på 36 mio. kr. og et resultat før skat på 21,4 mio. kr.52 I perioden
2007 til 2011 havde UVdata en vækst på 466 %.53 Disse økonomiske resultater har været
medvirkende til, at virksomheden i 2012 blev kåret som Gazelle-virksomhed (mindre, hurtigt
voksende virksomheder) af Dagbladet Børsen.
Produktet UVvej udgør grundstammen i UVdatas systempakke rettet mod UU-centrene.
Vejlederne bruger blandt andet UVvej til at foretage registreringer af nye kontakter med unge, til
at tilgå diverse stamdata for den unge og til at modtage oplysninger om unge, som den enkelte
vejleder er ansvarlig for – dette eksempelvis såfremt der er tilflyttere, der kommer til en
grundskole, som hører under den pågældende vejleder.
UVvej leveres som en grundpakke, hvor det er muligt at tilkøbe forskellige ydelser. For eksempel er
det muligt at tilkøbe ydelser, der gør det muligt automatisk at registrere såvel udgående som
indkommende sms'er. Mens alle centre der bruger UVdatas produkter, har UVvej, så er der forskel
på, hvilke supplerende systemer og funktionaliteter, centrene køber. Som eksempel er det BCG's
opfattelse, at automatiske registreringer af de udgående sms'er er ganske udbredt, mens vi ikke har
mødt vejledere eller ledere, der anvender den funktionalitet, der giver mulighed for automatisk
registrering af indgående sms'er.
Baseret på workshops og interviews er det BCG's oplevelse, at der er en generelt stor tilfredshed
med UVdatas systemer. Systemerne opfattes som nemme at anvende og flere interviewpersoner
lægger vægt på, at UVdatas produkter har bidraget til en omfattende digitalisering af UU-centrenes
arbejde.
4.3.1.1.2

To centre anskaffer nye vejledningsadministrative it-systemer

På trods af den generelle tilfredshed, er flere større UU-centre på vej væk fra UVdata. Danmarks
største UU-center, UU København, anskaffede således et nyt studieadministrativt system i starten
af 2013. Og UU Køge Bugt (dækker Greve, Køge, Solrød og Stevns og er Danmarks 7. største UUcenter) gennemfører tilsvarende i 2013 et udbud af et nyt studieadministrativt system.
Der er flere grunde til, at de to centre ønsker at skifte system. En bærende årsag for begge centre er
ønsket om at nedbringe udgifterne til de vejledningsadministrative systemer. Som det fremgik af
det beslutningsgrundlag, som UU København i 2011 præsenterede for Københavns Kommunes

52

Faktaboks fra Børsen i forbindelse med Gazelle-kåring af UVdata,
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/33566/artikel.html?hl=VVY7dXY
53
Pressemeddelelse fra UVdata i forbindelse med Gazelle-kåring af UVdata,
http://www.uvdata.dk/media/1706/uvdata%20kåret%20som%20gazelle%20-%20red2.doc

Børne- og Ungdomsforvaltning: "UVvej er det eneste vejledningssystem til den kommunale verden.
(…). UVdata har i dag monopol. Dette medfører bl.a. uforholdsmæssigt høje udgifter."54
De to centre vurderer, at de vil kunne opnå en reduktion i de årlige driftsudgifter på ikke mindre
end 50 % sammenlignet med det, de hidtil har betalt hos UVdata. Hertil kommer ønsket om en
bedre understøttelse af de lokale arbejdsgange.
Udbuddet gennemført af UU København er tilrettelagt således, at andre UU-centre også er
omfattet af udbuddet. Det vil sige, at centrene uden at gennemføre et udbud kan indkøbe
systemet, som leveres af firmaet Logica.
BCG har spurgt en række UU-centerledere, hvordan de ser på potentialerne i at skifte leverandør.
Der er overordnet to forskellige holdninger til anskaffelsen at et nyt vejledningsadministrativt
system. Der er en gruppe af centre, hvor centerlederen er afventende og vil se erfaringerne fra
København og Køge an. Denne gruppe er overvejende positive over for et skift. En anden gruppe er
mindre positive og forventer ikke at gennemføre et skift. Lederne her understreger, at opgaven
med at skifte system er stor, idet medarbejderne skal lære nye måder at arbejde på, og idet data
skal migreres fra det eksisterende system til det nye system.
På baggrund af de gennemførte interviews er det i forlængelse heraf BCG's erfaring, at selve
opgaven med at gennemføre et udbud er en stor opgave. Det er således ikke tilfældigt, at de to
udbud har været gennemført i nogle af de største UU-centre. Og selv for disse centre har det været
en større opgave at gennemføre et udbud. For Københavns tilfælde illustreres dette af, at UVdata
indbragte UU København for klagenævnet for udbud.
4.3.1.1.3

To veje til at reducere omkostningerne til vejledningsadministrative systemer for
UU-centrene

BCG ser overordnet to mulige veje til at nedbringe UU-centrenes udgifter til
vejledningsadministrative systemer. For det første kan der gennemføres kontraktforhandlinger
med UVdata, som kan nedbringe prisen til et niveau, som vil give UVdata en overskudsmargen
svarende til den, der normalt findes i private IT-virksomheder. For det andet kan der fra
kommunal eller statslig hold tages en fælles beslutning om, at der udvikles et fælles system, som
hele UU-sektoren skal benytte, og hvor systemet drives eller anskaffes fra centralt hold.
4.3.1.2

Økonomi

De samlede udgifter til vejledningsadministrative systemer forventes at kunne reduceres med
50 % ved genforhandling af kontrakt med UVdata eller ved fælles nyudvikling af et
vejledningsadministrativt system. Dette resulterer i en årlig mindreudgift på 11,2 mio. kr.
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Figur 100: Økonomiske effekter ved initiativ 8
Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 8
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Baseret på kortlægningsanalysen bruger UU-sektoren i dag 23,8 mio. kr. på
vejledningsadministrative IT-systemer, hvilket langt overvejende består af systemer udbudt af
UVdata. Det antages, at 20 % af udgifter til vejledningsadministrative systemer påvirkes af
lønudgifter til vejledning ved bortfald af licensudgifter. Dermed er 1,4 mio. kr. af udgifterne til
vejledningsadministrative IT-systemer allerede bortfaldet. Baseline for dette initiativ er derfor de
tilbageværende udgifter på 22,4 mio. kr.
Figur 101: Udgifter i dag til vejledningsadministrative IT-systemer
Udgifter i dag til vejledningsadministrative systemer (mDKK)
Udgifter til vejledningsadministrative systemer
Allokeret udgift til vejledningsadministrative systemer som er faldet bort ved øvrige initiativer
Tilbageværende udgifter
Kilde: BCG analyse

4.3.1.2.1
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Økonomi ved alternativ 1: Genforhandling af kontrakter med UVdata

Det første alternativ vedrørende genforhandling af kontrakt med UVdata forventes at resultere i et
bruttopotentiale på 11,2 mio. kr. uden pådrag af varige merudgifter. Til realisering af potentialet
forventes en engangsudgift på 1,4 mio. kr.
Figur 102: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 8, alternativ 1: Genforhandling med UVdata
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Det årlige bruttopotentiale er baseret på en forventet reduktion i udgifter på
vejledningsadministrative systemer på 50 % som følge af en genforhandling med UVdata. Det er
erfaringen fra UUV Køge, at UVdata er villig til at byde på en kontrakt på et tilsvarende
vejledningsadministrativt system, som UU-centret bruger i dag til 50 % af den nuværende udgift.
Dette lægges dermed til grund for det forventede mindreforbrug ved en koordineret forhandling på
tværs af UU-sektoren. Til realisering af denne koordinerede indsats forventer BCG, at der skal
bruges to årsværk i det første år til styring af kontraktforhandlinger. Med allokerede overhead
forventes en engangsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til disse to årsværk.
Som det fremgår af figuren nedenfor, forventes kontraktforhandlingen at forløbe i 2014 med fuld
indfasning af effekt i 2015. Nettopotentialet bliver fra 2015 og frem 11,2 mio. kr. årligt.

Figur 103: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 8, alternativ 1: Genforhandling med UVdata
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Kilde: BCG analyse

4.3.1.2.2

Økonomi ved alternativ 2: Fælles nyudvikling af vejledningsadministrativt system

Det andet alternativ vedrørende fælles nyudvikling af et vejledningsadministrativt system forventes
at resultere i et bruttopotentiale på 11,2 mio. kr. uden pådrag af varige merudgifter. Til realisering af
potentialet forventes en engangsudgift på 3 mio. kr.
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Det årlige bruttopotentiale er baseret på en forventet reduktion i udgifter på vejledningsadministrative systemer på 50 % som følge af fælles nyudvikling af et vejledningsadministrativt
system. Det er erfaringen fra UUV Køge og UU København, at et nyt vejledningsadministrativt
system kan reducere udgifterne til mellem det halve og en tredjedel af de nuværende udgifter til
vejledningsadministrative systemer. Dette lægges dermed til grund for det forventede
mindreforbrug ved en fælles udvikling af et vejledningsadministrativt system på tværs af UUsektoren. Til udvikling af et nyt system forventes en engangsudgift på 3 mio. kr. som svarer til den
estimerede udgift til udvikling af et system for UU København.
Som det fremgår af figuren nedenfor, forventes nyudviklingen at finde sted i 2014 med fuld
indfasning af effekt i 2015. Nettopotentialet bliver fra 2015 og frem 11,2 mio. kr. årligt.

Figur 105: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 8, alternativ 2: Nyudvikling af vejledningsadministrativt system
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Kilde: BCG analyse

4.3.1.3

Konsekvenser

BCG's vurdering af fordele og ulemper ved de to alternative scenarier er gengivet nedenfor.
Der gennemføres en koordineret kontraktforhandling med UVdata

Fordele
 Kræver ikke lokal implementering af nye
systemer
 De fleste UU-centres systemer vil kunne tale
sammen

Der tages fra kommunal eller statslig hold en
fælles beslutning om, at hele UU-sektoren skal
benytte et fælles system - systemet drives fra
centralt hold
Fordele
 Kan understøtte fælles arbejdsgange og
kvalitetsmål
 Med kun et enkelt system vil forskellige UUer
nemt kunne udveksle data
 Nemmere at sikre samspil med andre systemer,
der bruges på vejledningsområdet

Ulemper
 Langt de fleste UU-centre vil fortsat være
afhængige af en enkelt leverandør
 Som i dag en begrænset tværgående dialog om
nye ønsker til systemer

Ulemper
 Et privat monopol afløses af et offentligt
monopol
 Ingen markedsdreven incitamentstruktur

Forudsætninger/tiltag,
der
kan
reducere
ulemper
 En forudsætning vil være, at
kontraktforhandlinger med UVdata varetages
koordineret på tværs af UU-centrene. Dette kan
enten gøres i tværkommunalt eller statsligt regi.

Forudsætninger/tiltag,
der
kan
reducere
ulemper
 Organisatorisk nær forankring til eksisterende
fælles løsninger
 Etablering af governance-struktur, der sikrer, at
lokale behov indarbejdes i det løbende
udviklingsarbejde

Vedrørende koordineret kontraktforhandling med UVdata
Koordineret indkøb har været en central løftestang i en række offentlige organisationer over de
seneste år, og er også et af de hyppigst anvendte effektiviseringsværktøjer i private virksomheder.
Koordineret indkøb er særligt anvendeligt, når forskellige enheder køber de samme services eller

produkter. Her synes UU-centrenes køb af vejledningssystemer fra UVdata at være et klassisk
eksempel på et område, hvor fælles indkøb er oplagt. Om end BCG ikke har undersøgt dette
detaljeret, ville det – baseret på de samtaler vi har haft – være vores hypotese, at forskellige centre i
dag betaler ganske forskellige priser for de samme ydelser.
Flere UU-centerledere, som BCG har talt med, har da også peget på fælles indkøb som en mulig vej
frem. En enkelt leder har gjort opmærksom på, at mulighederne af fælles indkøb har været drøftet
tidligere, men blev skrinlagt fordi UU-centrene ikke kunne finde fælles fodslag om, hvem der i
givet fald skulle stå for forhandlingerne med UVdata på vegne af de andre centre.
Den vigtigste ulempe ved at lave fælles kontraktforhandlinger med UVdata ville være, at UVdatas
de facto monopolstatus ville opretholdes. Hermed ville afhængigheden af UVdata i forhold til
nyudvikling være stor, og UU-centrene over ét ville – som i dag – fortsat have deponeret en stor del
af sin strategiske beslutningskraft hos en privat aktør. Hertil kommer, at muligheden for at lave en
samlet IT-strategi på vejledningsområdet, ville blive reduceret.
Den vigtigste fordel ved at reducere omkostninger ved at gennemføre fælles kontraktforhandlinger
med UVdata er, at det vejledningsadministrative systemlandskab bevares. Dette er en fordel af to
grunde. For det første er brugertilfredsheden med UVdata som nævnt ganske stor. For det andet
forudsætter dette scenarium ikke en omfattende implementeringsproces i UU-centrene.
Den vigtigste forudsætning for at gennemføre en koordineret kontraktforhandling er, at der er en
organisatorisk enhed, der kan stå for at gennemføre kontraktforhandlingerne på vegne af UUcentrene under ét. Jo højere fælles forpligtelse, der kan demonstreres fra UU-centrene i forhold til
ikke at købe andre systemer, end UVdatas, jo lavere priser kan også opnås.
Der tages fra kommunal eller statsligt hold en fælles beslutning om, at hele UU-sektoren skal benytte
et fælles system - systemet er obligatorisk at bruge for alle centre og drives fra centralt hold.
Den vigtigste forskel på dette scenarium og scenariet med fælles kontraktforhandling er, at der i
dette scenarium vil være et samlet udbud for hele sektoren, hvor alle i sektoren forpligtes til at
anvende det samme system. I fælles kontraktforhandlinger kan opnås samlede lavere priser, men
der vil fortsat være tale om en markedsbaseret løsning, hvor det er UVdata, der udvikler nye
løsninger og stiller dem til rådighed for UU-centrene. Udvikles et fælles system vil der være en
mere tydelig fælles bestiller (leverandøren vil stadig kunne være en privat leverandør).
Den største fordel ved dette scenarium er muligheden for at sikre ens arbejdsgange, ens koncepter,
kvalitetsmål mm. på tværs af sektoren. Herudover gøres det nemmere at udveksle informationer på
tværs af UU-centrene, og der sikres det nødvendige samspil med andre systemer på
vejledningsområdet.
De største ulemper ved scenariet er, at det private monopol, der eksisterer i dag, afløses af et
offentligt monopol. Der vil således ikke umiddelbart være en markedsdreven incitamentstruktur,
som sikrer løbende innovation på det vejledningsadministrative it-område. Omvendt skal det
nævnes, at der er mange eksempler på, at den offentlige sektor er i stand til at styre monopoler
effektivt. At UVdata over de seneste år er blevet et de facto monopol, vidner om, at der er mange
fordele ved at have de samme systemer.
En forudsætning for scenariet vil være, at der er en enhed, der kan koordinere krav til system og
dialog med leverandør på tværs af alle centre. Denne enhed skal have de rette IT-mæssige og

indkøbsmæssige kompetencer. Og der skal etableres en governance-struktur, der sikrer det rette
samspil mellem den centrale enhed og de lokale UU-centre. Dette kunne eksempelvis være en
bestyrelse eller en tværgående styregruppe for den centrale enhed.
4.3.2

Øget fælleskommunal indsats for at sikre, at omkostninger svarende til realistisk
benchmark kan realiseres

Det foreslås, at der etableres en fælleskommunal enhed, eller gennemføres et tilsvarende
tværgående samarbejde, på tværs af UU-centrene med det fokus at sikre tilpasning af udgifter til et
realistisk benchmark.
Det er BCG's erfaring, at et realistisk benchmark i denne sammenhæng vil svare til det 20. bedste
center. BCG forventer, at en fælleskommunal indsats skal bemandes med 9 medarbejdere plus
ledelse og får til opgave at hjælpe de enkelte UU-centre med at identificere områder, hvor
udgifterne kan tilpasses uden at dette går ud over kvaliteten af de leverede ydelser. Kontorets
primære opgave er således at gennemføre detaljerede analyser af områder, hvor der på tværs af
UU-centrene vurderes at være et potentiale samt at afholde seminarer og lignende med ledere og
medarbejdere i de enkelte centre.
BCG's interviews med otte ledere samt erfaringer indhentet på besøg i UU-centre, har peget på en
række områder, hvor der med fordel kan sættes ind, disse er:














Færre timer pr. ung.
Opstilling af et klart ydelseskatalog.
Mere detaljeret anvendelse af tidsnormering.
Mere systematisk anvendelse af eVejledning.
Lade screening af morgenskærm varetages af HK-ansatte.
At holde lukket i sommerferierne samt på andre helligdage.
Altid at bringe computere med til møder – alternativt at anvende iPads i
vejledningsindsatsen.
At sikre rettidige data om fravær fra ungdomsuddannelser.
At sikre, at vejlederne sidder i UU-centrets kontorer.
Optimere antallet af medarbejderårsværk pr. lederårsværk.
At sikre fuld gennemsigtighed omkring udgifter til støttefunktioner.
At sikre, at forældrene underskriver uddannelsesplanen i optagelse.dk
Mere ensartet registreringspraksis.

Det skal påpeges, at ovenstående liste ikke er udtømmende. Det er eksempler på forbedringstiltag,
som BCG er blevet præsenteret for, men som endnu ikke er så bredt anvendte i UU-centrene, som
de kunne være. En fælleskommunal enhed, eller et mere fokuseret fælleskommunalt samarbejde
med fokus på omkostningseffektivitet, vil formentligt kunne finde andre områder end dem, der er
nævnt ovenfor. Og vil formentligt også konkludere, at nogle af ovenstående ikke er attraktive eller
allerede er fuldt udtømte.
Det skal endvidere nævnes, at der kan være overlap mellem ovenstående og de øvrige initiativer.
Igen er dette ikke et problem, givet at ovenstående mest skal ses som eksempler på, hvordan der
kan sikres en mere omkostningseffektiv indsats på tværs af centrene.
Færre timer pr. ung

Nogle ledere har effektiviseret deres centre ved at bede medarbejderne håndtere flere unge. I et
interviewet center – hvor lederen forventer at reducere centrets udgifter med 10 % over de
kommende tre år – har lederen ikke genbesat stillingen, men i stedet bedt de eksisterende
vejledere varetage flere unge.
Opstilling af et klart ydelseskatalog
Nogle centre har arbejdet fokuseret med at definere præcist, hvilke ydelser centret leverer, og med
hvilket ressourcetræk pr. ydelse. Dette har gjort det nemmere for lederne at planlægge deres
vejledningsindsats samt at foretage løbende prioriteringer. Det har også gjort det nemmere for
lederne at have en dialog med styregrupper og bestyrelser.
Mere detaljeret anvendelse af tidsnormering
I nogle centre arbejdes fokuseret med at opstille en tidsnormering for de enkelte skoler eller
geografiske områder baseret på skolernes eller områdernes sociale baggrund. Herved gøres op med
en tradition for, at alle skoler får samme normering. Og herved kan omprioriteres midler enten til
de skoler eller områder, hvor der er særlige behov, eller til andre indsatsområder.
Mere systematisk anvendelse af eVejledning
Mens mange ledere er skeptiske over for eVejledning, gør andre ledere alt, hvad de kan for at
opmuntre deres medarbejdere til at henvise til eVejledning. En enkelt leder vi har talt med beder i
tillæg hertil medarbejderne registrere hver gang, de laver en henvisning til eVejledning for på
denne måde at følge op på, om centret i tilstrækkelig grad aflastes af eVejledning.
Lade screening af morgenskærm varetages af HK-ansatte
De fleste vejlederes dag begynder med at de åbner deres "morgenskærm" i det
vejledningsadministrative system. På morgenskærmen kan ses, om der er nytilflyttere eller om de
unge, som vejlederen har ansvar for, har ændret status i systemet, eksempelvis om unge er faldet
fra deres ungdomsuddannelse. I de fleste centre er det vejlederne selv, der reagerer på
nyudviklinger som rapporteret på morgenskærmen. En typisk handling er at kontakte den unge,
enten med personligt opkald eller med et brev. Men nogle centre har ansat HKere eller tilsvarende
billigere arbejdskraft til at tage den første kontakt og afdække om den unge faktisk har et
vejledningsbehov. Herved trækkes vejlederne først ind, når der er behov herfor.
Lukket i sommerferierne samt på andre helligdage
Det er generelt indtrykket, at der er meget lav aktivitet i sommerferierne. Mange centre har taget
konsekvensen af dette og holder lukket i typisk to uger. Andre centre har færre medarbejdere på
vagt i sommerferier og på helligdage. Adspurgt har flere ledere sagt, at det godt kunne udvide
antallet af lukkedage uden at dette ville gå voldsomt ud over kvaliteten i deres vejledningsydelser.
Altid at bringe computere med til møder – alternativt at anvende iPads i vejledningsindsatsen
De vejledningsadministrative systemer indeholder alle de oplysninger om de unge, som vejlederne
har brug for i deres kontakt enten med de unge eller i møder med forskellige samarbejdsparter.
Nogle vejledere, som BCG har talt med, bryder sig dog ikke om at tage en bærbar computer med til
møder med de unge eller med samarbejdspartnere og printer derfor det materiale, de har brug for
til møderne. Disse vejledere vil dels bruge ganske lang tid på at printe og er også i mindre grad i
stand til umiddelbart at svare på spørgsmål under møderne. I andre centre er det fast politik, at
bærbare computere skal med til alle møder. I flere centre, som BCG har talt med, har lederne
besluttet sig for at anskaffe iPads til alle medarbejderne, da medarbejderne føler sig mere
komfortable ved at bruge disse under møderne.

At sikre rettidige data om fravær fra ungdomsuddannelser
Når unge fra ungdomsuddannelserne er ved at falde fra deres uddannelser, er det afgørende, at
UU-vejlederne kan kontakte dem så tidligt som muligt. Men ifølge såvel ledere som vejledere er
der stor forskel på, hvor rettidigt ungdomsuddannelserne reagerer. Omvendt har nogle
ungdomsuddannelser sikret, at UU-centrene løbende og automatisk modtager fraværsstatistik,
således at UU-centrene altid er orienterede om status for de enkelte elever. Dette bidrager til, at
færre unge falder fra, og at de der falder fra kontaktes så hurtigt som muligt.
Sikre at vejlederne sidder i UU-centrets kontorer
En enkelt leder vi har talt med mener, at vejen til mere omkostningseffektiv vejledning er at gøre
op med den enkeltmandsvirksomhedskultur, som ifølge lederen præger meget af
vejledningsarbejdet. Lederen ser det derfor som afgørende, at alle vejlederne kommer ind og sidder
på UU-centret, når de ikke har aftaler eller møder på skoler mv. Ved at vejlederne sidder på UUcentret mener lederen, at der dels opnås et øget fagligt fællesskab, og dels af det vil være nemmere
for lederen løbende at have en dialog med medarbejderne om, hvordan de skal prioritere deres tid.
Dette i modsætning til praksis i mange centre, hvor medarbejderne får tildelt opgaver en gang om
året, og hvor lederne herefter kun i begrænset omfang er med til at prioritere tidsforbruget.
Optimere antallet af medarbejderårsværk pr. lederårsværk
Nogle ledere har aktivt reduceret antallet af mellemledere. Dette ved ikke at genansætte
mellemledere, der går på pension. Herved har de selv påtaget sig en større ledelsesopgave.
At sikre fuld gennemsigtighed omkring udgifter til støttefunktioner
I et enkelt center vi har talt med lagde lederen meget stor vægt på, at der i centret er fuld
gennemsigtighed omkring centrets økonomi. Modsat mange centre, hvor husleje og
støttefunktioner ikke indgår i centrets regnskaber – og derfor opfattes som "gratis" – betaler det
pågældende center for alle services, som centret modtager fra de kommuner, det ligger i. Herved
har lederen et klart incitament til at optimere alle dele af centrets udgifter.
At lade forældrene bruge NemId til færdiggørelse af ansøgningsprocessen til ungdomsuddannelser i
optagelse.dk
Det foreslås, at det gøres obligatorisk for forældre at bruge NemId til færdiggørelse af
ansøgningsprocessen til ungdomsuddannelser i optagelse.dk. Baggrunden er, at når unge fra
grundskolen ansøger om at komme på en ungdomsuddannelse skal dette ske via optagelse.dk.
Konkret sker det ved, at de unges uddannelsesplan flyttes til optagelse.dk.
I optagelse.dk skal UU-vejlederne lave den endelige godkendelse af den unges uddannelsesønske
(uddannelsesplanen). Før dette skal såvel den unge som forældrene godkende uddannelsesplanen.
Den unge underskriver uddannelsesplanen med uni-login og forældrene med NemId. Når såvel
den unges som forældrenes underskrift er på plads, kan UU-vejlederen som den sidste "låse"
uddannelsesplanen. Efter dette overføres uddannelsesplanen til de relevante ungdomsuddannelser.
Når uddannelsesplanen er overført, er det op til ungdomsuddannelsen at give den unge besked,
når ansøgningen er modtaget, herunder om forventede næste skridt.
Som led i workshops og interviews er afdækket flere forhold, som vejlederne oplever som
uhensigtsmæssige eller administrativt tunge i den nuværende proces.

For det første – og som det væsentligste – er der en større forældregruppe, som ikke selv
underskriver ansøgningen i optagelse.dk. MBU har opgjort, at forældrene selv har signeret ca. 62 %
af ansøgningerne, medens vejledere m.v. har signeret ca. 38 % på vegne af forældrene.55
For de forældre, som ikke selv underskriver, bruger vejlederne ofte ganske betragtelige ressourcer
på at få underskrifterne på plads. Dette enten ved, at vejlederen gennem de unge beder forældrene
om at godkende uddannelsesplanen eller ved, at vejlederen beder de unge om at tage en fuldmagt
fra forældrene med i skole på. Det kan også ske ved, at vejlederne kontakter forældrene telefonisk
og beder om mundtlig accept af, at vejlederne går ind i optagelse.dk og underskriver
uddannelsesplanen på deres vegne. Endeligt har nogle vejledere sagt, at de i yderste konsekvens
beder forældrene møde op personligt for at få uddannelsesplanen underskrevet.
I en workshop estimerede vejlederne, at der gennemsnitligt bruges cirka 30 minutter pr. ung, hvor
forældrene ikke skriver under på eget initiativ.
Med udgangspunkt i de retningslinjer, der anvendes, når det andre steder i den offentlige sektor
opgøres, hvilke ansøgningsprocesser der skal gøres obligatorisk digitale, kan det antages, at 100 %
af de forældre, der har børn, der skal på en ungdomsuddannelse, selv kan stå for at færdiggøre
uddannelsesplanen i optagelse.dk via deres NemId. At sikre dette vil kræve, at UU-vejlederne ikke
længere skriver under på vegne af forældrene.
Præcisering af hvilke kontakter, der skal registreres i vejledningsadministrative systemer
I dag foretager UU-vejledere i såvel grundskolen som for unge uden for grundskolen registrering af
kontakter med unge. For centre, der bruger UVdatas produkter, foretages registreringerne i UVvej.
Registreringerne foretages dels som led i UU-centrenes udførelse af deres myndighedsopgave –
afgørelser skal kunne dokumenteres – og dels som en slags logbog, hvor vejlederne bruger
registreringerne til at huske sagsforløb. Endelig bruges registreringerne til at sikre, at ansvaret for
de enkelte unge kan overdrages fra en vejleder til en anden, hvis nødvendigt, eksempelvis i
forbindelse med jobskifte, pension, sygdom eller lignende.
Gennem interviews og workshops med vejlederne er det klart, at der er en meget forskellig
registreringspraksis fra vejleder til vejleder. Nogle vejledere registrerer alle kontakter, mens andre
vejledere anlægger et væsentlighedskriterium i deres registrering. Behandling af modtagne sms'er
er et eksempel, vi har drøftet med flere vejledere. Mange vejledere siger, at sms udgør en af de
hyppigst anvendte kommunikationsformer med de unge. Som led i en enkelt dialog med en ung
kan der blive udvekslet adskillige sms'er. Som beskrevet ovenfor kan de fleste UU-centre i dag
automatisk gemme de sms'er, der udsendes via UVvej. Men mens der også er en nyudviklet
funktionalitet fra UVdata, der gør, at de modtagne sms'er kan lagres automatisk, så har vi ikke
mødt nogle vejledere eller ledere, der bruger denne funktionalitet endnu. Vejlederne modtager
således i dag sms'er til deres arbejdsmobiltelefoner. Nogle vejledere registrerer herefter alle
modtagne sms'er manuelt i UVvej. Det samme gør sig gældende for modtagne mails.
I interviews med udvalgte ledere siger alle lederne, at der bør anlægges et væsentlighedskriterium.
For lederne er bekymringen dog i lige så høj grad, at der sker en underregistrering mere end en
overregistrering. Dels lægger lederne vægt på vigtigheden af, at der registreres korrekt, og dels
bruger nogle ledere antallet af registrerede kontakter i dokumentation af omfanget af UUcentrenes aktivitet over for styregrupper, bestyrelser mm.
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Andre steder igen bruger lederne antallet af registrerede kontakter for de forskellige unge til at
identificere unge med særligt udvidede vejledningsbehov. Dette eksempelvis i UUV Køge Bøgt,
hvor UU-centret årligt producerer publikationen "Tal om unge".56 Som det fremgår af tal fra
publikationen, er der stor forskel på antallet af registrerede kontakter pr. ung. En enkelt ung havde
i 2012 52 registrerede kontakter. For at UU-centret kan bidrage til en helhedsorienteret løsning for
unge med særligt udvidede behov, er registreringerne i de vejledningsadministrative systemer et
afgørende værktøj.
BCG opfatter ledernes indstilling til registrering, som at der skal foretages en "netop nødvendig"
registrering. Dette er efter vores vurdering en korrekt indstilling. Det rette skal registreres, men en
overregistrering kan føre til, at der unødigt bruges ressourcer på registreringen.
En fælles indsats på dette område kan bidrage til at bringe omkostningerne i sektoren ned på
realistisk benchmark.
Særligt omkring anvendelse af Data Envelopment Analysis som benchmarkingværktøj
Det er BCG's vurdering, at en tværgående kommunal enhed med fokus på omkostningseffektivitet
med fordel kan anvende benchmarkingværktøjer Data Envelopment Analysis, DEA. DEA kan med
fordel bruges, hvor mange enheder har samme opgaver og leverer de samme ydelser. Styrken ved
DEA er, at der er et samtidigt fokus på omkostninger og kvalitet. I Danmark anvendes DEA særligt
af KORA.
I forbindelse med denne analyse har BCG's London-baserede Center for Public Sector Economics
udarbejdet en foreløbig DEA-analyse af UU-centrene. Analysen peger på 7 centre, der er førende på
såvel omkostninger (korrigeret for socioøkonomiske faktorer) som kvalitet. Analysen skal tages
med de forbehold, at der er brug for en endnu tættere dialog med UU-centrene, end den BCG har
haft som led i denne analyse. Men analysen viser samtidig, at der er et potentiale i en endnu mere
fokuseret sammenligning på tværs af UU-centrene.
4.3.2.1

Økonomi

En sammenligning af udgiftsniveauet på tværs af UU-centre afslører en væsentlig forskel i udgifter
pr. person i UU-centrets målgruppe UU-centrene imellem. Det er BCG's erfaring, at et realistisk
benchmark i denne sammenhæng vil svare til det UU-center, som har det 20. laveste udgiftsniveau.
Ved en tilpasning af udgiftsniveauet til dette niveau kan et nettopotentiale på 40,5 mio. kr.
realiseres.
Figur 106: Opsummering af økonomisk effekt ved tilpasning af udgiftsniveau til benchmark
Opsummering af økonomisk effekt ved
initiativ 9 (mDKK)
Tilpasning af udgiftsniveau til benchmark

Årligt bruttopotentiale Årlige merudgifter
49,0
8,5

Årligt
nettopotentiale
40,5

Engangsudgifter
0,0

Kilde: BCG analyse

Ved beregning af den samlede effekt ved reduktion af udgifter til benchmark må det tages i
betragtning, at en væsentlig andel af de totale udgifter i dag er faldet bort ved øvrige initiativer i

56

http://www.uuv.dk/tal_om_unge.php

analysen. Hermed bliver basen for potentialet ved reduktion af udgifter til benchmarkniveau 459,2
mio. kr.
Figur 107: Tilbageværende udgifter som base for benchmarkpotentiale

Tilbageværende udgifter efter implementering af øvrige initiativer (mDKK)
Totale udgifter i dag
Samlet potentiale ved øvrige initiativer (ekskl. initiativ 11, 12 og 13)
Tilbageværende udgifter
Kilde: BCG analyse

Total
665,4
206,2
459,2

Ved at fastsætte et benchmarkniveau til det UU-center, som har det 20. laveste udgiftsniveau kan
10,7 % af udgifterne falde bort. I beregningen korrigeres der for UU-centre, hvis udgiftsniveau
ligger mere end to standardafvigelser over gennemsnittet. Dette svarer til et indeks over 140, som
bliver den maksimale værdi for udgiftsniveauet i benchmarkinganalysen. Som resultat heraf bliver
bruttopotentialet ved tilpasning af udgifter til det UU-center, som har det 20. laveste udgiftsniveau
på 49,0 mio. kr.
Figur 108: Benchmark af UU-centrenes udgiftsniveau

10,7 % af de samlede udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning kan falde bort
ved reduktion af udgifter til det UU-center som har det 20. laveste udgiftsniveau
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Kilde: BCG analyse

Til realisering af benchmarkpotentiale anbefales det at oprette en tværkommunal enhed til
opnåelse af benchmark med 9 årsværk plus ledelse og årlige driftsmidler på 2 mio. kr. til analyser,
konferencer, rejseaktiviteter m.v. Størrelsen på 9 årsværk er baseret på BCG's erfaring med, hvor
store sådanne enheder skal være for at have en tilstrækkelig gennemslagskraft. Den samlede udgift
til en tværkommunal indsats af denne størrelse er 8,5 mio. kr. inklusiv lønudgifter, allokeret
overhead samt driftsmidler. Enheden kan enten etableres som et egentligt kontor eller kan være et
mere netværksbaseret, tværgående samarbejde.

Som det fremgår af figuren nedenfor, forventes det, at indfasningen af initiativet påbegyndes i det
kommende år med et fuldt indfaset potentiale fra august 2014. Det årlige nettopotentiale forventes
at være 40,5 mio. kr. årligt fra år 2015 og frem.
Figur 109: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 6
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
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4.3.2.2

Konsekvenser

Det er samlet set BCG's vurdering, at etablering af en tværgående fælleskommunal indsat både vil
bidrage til reducerede omkostninger og til øget kvalitet. Det er BCG's erfaring, at øget fokus på
omkostningseffektivitet er med til at sikre et øget fokus på, hvilken effekt den nuværende praksis
har. Omvendt er det også centralt, at en fælleskommunal indsats har et stærkt mandat. En
forudsætning for, at dette initiativ er fuldt ud succesfuldt er, at UU-centrene selv skal efterspørge
hjælp fra den fælleskommunale enhed. Dette kan forudsætte, at der fra de enkelte kommuners side
etableres et budgetpres ved, at der lægges en nedadgående profil ind i UU-centrenes budgetter.
4.4

Forslag knyttet til en reorganisering

Der er to initiativer, der er knyttet til en reorganisering af UU-centrenes aktiviteter.
Initiativ 10 behandler muligheden for at samle udviklingsaktiviteter i en central udviklingsenhed.
Initiativ 11 omhandler en reduktion i antallet af UU-centre til enten 26 eller 7 UU-centre. I figuren
nedenfor er potentialet præsenteret baseret på en reduktion til 26 UU-centre.

Figur 110: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med reorganisering
Initiativer forbundet med reorganisering
Initiativ 10: Samling af udviklingsaktiviteten
Mindreforbrug, brutto
Varige merudgifter
- Heraf staten
- Heraf kommunerne
Engangsudgifter

2013
-

2014
12,8
18,9
-6,0
-6,0
-

2015
18,1
26,7
-8,5
-8,5
-

2016
18,1
26,7
-8,5
-8,5
-

2017
18,1
26,7
-8,5
-8,5
-

2018
18,1
26,7
-8,5
-8,5
-

Initiativ 11: Samling af UU-centre
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Kilde: BCG analyse

4.4.1

Samling af dele af UU-centrenes udviklingsaktiviteter

UU-centrene bruger cirka 66,2 mio. kr. årligt på udviklingsaktiviteter.57 Baseret på gennemførte
besøg på UU-centrene samt på interviews med UU-ledere og medarbejdere er det BCG's indtryk, at
der foregår en betydelig paralleludvikling. Hertil kommer, at udviklingsopgaverne relativt set
særligt er ressourcekrævende for meget små centre.
Med henblik på at løfte den faglige kvalitet i arbejdet på UU-centrene samt at mindske
ressourcetrækket fra udviklingsopgaverne foreslår BCG, at der sker en øget koordinering af
udviklingsopgaverne. Herigennem er det BCG's vurdering, at der samlet kan realiseres et
mindreforbrug på 18,1 mio. kr., når der er taget højde for varige meromkostninger til
koordineringsaktiviteterne.
4.4.1.1

Initiativer

Besøg på UU-centrene har vist, at meget af den udvikling, der foregår i sektoren, altovervejende
foregår på det enkelte UU-center. Udviklingsaktiviteterne dækker både over mindre projekter samt
større projekter med væsentlige udgifter forbundet. Et eksempel er UU-centrenes arbejde med at
lave en screeningsproces i starten af 8. klasse, hvor to forskellige UU-center har brugt ganske store
ressourcer på at udvikle hvert deres værktøj, til afdækning af den enkelte unges valgkompetencer.
Andre eksempler er projekter med fokus på gruppevejledning m.v. Da BCG således interviewede
udvalgte centerledere for at høre, hvordan disse særligt arbejder, nævnte tre af centerlederne, at de
for nyligt har inviteret samme forsker fra Aarhus Universitet til personaledag for at fortælle om
gruppevejledning.
Resultatet af det nuværende arbejde med udviklingsopgaverne i UU-centrene er, at spredning af
viden og koncepter fremstår noget adhoc-baseret. Der sker en vis spredning gennem blandt andet
UU Danmark og via de forskellige regionale netværk som UU-centrene har oprettet. Spredningen
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sker endvidere gennem foredrag og salg af de enkelte centres koncepter og metoder til andre
centre, ligesom centrenes medarbejdere deltager i konferencer, fælles uddannelser mm. Men
spredningen fremstår mindre systematiseret. Dette på trods af at UU-centrene meget langt hen af
vejen har de samme udviklingsbehov.
Det er BCG's vurdering, at ansvaret for udvikling af nye koncepter og vidensdeling med fordel kan
være mere centralt forankret, end tilfældet er i dag, således at de enkelte centre ikke bruger
ressourcer på at udvikle overlappende løsninger.
En øget koordinering kan enten ske ved, at der oprettes en central udviklingsenhed i kommunalt
eller statsligt regi, eller ved at der afsættes midler til etablering af flere tværgående arbejdsgrupper,
som har ansvar for at udvikle metoder og tilgange, som de enkelte centre kan gøre brug af.
4.4.1.2

Økonomi

Ved en samling af udviklingsaktiviteter på tværs af UU-centrene kan et samlet årligt
nettopotentiale på 18,1 mio. kr. realiseres.
Figur 111: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 7

Opsummering af økonomisk effekt ved
initiativ 10 (mDKK)
Samling af udviklingsaktiviteter

Årligt
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Kilde: BCG analyse

De samlede udgifter til udvikling beløber sig i dag til 66,2 mio. kr. baseret på et tidsforbrug på 7,3
% af UU-centrenes samlede tidsforbrug. Dette består af henholdsvis metode og konceptudvikling,
udvikling af materialer, arbejde med strategier og visioner samt anden udviklingsaktivitet. Der skal
dog tages højde for, at der som resultat af mindreforbrug i forbindelse med initiativ 1-3 og 7 er
bortfaldet en andel af udgifterne til udvikling svarende til i alt 15,7 mio. kr. Dermed er de
tilbageværende udgifter 50,5 mio. kr.
Figur 112: Udgifter til vejledningsrelateret udvikling i dag

Udgifter i dag til udvikling relateret til vejledning
(mDKK)
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Kilde: BCG analyse

Løn til
Direkte variable Allokerede udgifter
vejledning allokerede udgifter som ikke varierer
14,1
8,5
2,2
8,4
5,1
1,3
10,0
6,0
1,6
5,1
3,1
0,8
37,6
22,7
5,9
8,9
28,7

5,4
17,3

1,4
4,5

Total
24,9
14,8
17,6
9,0
66,2
15,7
50,5

Det forventes, at 80 % af tiden anvendt på henholdsvis metode- og konceptudvikling samt
udvikling af materialer ved UU-centrene kan falde bort ved samling af udviklingsaktiviteterne
centralt. De resterende 20 % forventes at skulle anvendes på lokal tilpasning af det centralt
udviklede materiale og koncepter. I forhold til arbejdet med strategier og visioner samt øvrig
udviklingsaktivitet forventes 25 % af tidsforbruget at kunne falde bort ved en samling centralt. Som

resultat heraf forventes et samlet bruttopotentiale på 26,7 mio. kr., når der er taget højde for
udgifter som er faldet bort i forbindelse med øvrige initiativer.
Figur 113: Mindreforbrug ved samling af udviklingsaktiviteter
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Til realiseringen af bruttopotentialet skal en central udviklingsenhed oprettes. Det forventes, at
denne enhed skal bestå af 9 årsværk plus ledelse samt en tildeling af driftsmidler på 2 mio. kr. til
konferencer, formidling, rejseaktivitet m.v. De totale udgifter hertil bliver hermed 8,5 mio. kr.
inklusiv lønudgifter, allokeret overhead samt driftsmidler.
Som vist i figuren nedenfor forventes indfasningen af initiativet påbegyndt i 2014 med en 50 %
indfasning fra 1. januar 2014 og fuld indfasning fra 1. august 2014 med fuld indfasning af potentialet
herfra. Nettopotentialet fra år 2015 og frem forventes at være på 18,1 mio. kr. pr. år.
Figur 114: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 7
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4.4.1.3

Konsekvenser

Det er BCG's vurdering, at en konsolidering af udviklingsaktiviteterne vil give UU-centrene under
ét et fagligt løft. Dette da der vil komme større fokus på fælles metoder og tilgange.
Som nævnt ovenfor kan en øget koordinering enten ske ved, at der oprettes en central
udviklingsenhed i kommunalt eller statsligt regi eller ved, at der afsættes puljemidler til etablering
af tværgående arbejdsgrupper, som har ansvar for at udvikle metoder og tilgange, som de enkelte
centre kan gøre brug af. Der er fordele og ulemper ved begge modeller.

Den vigtigste fordel ved at oprette en fælles udviklingsenhed i statsligt eller kommunalt regi er, at
en sådan enhed vil være en stærk aktør som aktivt vil kunne sætte en dagsorden på de områder,
som har med kvalitet i UU-centrenes ydelser at gøre. Eksempelvis vil enheden kunne udarbejde
metoder til gruppevejledning og gennem fokuserede kommunikationsaktiviteter vil enheden
effektivt kunne formidle metoder og koncepter til UU-centrene. Enhedens medarbejdere vil
desuden over tid udvikle betydelig ekspertise på vejledningsområdet. Det vil også være nemmere
for en central enhed at sikre godt samspil med ug.dk, end det er når udviklingsaktiviteterne foregår
decentralt.
Den vigtigste ulempe ved en fælles udviklingsenhed er, at der kan være langt fra de nuværende
centre til en fælles enhed. Mange ledere oplever allerede i dag, at medarbejderne agerer ganske
autonomt. Eksempelvis kan ledere, der aktivt prøver at få medarbejderne til i stigende grad at
bruge gruppevejledning, opleve, at det er meget svært at få medarbejderne til at ændre praksis. I
det nuværende organisatoriske set-up med 53 UU-centre kan en central enhed få svært ved at sikre
lokal forankring af fælles udviklede metoder.
En central forudsætning for etableringen af en fælles enhed vil således være, at det gøres klart, at
metoder udviklet i fællesskab skal anvendes centralt. Dette kan eksempelvis slås fast i en
bekendtgørelse eller på anden vis. Desuden vil det være en forudsætning, at der arbejdes meget
aktivt med formidling og lokal forankring, eksempelvis gennem afholdelse af konferencer eller ved,
at medarbejdere fra de enkelte UU-centre involveres i udvalgte udviklingsforløb.
Den vigtigste fordel ved en puljebaseret tilgang er, at puljerne her kan gives til aktiviteter, der fuldt
ud afholdes på tværs af de enkelte centre. Dette vil sikre den lokale forankring. Omvendt er det
også en risiko ved denne model, at udviklingsaktiviteterne – som tilfældet er det i dag – ikke
spredes ud over til de centre, der deltager i udviklingsarbejdet. Det kan føre til
"skyggeudviklingsaktiviteter" hvor de enkelte centre fortsat vil gennemføre parallelle
udviklingsaktiviteter. Også ved en puljemodel er det således en afgørende forudsætning, at der på
tværs af sektoren er fælles fodslag omkring, at de metoder og det materiale, der udvikles fra
centralt hold ikke blot kan, men også skal anvendes lokalt.
En ulempe, som har været påpeget for al konsolidering af udviklingsaktiviteterne er, at færre
udviklingsaktiviteter lokalt vil sænke arbejdsmoralen i sektoren. Det er ikke BCG's vurdering, at
dette vil være tilfældet. Dels vil der fortsat være lokale udviklingsmidler. Og dels vil medarbejderne
fortsat blive udfordret på deres faglighed, når de skal omsætte de centralt udviklede metoder og
koncepter til praksis. Vejledningsgerningen vil således i meget høj grad fortsat være præget af
forandring og stille krav til medarbejderne om løbende ændringer.
4.4.2

Samling af UU-centre

Ved etableringen af UU-centrene i 2004 blev man ud fra politiske og objektive kriterier enig om en
struktur med 46 centre. Der har efterfølgende været en bevægelse mod mindre centre, da en række
kommuner har trukket sig ud af de samarbejder, de var organiseret i. Der er nu 53 centre, der
varierer væsentligt i størrelse og geografisk dækning samt antal årsværk. Som nævnt i kapitel 3, er
det BCG's vurdering, at én årsag til udviklingen i antallet af centre, er et ønske om et tættere
samspil med jobcentrene.

Det er samlet set BCG's vurdering, at mange centre i dag er for små. Desuden er det BCG's
vurdering, at der er så mange UU-centre, at det er svært for centrene effektivt at dele bedste
praksis. Vi anbefaler således samlet set, at der sker en reduktion i antallet af UU-centre. Dette er
ikke en anbefaling, der er baseret på "hårde" data, idet der ikke umiddelbart kan identificeres
økonomiske eller faglige stordriftsfordele.58 Snarere hviler anbefalingen på en samlet vurdering af,
hvordan UU-sektoren bedst optimeres. En vurdering der deles af mange af de interviewpersoner, vi
har talt med, herunder såvel blandt UU-ledere som blandt medarbejdere.
En reduktion i antallet af centre vil give et direkte økonomisk potentiale fra den mulighed der i et
konsolideret scenarium vil være for at optimere forholdet mellem antal ledere og medarbejdere.
Det direkte økonomiske potentiale ved en samling af centre er på mellem 32 og 45 mio. kr.
afhængigt af hvor mange centre, der vil være fremadrettet. Herfra skal trækkes engangsudgifter på
henholdsvis 2,1 mio. kr. og 3,6 mio. kr.
4.4.2.1

Initiativer

BCG foreslår, at antallet af centre reduceres. Reduktionen kan enten være mindre omfattende,
således at antallet af centre fremover er 26, eller mere omfattende, således at antallet af centre
fremover er 7.
I forbindelse med en samling af centrene vil det også være oplagt at overveje hvilken
organiseringsform, der er den mest optimale. Uden at dette er baseret på systematiske data er det
BCG's vurdering på baggrund af vores interviews, at §60-selskaber er den organisationsform, der
har de fleste fordele for UU-centrene. Dette da disse organisationsformer giver fuld transparens
omkring centrenes økonomi, og således sikrer den rette ledelsesmæssige balance mellem kvalitet i
vejledningen og omkostningseffektivitet.
Det skal nævnes, at der kan være uhensigtsmæssigheder i §60-selskaberne, særligt muligheden for
uformelle netværksrelationer mellem UU-centrene og andre kommunale samarbejdspartnere.
Hertil kommer, at det kan være sværere at lave en løbende politisk tilpasning i styringen af
selskaberne netop givet selskabernes relative autonomi. Samlet set er det dog BCG's vurdering, at
fordelene ved §60-selskaberne er større end ulemperne.
4.4.2.2

Økonomi

Ved samling af UU-centrene i færre enheder er det muligt at optimere ledelsesstrukturen samtidig
med antallet af administrative medarbejdere. Herudover gør en samling af UU-centrene i større
enheder det muligt i højere grad at indføre standardiseret praksis, hvormed et mere ambitiøst
mindreforbrug kan realiseres ved reduktion af udgiftsniveau baseret på benchmark. Ved samling af
UU-centrene i 26 enheder forventes et årlig nettopotentiale på 32 mio. kr., mens et årlig
nettopotentiale på 45 mio. kr. forventes realiseret ved reduktion til 7 UU-centre.

58

Dette kan skyldes et vist slør i de tilgængelige data, eksempelvis at kun de færreste centre har alle udgifter
på egne regnskaber (husleje, støttefunktioner).

Figur 115: Opsummering af økonomisk effekt af initiativ 11
Opsummering af økonomisk effekt ved
initiativ 11 (mDKK)
Samling i 26 UU-centre
Samling i 7 UU-centre
Kilde: BCG analyse
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Økonomi ved alternativ 1: 26 UU-centre

Ved en reduktion af antal UU-centre til 26 UU-centre kan et årligt bruttopotentiale på 33,4 mio. kr.
realiseres. Potentialet består af et mindreforbrug på henholdsvis ledelse, administrative
medarbejdere samt yderligere tilpasning af udgifter til niveau for benchmark. Ved det nuværende
udgiftsniveau på UU-centrene kan et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. realiseres ved reduktion af
antal centerledere. Det er her taget højde for overhead, samt at der forventes en højere årsløn for
ledere af de fremtidige større UU-centre på fremadrettet 650.000 kr. Det forventes samtidig, at det
ved en sammenlægning af UU-centre bliver muligt at optimere ledelsesstrukturen således, at der er
25 medarbejdere pr. leder. Ved en reduktion af antal centre til 26 centre betyder det udover en
reduktion i antal centerledere også en reduktion af antal øvrige ledere. Dette vil ved det nuværende
udgiftsniveau resultere i et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvor der er taget højde for overhead
samt en lønstigning for øvrige ledere til 600.000 kr.
En sammenlægning af UU-centre til 26 centre forventes ligeledes at kunne resultere i en reduktion
af antal administrative medarbejdere på 10 %. Dette resulterer i et forventet mindreforbrug på 5,7
mio. kr. ved det nuværende udgiftsniveau.
Der skal i de ovenstående potentialer tages højde for, at der er sket en tilpasning af udgiftsniveau i
forbindelse med øvrige initiativer. Dette resulterer i en reduktion af bruttopotentialet på ledelse og
administration på 35 %. Som resultat er den forventede bruttoeffekt af ovenstående 21,1 mio. kr.
Ved 26 UU-centre til erstatning for de nuværende 53 centre forventer BCG, at det er muligt at
reducere udgiftsniveauet til det UU-center, som har det 15. laveste udgiftsniveau i stedet for det 20.
som forventet i initiativ 9. Den yderligere tilpasning af UU-centrenes udgifter vil resultere i et
yderligere potentiale fra tilpasning af udgiftsniveau til benchmark på 12,4 mio. kr. Som resultat er
det samlede bruttopotentiale for sammenlægning til 26 UU-centre på 33,4 mio. kr.

Figur 116: Mindreforbrug ved reduktion til 26 UU-centre

Mindreforbrug ved samling af UU-centre til 26 centre (mDKK)
Lønudgifter til ledelse
- Heraf centerledere
- Heraf øvrige ledere
Lønudgifter til administrative medarbejdere
Samlet effekt på lønudgifter ved det nuværende udgiftsniveau

Total
26,9
18,2
8,8
5,7
32,6

Reduktion af effekt på lønudgifter som resultat af mindreforbrug ved øvrige initiativer
Samlet effekt på lønudgifter ved det fremtidige udgiftsniveau
- Heraf ledelse
- Heraf administrative medarbejdere

35%
21,1
17,4
3,7

Mindreforbrug ved tilpasning af udgifter til benchmark (i tillæg til mindreforbrug i initiativ 9)
Total mindreforbrug, brutto

12,4
33,4

Kilde: BCG analyse

Der skal tages højde for, at det må forventes, at udgifter til kørselsgodtgørelse samt transporttid vil
øges som resultat af en samling i færre UU-centre. Det skal dog tages i betragtning, at vejlederne
kan anvende en del af transporttiden på telefonsamtaler m.v. hvorfor det antages, at kun 50 % af
udgifterne til transporttid er reel spildtid og må betragtes som en øget udgift. BCG antager, at
udgifterne til kørsel stiger med 25 % for de centre som nedlægges. I dette estimat lægges til grund,
at ikke al kørsel er forbundet med kørsel til og fra UU-centrets hovedkontor. De nuværende
kørselsudgifter fordeles ligelig mellem de 53 eksisterende UU-centre. Efter en tilpasning af udgifter
på baggrund af tidligere beskrevne initiativer vil de varige merudgifter som resultat af en samling
til 26 UU-centre være 1,5 mio. kr.
Ved en sammenlægning af UU-centre, vil nogle medarbejdere skulle flytte arbejdsplads. Det gælder
de medarbejdere, som har kontorfaciliteter på UU-centrets hovedkontor, og hvor arbejdsplads
flyttes til et andet UU-center. Der forventes en engangsudgift på 25.000 kr. pr. person til etablering
af arbejdsplads. Når der tages højde for ovenstående og for den generelle reduktion i antallet af
medarbejdere som følge af de øvrige initiativer, forventes den samlede engangsudgift at være 2,1
mio. kr.
Ved opstart på indfasning af samling af UU-centre til 26 centre i 2014 kan initiativet resultere i et
årligt nettopotentiale fra august 2014 og frem på 32 mio. kr.

Figur 117: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 11: Ved 26 UU-centre
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
- Reduktion af lønudgifter til ledelse
- Reduktion af lønudgifter til administrative medarbejdere
- Tilpasning af udgifter til benchmark
Varige merudgifter - staten
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Varige merudgifter - kommunerne
- Øgede udgifter til kørsel
Engangsudgifter - staten
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Engangsudgifter - kommunerne
- Udgifter til flytning af medarbejdere
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Kilde: BCG analyse

4.4.2.2.2

Økonomi ved alternativ 2: 7 UU-centre

Ved en reduktion af antal UU-centre til 7 UU-centre kan et årligt bruttopotentiale på 46,2 mio. kr.
realiseres. Potentialet består af mindreforbrug på henholdsvis ledelse, administrative medarbejdere
samt yderligere tilpasning af udgifter til niveau for benchmark. Ved det nuværende udgiftsniveau
på UU-centrene kan et mindreforbrug på 33,1 mio. kr. realiseres ved reduktion af antal
centerledere. Der er her taget højde for overhead, samt at der forventes en højere årsløn for ledere
af de fremtidige større UU-centre, på fremadrettet 750.000 kr. Det forventes samtidig, at det ved en
sammenlægning af UU-centre bliver muligt at optimere ledelsesstrukturen, således at der er 25
medarbejdere pr. leder. Ved en reduktion af antal centre til 26 centre betyder det en stigning i
antal øvrige ledere som resultat af faldet i antal centerledere. Dette vil ved det nuværende
udgiftsniveau resultere i en øget udgift på 5,9 mio. kr., hvor der er taget højde for overhead samt en
lønstigning for øvrige ledere til 600.000 kr.
En sammenlægning af UU-centre til 7 centre forventes ligeledes at kunne resultere i en reduktion
af antal administrative medarbejdere på 15 %. Dette resulterer i et forventet mindreforbrug på 8,5
mio. kr. ved det nuværende udgiftsniveau.
Der skal i de ovenstående potentialer tages højde for, at der er sket en tilpasning af udgiftsniveau i
forbindelse med øvrige initiativer. Dette resulterer i en reduktion af bruttopotentialet på ledelse og
administration på 35 %. Som resultat er den forventede bruttoeffekt af ovenstående 23,1 mio. kr.
Ved 7 UU-centre til erstatning for de nuværende 53 centre forventer BCG, at det er muligt at
reducere udgiftsniveauet til det UU-center, som har det 10. laveste udgiftsniveau i stedet for det 20.
som forventet i initiativ 9. Den yderligere tilpasning af UU-centrenes udgifter vil resultere i et
yderligere potentiale fra tilpasning af udgiftsniveau til benchmark på 24,5 mio. kr. Som resultat er
det samlede bruttopotentiale for sammenlægning til 7 UU-centre på 47,6 mio. kr. De ovenstående
komponenter er illustreret i figuren nedenfor.

Figur 118: Mindreforbrug ved reduktion til 7 UU-centre

Mindreforbrug ved samling af UU-centre til 7 centre (mDKK)
Lønudgifter til ledelse
- Heraf centerledere
- Heraf øvrige ledere
Lønudgifter til administrative medarbejdere
Samlet effekt på lønudgifter ved det nuværende udgiftsniveau
Reduktion af effekt på lønudgifter som resultat af mindreforbrug ved øvrige initiativer
Samlet effekt på lønudgifter ved det fremtidige udgiftsniveau
- Heraf ledelse
- Heraf administrative medarbejdere
Mindreforbrug ved tilpasning af udgifter til benchmark (i tillæg til mindreforbrug i initiativ 9)
Total mindreforbrug, brutto

Total
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17,6
5,5
24,5
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Kilde: BCG analyse

Der skal tages højde for, at det må forventes, at udgifter til kørselsgodtgørelse samt transporttid vil
øges som resultat af en samling i færre UU-centre. Det skal dog tages i betragtning, at vejlederne
kan anvende en del af transporttiden på telefonsamtaler m.v. hvorfor det antages, at kun 50 % af
udgifterne til transporttid er reel spildtid og må betragtes som en øget udgift. BCG antager, at
udgifterne til kørsel stiger med 25 % for de centre som nedlægges. I dette estimat lægges til grund,
at ikke al kørsel er forbundet med kørsel til og fra UU-centrets hovedkontor. De nuværende
kørselsudgifter fordeles ligelig mellem de 53 eksisterende UU-centre. Efter en tilpasning af udgifter
på baggrund af tidligere beskrevne initiativer vil de varige merudgifter som resultat af en samling
til 7 UU-centre være 2,5 mio. kr.
Ved en sammenlægning af UU-centre vil nogle medarbejdere skulle flytte arbejdsplads. Det gælder
de medarbejdere, som har kontorfaciliteter på UU-centrets hovedkontor og arbejdsplads flyttes til
et andet UU-center. Der forventes en engangsudgift på 25.000 kr. pr. person til etablering af
arbejdsplads. Når der tages højde for ovenstående og for den generelle reduktion i antallet af
medarbejdere som følge af de øvrige initiativer, forventes den samlede engangsudgift at være 3,6
mio. kr.
Ved opstart på indfasning af samling af UU-centre til 7 centre i 2014 kan initiativet resultere i et
årligt nettopotentiale fra august 2014 og frem på 45 mio. kr.

Figur 119: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 11: Ved 7 UU-centre
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
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Varige merudgifter - kommunerne
- Øgede udgifter til kørsel
Engangsudgifter - staten
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Engangsudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
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Kilde: BCG analyse

4.4.2.3

Konsekvenser

Som nævnt oven for viser de indsamlede data ingen umiddelbar sammenhæng mellem centrenes
størrelse og økonomiske eller faglige resultater. Baseret på BCG's generelle kendskab til forholdet
mellem størrelse og faglig og økonomisk effektivt er dette overraskende.
Den manglende sammenhæng mellem økonomiske resultater og størrelse skyldes efter BCG's
vurdering, at UU-centrene typisk får varetaget en række støttefunktioner hos kommunerne.
Herved låner de små centre på fornuftig vis skala i støttefunktionerne fra de kommuner, de er
placeret i. Den manglende sammenhæng mellem størrelse og faglige resultater er umiddelbart
sværere at forstå, idet det alt andet lige ville være forventningen, at større centre ville have bedre
muligheder for at professionalisere vejledningsindsatsen.
Ledere fra mindre centre lægger typisk vægt på, at deres mindre størrelse gør dem i stand til at
opretholde mere uformelle relationer med de lokale samarbejdsparter. BCG har ikke fundet data,
der peger på, at dette er tilfældet. Det er snarere vores vurdering, at vejledningsgerningen stadig –
og
på
tværs
af
centre
–
altovervejende
er
præget
af
en
omfattende
"enkeltmandsvirksomhedskultur". Det er i sidste ende langt overvejende op til den enkelte vejleder
at afgøre, hvordan vejledningen tilrettelægges. Dette i såvel små som store centre.
Baseret på den gennemførte dataindsamling er det samlet set BCG's vurdering, at en række centre
er for små i dag. Desuden er det vores vurdering, at spredningen af bedste praksis ville ske
betydeligt nemmere såfremt der var færre centre. Endeligt vil der som nævnt oven for være et
direkte økonomisk potentiale forbundet med at konsolidere antallet af centre. Dog bør det direkte
økonomiske potentiale ikke være den primære grund til at gennemføre en konsolidering.
En konsolidering bør i stedet gennemføres ud fra to hensyn. For det første er det BCG's klare
vurdering, at det vil være nemmere at sprede nye koncepter og metoder til færre centre. En
konsolidering vil således efter BCG's vurdering give et fagligt løft. Dette ikke mindst såfremt der
sker en konsolidering af udviklingsaktiviteterne som beskrevet i initiativ 10 ovenfor. Hertil
kommer, at det vil være nemmere at udbrede bedste praksis i forhold til at realisere mest kvalitet
for pengene i et scenarium med færre centre.

4.4.3

Etablering af enstrenget vejledningssystem

Ansvaret for vejledningsarbejdet for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse i Danmark
er i dag delt i et kommunalt og et statsligt niveau. Det overordnede politiske ansvar for området og
ansvaret for de centrale IT-systemer (optagelse.dk samt ug.dk) samt for eVejledning er placeret i
MBU, hvor ansvaret for politikformuleringen ligger hos departementet og ansvaret for
optagelse.dk, ug.dk og eVejledning ligger hos Uni-C. Ansvaret for UU-centrene er placeret på
kommunalt niveau. Hertil kommer, at ug.dk og eVejedlning dækker såvel UU-centrenes
målgrupper som videregående uddannelser, et område der politisk er placeret hos FIVU, som også
har ansvaret for de syv nationale Studievalg-centre. Endeligt er vejledningen i forbindelse med
fastholdelsesindsatsen på gymnasierne placeret hos vejledere ansat direkte på gymnasierne.
Samlet set er vejledningsområdet altså kendetegnet ved, at mange aktører har hvert deres
delansvarsområde, mens ingen har det samlede politiske og operationelle ansvar.
BCG foreslår, at der sker en samling af vejledningsindsatsen i en organisation hvor denne
organisation har såvel det strategiske som det driftsmæssige ansvar for området. En sådan samling
vil ikke i sig selv bidrage med økonomiske effekter, men vil gøre det nemmere at styre udviklingen
på området, såvel økonomisk som fagligt.
4.4.3.1

Initiativer

Stort set alle aktører BCG har talt med, fra centerledere over medarbejdere til eksterne
observatører vurderer, at der med fordel kan laves et enstrenget vejledningsområde, hvor ansvaret
samles ét sted. Der, hvor der er uenighed, er omkring placeringen af en enstrenget
vejledningsindsats. Vejledningsindsatsen kan enten gøres enstrenget, men hvor ansvaret
overflyttes fuldt ud til kommunerne. Eller der kan ske en overførsel af ansvaret for UU-centrene til
statsligt regi. (Såfremt der etableres en enstrenget vejledningsindsats vil det være naturligt også at
medtænke Studievalgsområdet, men BCG er ikke blevet bedt om at analysere snitfladerne til dette
område, og har derfor ikke perspektiverne herved med i analysen.)
4.4.3.2

Økonomi

Der vil ikke være selvstændige økonomiske effekter knyttet til en enstrenget indsats. Dog vil en
enstrenget vejledningsindsats gøre det muligt at sætte et mere ambitiøst benchmarkmål,
eksempelvis at alle centre skal opnå et omkostningsniveau svarende til 10. billigste center
korrigeret for socioøkonomiske forhold.
4.4.3.3

Konsekvenser

Det er BCG's vurdering, at effekten af en enstrenget vejledningsindsats særligt vil vise sig i form af
en øget strategisk mulighed for at styre og udvikle vejledningsområdet. Eksempelvis kan fokuseret
arbejdes med fælles metoder og koncepter på samme måde, som der kan sættes ind for at sikre, at
UU-centrene løfter deres opgaver så effektivt som muligt. Det er naturligvis også muligt at arbejde
for disse mål i det nuværende organisatoriske set-up, men det er BCG's vurdering, at det alt andet
lige vil være sværere at realisere disse mål i en så decentral organisering, som der kendes i dag.
BCG har ikke umiddelbart forholdt sig til, om placeringen af det enstrengede vejledningsområde
helst bør placeres i kommunerne eller i staten. Dog har vi kun mødt få aktører, der mener, at

området bedst placeres i kommunerne (men mange aktører, herunder flere ledere og medarbejdere
fra UU-centrene, der mener, at området bør placeres i staten). Det skyldes, at der ikke umiddelbart
er en kommunal aktør, der kan stå for at udvikle og drive centrene, og at fælleskommunale
konstruktioner som eksempelvis fælles bestyrelser eller lignende, typisk ikke har været meget
velegnede. Hertil kommer, at eVejledning og ug.dk synes at ligge godt hos MBU, idet der er
betydelige synergier mellem de to områder og Uni-C's øvrige aktiviteter.
4.5

Forslag knyttet effektivisering af centrale systemer

Der er to initiativer, der er knyttet til en effektivisering af centrale systemer. Initiativ 12 behandler
muligheden for en optimering af driften af ug.dk. Initiativ 13 omhandler muligheden for en
optimering af eVejledning. I figuren nedenfor er potentialet præsenteret baseret på en reduktion til
26 UU-centre.
Figur 120: Oversigt over potentiale ved initiativer forbundet med effektivisering af centrale systemer
Initiativer forbundet med optimering af centrale systemer
Initiativ 12: Optimering af ug.dk
Mindreforbrug, brutto
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-
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-
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3,3
-
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3,3
3,3
-
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-
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3,3
-

Initiativ 13: Optimering af eVejledning
Mindreforbrug, brutto
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-
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1,3
-

3,1
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-
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-
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-

Mindreforbrug forbundet med optimering af centrale systemer

-
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Kilde: BCG analyse

4.5.1

Optimering af UddannelsesGuiden

Som beskrevet i kortlægningen drives ug.dk af MBU. Udgifterne til ug.dk var i 2012 cirka 16 mio. kr.
Baseret på interviews er det BCG's forventning, at udgifterne til ug.dk isoleret set kan reduceres
med 25 %. Dog er det BCG's vurdering, at en reduktion af vejledning rettet mod elever uden
særlige vejledningsbehov kan medføre en stigning givet den øgede rolle, vi anbefaler, at ug.dk
kommer til at spille fremadrettet. Den øgede rolle for ug.dk er behandlet i initiativ 2, om end
udgifter hertil ikke er estimeret. I dette afsnit behandles mulighederne for omkostningsreduktion
ved ug.dk som det ser ud i dag.
4.5.1.1

Initiativ

For så vidt angår ug.dk overvejes p.t. forskellige muligheder for optimering i regi af MBU. BCK er
bekendt med overvejelserne men har ikke beskrevet overvejelserne nærmere her, da beslutningen
om fremtiden for ug.dk tages netop som denne rapport færdiggøres.

4.5.1.2

Økonomi

En optimering af ug.dk forventes at kunne føre til lavere omkostninger på 25 % af driftsudgifterne,
svarende til 3,3 mio. kr. Dette er baseret på oplysninger fra MBU. MBU understreger dog, at der er
tale om foreløbige estimater.59
De samlede udgifter til ug.dk i dag består af 13 mio. i driftsudgifter og 3 mio. kr. til videreudvikling.
Figur 121: Udgifter til ug.dk i dag
Udgifter i dag til ug.dk (mDKK)
Samlede driftsudgifter
Videreudvikling
Totale udgifter i dag
Kilde: MBU

Total
13,0
3,0
16,0

Ved en optimering af driften af ug.dk forventes det at driftsudgifterne kan reduceres med 25 %,
svarende til 3,3 mio. kr. Dette er baseret på oplysninger fra MBU. MBU understreger dog, at der er
tale om meget foreløbige estimater.
Figur 122: Potentiale ved optimering af ug.dk

Udgifter som reduceres ved initiativ 12 (mDKK)
Mindreforbrug på driftsudgifter ved optimering af ug.dk
Mindreforbrug på videreudvikling ved optimering af ug.dk
Total mindreforbrug, brutto

Total
3,3
0,0
3,3

Kilde: BCG analyse

Der er ikke estimeret eventuelle merudgifter som følge af forslagene herunder til implementering.
Det forventes, at mindreforbruget ved ug.dk kan realiseres fra august 2014. Det årlige
mindreforbrug bliver herefter 3,3 mio. kr.
Figur 123: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 12
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
- Optimering driftsudgifter til ug.dk
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Varige merudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Engangsudgifter - staten
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
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- Der forudsættes ingen engangsudgifter
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Kilde: BCG analyse
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MBU præciserer endvidere, at nogle af gevinsterne allerede er budgetteret til andre formål. BCG har
generelt ikke taget højde for allerede eksisterende planer for reduktion af – eller stigning i – omkostninger.

4.5.1.3

Konsekvenser

Det er BCG's umiddelbare vurdering, at det vil være muligt at opnå effektiviseringsgevinster ved
ug.dk. Dog skal det også nævnes, at der – jævnfør ovenfor – vil være behov for at investere i et løft
af ug.dk. Midlerne til dette løft er ikke medtaget her.
4.5.2

Optimering af eVejledning

Som beskrevet i kortlægningen drives eVejledning af MBU. Udgifterne til eVejledning var 20,4 mio.
kr. i 2012. Baseret på interviews er det BCG's forventning, at udgifterne til eVejledning isoleret set
kan reduceres med 15 %. Det er BCG's vurdering, at 15 % er konservativt estimeret. Dog er det
samtidig BCG's vurdering, at en tilpasning af vejledning rettet mod elever uden særlige
vejledningsbehov vil medføre en stigning i antallet af vejledninger ved eVejledning givet den øgede
rolle, vi anbefaler, at eVejledning kommer til at spille fremadrettet.
Den øgede rolle for eVejledning er behandlet i initiativ 2 og 3 og resulterer i en merudgift på i alt
ca. 4,2 mio. kr. I dette afsnit behandles mulighederne for omkostningsreduktion ved eVejledning,
som det ser ud i dag. Potentialet i dette initiativ er på i alt 3,1 mio. kr. Således er nettoeffekten for
eVejledning en udgiftsstigning på 1,1 mio. kr. årligt.
4.5.2.1

Initiativ

For så vidt angår eVejledning har BCG identificeret tre mulige forbedringsinitiativer.
Tilpasning af udgifter til andre aktiviteter end vejledning (udvikling, ledelse, drift mm)
For det første kan der ske en tilpasning af udgifterne til andre aktiviteter end vejledning. Givet at
eVejledning nu har overstået sin opstartsfase vil der alt andet lige være behov for færre
udviklingsopgaver end tidligere, på samme måde som de interne administrative processer vil
kunne optimeres relativt til de første to etableringsår. Der vil dog stadig være behov for en del
udvikling, idet eVejledning løbende eksperimenterer med nye vejledningsformer, og idet en
løbende udviklingsindsats også er nødvendig for at gøre vejledningsarbejdet mere fokuseret og
effektivt.
Bedre vagtplanlægning og kapacitetsudnyttelse
For det andet kan der i eVejledning ske en bedre kapacitetsudnyttelse. Kapacitetsudnyttelse er her
forstået som den andel af tid en medarbejder er til stede til at foretage vejledning, som rent faktisk
også bruges på vejledning.
Tal fra eVejledning viser, at kapacitetsudnyttelsen i gennemsnit i 2012 var på 61 %. Dette minder
om, hvad der kendes fra ikke-optimerede kontaktcentre i den offentlige sektor og er ikke et
overraskende tal givet at eVejledning er forholdsvist nystartet og givet at medarbejderne i
eVejledning primært har en vejledningsbaggrund, ikke en kontaktcenterbaggrund.60
Dog viser tal fra eVejledning også, at der er store udsving i kapacitetsudnyttelsen over en
gennemsnitlig uge. Som figuren nedenfor viser, så var kapacitetsudnyttelsen i 2012 typisk lavere
sidst på ugen, hvor den lørdag aften var nede på 48 %. Omvendt var kapacitetsudnyttelsen – set
60

MBU peger på, at eVejledning ikke er et kontaktcenter, men et vejledningscenter. Det er BCG's vurdering,
at der vil være en række ligheder mellem sådanne to typer centre.

over et i 2012 – højest tirsdag dag, hvor den lå på 71 %. Desuden viser figuren, at
kapacitetsudnyttelsen generelt var bedst i første kvartal. Således opnåedes den samlede højeste
kapacitetsudnyttelse torsdag aften i første kvartal, hvor den lå på 82 %.
Kapacitetsudnyttelsen kan optimeres ved bedre kobling af ressourcer til efterspørgsel. Jo bedre
data, eVejledning får om brugernes vaner, jo bedre vil eVejledning blive til at sikre et match
mellem antallet af vejledere på vagt og den forventede efterspørgsel. Er der for mange vejledere på
vagt vil kapacitetsudnyttelsen falde. Er der for få vejledere på vagt vil brugerne opleve ventetider,
når de forsøger at kontakte eVejledning.
Det er BCG's vurdering, at det vil være realistisk for eVejledning at opnå en gennemsnitlig
kapacitetsudnyttelse svarende til bedste gennemsnitlige tidspunkt på et år, altså 71 %.

Figur 124: Kapacitetsudnyttelse i eVejledning

Kapacitetsudnyttelse i eVejledning svinger over ugen
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Kilde: BCG analyse på baggrund af data fra MBU

En øget kapacitetsudnyttelse vil kræve en tilpasning af antallet af medarbejdere, der er på vagt i
ydertidspunkter og i tidspunkter med lav belastning såsom lørdag aften. Og det vil kræve en øget
professionalisering af vagtplanlægningen i eVejledning.
Kortere kontakttider
Som et tredje initiativ kan der i eVejledning arbejdes med at sikre kortere kontakttider. Kortere
kontakttider er ikke et mål i sig selv – målet er en ordentlig brugerbetjening – men det er BCG's
vurdering, at der fortsat er rum for at forkorte kontakttiderne også uden, at dette sker på
bekostning af kvaliteten af vejledningsindsatsen.
Eksempelvis bruger evejlederne i dag typisk den indledende del af en samtale på at identificere den
person, der henvender sig, inden selve samtalen går i gang. Dette sker ved, at evejlederne stiller
nogle afklarende spørgsmål. Disse afklarende spørgsmål kunne personen selv have svaret på før
samtalen gik i gang. Telefonisk kunne dette ske via en række spørgsmål, som kan besvares med
tasterne og over chatten kunne der være nogle spørgsmål, som den vejledningssøgende skulle
besvare inden selve vejledningsforløbet gik i gang. Såfremt den vejledningssøgende selv kunne
svare på nogle udvalgte spørgsmål inden vejledningsforløbet startes vil det også betyde, at
evejlederne vil skulle bruge mindre tid på efterbehandling.
4.5.2.2

Økonomi

En optimering af eVejledning forventes samlet set at kunne resultere i et årligt mindreforbrug på 15
% af de nuværende udgifter svarende til 3,1 mio. kr.

Figur 125: Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 12

Opsummering af økonomisk effekt ved initiativ 13
(mDKK)
Effektivisering af eVejledning
Kilde: BCG analyse
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De samlede udgifter til eVejledning består i dag af 20,4 mio. Ved en optimering af eVejledning
forventes det, at de samlede udgifterne kan reduceres med minimum 15 % svarende til i alt 3,1 mio.
kr. Det forventes, at mindreforbruget ved eVejledning kan realiseres fra august 2014. Det årlige
potentiale bliver herefter 3,1 mio. kr.61
Figur 126: Detaljeret pengestrømsopgørelse for initiativ 13
Detaljeret pengestrømsopgørelse (mDKK)
Mindreforbrug, brutto
- Mindreforbrug på eVejledning
Varige merudgifter - staten
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Varige merudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen varige merudgifter
Engangsudgifter - staten
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
Engangsudgifter - kommunerne
- Der forudsættes ingen engangsudgifter
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Kilde: BCG analyse

4.5.2.3

Konsekvenser

Det er BCG's vurdering, at de foreslåede initiativer kan bidrage til såvel øget
omkostningseffektivitet som øget kvalitet i eVejledning. Den øgede kvalitet vil komme ved et fokus
på, hvornår det for alvor er, at eVejledning gør en forskel og herefter prioritere ressourcerne i den
retning.
Dog stiller gennemførelsen af forslagene også krav til eVejledning. MBU peger på, at øget
kapacitetsudnyttelse typisk opnås parallelt med, at ventetiderne øges. Data understøtter dette,
jævnfør figuren nedenfor. Der vil derfor være behov for en fokuseret indsats for at sikre de
forudsatte kapacitetsudnyttelsesprocenter. Dog skal påpeges, at eVejledning også selv vurderer det
realistisk at opnå en højere kapacitetsudnyttelse.

61

MBU peger på, at potentialet kan være regnet på en for stor base, idet der i udgifterne for 2012 indgår
udgifter for 750.000 kr. til tre eksternt finansierede projekter. I så fald skal potentialet reduceres med cirka
0,2 mio. kr. pr. år. Omvendt skal den fremadrettede enhedspris som lagt til grund for beregningerne i
initiativ 2 og 3 også nedskrives tilsvarende.

Figur 127: Forhold mellem kapacitetsudnyttelse og ventetid i eVejledning
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5 Implementering af forslag og indfasning af gevinster
I dette afsnit gennemgås en overordnet implementeringsplan for de foreslåede initiativer samt
aktiviteter i forbindelse med implementering af hvert enkelt initiativ.
5.1

Tværgående implementeringsovervejelser

Implementeringen af de præsenterede initiativer kan opdeles i tre overordnede faser: Forberedelse,
gennemførelse og gevinstrealisering. Indholdet i disse faser vil variere på tværs af initiativerne. I
forberedelsesfasen skal det fremtidige setup forberedes, hvilket f.eks. inkluderer forberedelse af
lovforslag, opgradering af centrale systemer, ansættelse af medarbejdere til centrale funktioner
samt detaljering af eksempelvis hvilke centre, som bør lægges sammen. I gennemførelsen skal
initiativerne faktisk implementeres, hvilket f.eks. involverer, at nye metoder og arbejdsgange
kommunikeres og udbredes, opgaver bortfalder for UU-centrene samt en reorganisering af UUcentrene og disses aktiviteter. I den tredje fase, gevinstrealisering, forventes initiativet at være fuldt
implementeret, og den årlige gevinst ved initiativerne realiseres. Figuren nedenfor præsenterer en
oversigt over det overordnede indhold i disse tre faser for hver type af initiativer.
Figur 128: Oversigt over de tre overordnede faser for implementering pr. type af initiativer med eksempler

Forberedelse

Gennemførelse

Gevinstrealisering

Tiltag forbundet med
regelændring

• Identificer hvilke regler skal
ændres og hvordan
• Opgradering af centrale
systemer

• Kommunikation og
udbredelse af nye
arbejdsgange baseret på
regelændringer

• Forventes påbegyndt i 2013
og fuldt indfaset i 2016

Tiltag forbundet med
effektivisering

• Udpege medarbejdere til
styring af initiativ 5
• Oprette og ansætte til
effektiviseringskontor

• Forhandling af kontrakt eller
udbud samt implementering
af nyt system
• Effektiviseringskontor med
10 årsværk udbreder best
practice inititiativer

• Forventes påbegyndt i 2013
og fuldt indfaset i 2015

Tiltag forbundet med
reorganisering

• Oprette og ansætte til
udviklingskontor
• Analyse af hvilke centre
som skal lægges sammen

• Udviklingskontor udvikler
materiale centralt og
faciliterer vidensdeling
• UU-centre sammenlægges

• Forventes påbegyndt i 2013
og fuldt indfaset i 2015

Kilde: BCG analyse

5.2

Overordnet implementeringsplan

Den overordnede implementeringsplan ser ud som præsenteret i figuren nedenfor. Det fremgår, at
forberedelsen til samtlige initiativer forventes at starte senest august 2013. Gennemførelsen af
initiativerne forventes påbegyndt senest august 2014. Alle initiativer forventes fuldt indfaset og
implementeret til realisering af det fulde gevinstpotentiale senest primo 2016.

Figur 129: Overordnet implementeringsplan
2013
Aktivitet

2014

2015

2016

2017

2018

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Regelændringer
• Initiativ 1: Delvis automatisering
af uddannelsesparathedsvurdering
• Initiativ 2-3: Tilpasning af vejledning f or
elever uden særlige vejledningsbehov
• Initiativ 4-6: Delvis erstatning af individuel
vejledning med gruppevejledning
• Initiativ 7: Fokusering af den opsøgende
f orpligtigelse f or 18-24-årige
Effektivisering
• Initiativ 8: Genf orhandling med UVdata
eller udvikling af nyt vejledningsadministrativt
system
• Initiativ 9: Reduktion af udgif ter til benchmark
Reorganisering
• Initiativ 10: Samling af udviklingsaktiviteten
• Initiativ 11: Samling af UU-centre
Centrale systemer
• Initiativ 12: Optimering af ug.dk
• Initiativ 13: Optimering af eVejledning

Forberedelse

Gennemf ørelse

Fuld gevinstrealisering

Kilde: BCG analyse

5.3

Implementering af initiativer forbundet med regelændring

De syv første initiativer i denne analyse er forbundet med reelle regelændringer, som kan lette UUcentrenes arbejde. Det følger som resultat, at implementeringen af disse initiativer er afhængige af,
at vejledningsloven ændres. Herudover kræver flere af initiativerne en opgradering samt udvidelse
af de centrale systemer (optagelse.dk, ug.dk samt eVejledning).
5.3.1

Initiativ 1

Indfasning af initiativ 1, delvis automatisering af uddannelsesparathedsvurdering, forventes som
illustreret i nedenstående figur.
Figur 130: Indfasning af initiativ 1
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Kilde: BCG analyse
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Figur 131: Implementeringsplan for initiativ 1
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Kilde: BCG analyse







5.3.2

Forberedelse:
o Ændre bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering,
uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
o Klart præcisere hvilke objektive kriterier, som skal lægges til grund for vurderingen
o Udvikle procedure for en senere vurdering af de elever, som ikke blev erklæret
uddannelsesparat i 8. klasse, samt elever, hvis vurdering ændrer sig i negativ retning
o Opdatere optagelse.dk, således at UU-vejlederen ikke fremover manuelt skal angive
uddannelsesparathedsvurderingen for elever, som er erklæret uddannelsesparate i
8. klasse.
Gennemførelse:
o De nye arbejdsgange skal kommunikeres og udbredes
o UPV af såvel elever i 8. klasse som i 9. og 10. klasse i det første år for indfasning
o UPV af såvel elever i 8. klasse som i 10. klasse i det andet år for indfasning
Gevinstrealisering:
o Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 19,3 mio. kr.
fra 1. august 2016 og frem
Initiativ 2 og 3

Indfasning af initiativ 2 og 3, tilpasning af vejledning specifikt rettet mod elever, som fremover
erklæres uddannelsesparat i 8. klasse, forventes som illustreret i nedenstående figur.
Figur 132: Indfasning af initiativ 2 og 3
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Kilde: BCG analyse

Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 2 og 3, reduktion af vejledning specifikt rettet mod
elever, som fremover erklæres uddannelsesparat i 8. klasse, ser ud som følger:

Figur 133: Implementeringsplan for initiativ 2 og 3
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5.3.3

Forberedelse:
o Implementering af delvis automatisering af UPV
o Ændre bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af
ungdomsuddannelse og erhverv, samt bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om
uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse
o ug.dk opgraderes og gøres mere brugervenlig for grundskoleelever
o Optimering og organisering af eVejledning til modtagelse af flere kontakter
o Optagelse.dk justeres, så vejledere ikke længere skal involveres for elever uden
særlige behov
Gennemførelse:
o De nye arbejdsgange skal kommunikeres og udbredes
o Vejledning rettet specifikt mod elever, der fremover erklæres uddannelsesparate i 8.
klasse tilpasses
o Øget bistand af lærere i forbindelse med UEA-undervisningen
o Øget brug af ug.dk og eVejledning for elever, som har spørgsmål
Gevinstrealisering:
o Initiativerne forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 44,7 mio.
kr. pr. år for initiativ 2 og 51,5 mio. kr. pr. år for initiativ 3 fra år 2015 og frem

Initiativ 4-6

Indfasning af initiativ 4-6, delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning,
forventes som illustreret i nedenstående figur.
Figur 134: Indfasning af initiativ 4-6
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 4-6, delvis erstatning af individuel vejledning med
gruppevejledning, ser ud som følger:

Figur 135: Implementeringsplan for initiativ 4-6
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Forberedelse:
o Ændre bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af
ungdomsuddannelse og erhverv
Gennemførelse:
o De nye arbejdsgange skal kommunikeres og udbredes
o Individuel vejledning reduceres
o Øget brug af gruppevejledning
Gevinstrealisering:
o Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 12,6 mio. kr.
for initiativ 4, 19,7 mio. kr. for initiativ 5 og 26,6 mio. kr. for initiativ 6 pr. år fra
august 2014 og frem

Initiativ 7

5.3.4

Indfasning af initiativ 7, fokusering på den opsøgende pligt for 18-24-årige forventes som illustreret
i nedenstående figur.
Figur 136: Indfasning af initiativ 7
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 7, fokusering af den opsøgende pligt for 18-24-årige
ser ud som følger:
Figur 137: Implementeringsplan for initiativ 7
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Forberedelse:
o Ændre bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af
ungdomsuddannelse og erhverv
Gennemførelse:
o De nye arbejdsgange skal kommunikeres og udbredes
o Opsøgende aktiviteter målrettes unge, som ikke er i fuldtidsbeskæftigelse eller
selvstændige
Gevinstrealisering:
o Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 2,4 mio. kr.
fra august 2014 og frem





5.4

Implementering af initiativer forbundet med effektivisering

De følgende to initiativer i denne analyse er forbundet med effektivisering, som kan reducere de
samlede udgifter til UU-centrenes arbejde. Implementeringen af disse initiativer er afhængige af en
central koordineret indsats på tværs af UU-centrene.
Initiativ 8

5.4.1

Indfasning af initiativ 8, genforhandling af kontrakt med UVdata eller fælles udvikling af nyt
vejledningsadministrativt system forventes som illustreret i nedenstående figur.
Figur 138: Indfasning af initiativ 8
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 8, genforhandling af kontrakt med UVdata eller
fælles udvikling af nyt vejledningsadministrativt system ser ud som følger:
Figur 139: Implementeringsplan for initiativ 8
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Alternativ 1: Genforhandling med UVdata
 Forberedelse:
o Beslutning om, hvor ansvaret for kontraktforhandling placeres
o Udpege to årsværk til styring af kontraktforhandling
 Gennemførelse:
o Kontraktforhandling med UVdata på vegne af alle UU-centre
 Gevinstrealisering:
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o

Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 11,2 mio. kr.
fra år 2015 og frem

Alternativ 2: Udvikling af nyt vejledningsadministrativt system
 Forberedelse:
o Beslutning om, hvor ansvaret for udvikling af nyt system placeres
o Udpege ansvarlige medarbejdere til styring af udbud og udvikling
o Behov og krav til nyt system defineres
 Gennemførelse:
o Sende et fælles vejledningsadministrativt system i udbud
o Indgå kontrakt med leverandør
o Design, udvikle, teste og implementere nyt system med den valgte leverandør
 Gevinstrealisering:
o Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 11,2 mio. kr.
fra år 2015 og frem
Initiativ 9

5.4.2

Indfasning af initiativ 9, etablering af fælleskommunal indsats, således at omkostninger svarende
til realistisk benchmark kan realiseres, forventes som illustreret i nedenstående figur.
Figur 140: Indfasning af initiativ 9
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 9, etablering af fælleskommunal indsats, således at
omkostninger svarende til realistisk benchmark kan realiseres ser ud som følger:
Figur 141: Implementeringsplan for initiativ 9
2013
Aktivitet

Q3

Q4

2014
Q1

Q2

Q3

2015
Q4

Q1

Q2

Q3

2016
Q4

Q1

Q2

Q3

2017
Q4

Q1

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Initiativ 9
•

Forberedelse

•

Gennemf ørelse

•

Gevinstrealisering

Forberedelse

Gennemf ørelse

Fuld gevinstrealisering
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Forberedelse:
o Beslutning om, hvor fælleskommunal indsats til forbedring af arbejdsgange placeres
o Ansættelse af i alt 10 årsværk til fælleskommunal indsats
Gennemførelse:
o Identifikation af god og dårligere praksis bl.a. på baggrund af områder identificeret i
denne analyse
o Udbredelse af bedste praksis på tværs af UU-centrene
Gevinstrealisering:

o

Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 40,5 mio. kr.
fra august 2014 og frem

Implementering af initiativer forbundet med reorganisering

5.5

De følgende to initiativer i denne analyse er forbundet med en reorganisering af UU-centrenes
aktiviteter, som kan reducere de samlede udgifter til UU-centrenes arbejde. Implementeringen af
disse initiativer er afhængige af en samling af UU-centrenes aktiviteter.
Initiativ 10

5.5.1

Indfasning af initiativ 10, samling af UU-centrenes udviklingsaktiviteter, forventes som illustreret i
nedenstående figur.
Figur 142: Indfasning af initiativ 10
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 10, samling af UU-centrenes udviklingsaktiviteter,
ser ud som følger:
Figur 143: Implementeringsplan for initiativ 10
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Forberedelse:
o Beslutning om, hvor central udviklingsenhed placeres
o Ansættelse af i alt 10 årsværk til udviklingsenhed
Gennemførelse:
o Identifikation af de førende metoder, strategier og materiale allerede udviklet og
anvendt af UU-centrene
o Videreudvikling på baggrund af det eksisterende grundlag
o Udbredelse af mest optimale metoder, strategier og materiale på tværs af UUcentrene
Gevinstrealisering:
o Det forventes, at initiativet kan implementeres delvist (50 %) fra januar 2014 og
være fuldt indfaset i august 2014 til realisering det samlede årlige potentiale på 18,1
mio. kr. fra år 2015 og frem

Initiativ 11

5.5.2

Indfasning af initiativ 11, samling af UU-centre i færre enheder, forventes som illustreret i
nedenstående figur.
Figur 144: Indfasning af initiativ 11
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 11, samling af UU-centrenes i færre enheder, ser ud
som følger:
Figur 145: Implementeringsplan for initiativ 11
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5.5.3

Forberedelse:
o Beslutning om fremtidigt antal UU-centre
o Analyse af hvilke UU-centre som skal sammenlægges
o Analyse af under hvilken organisationsform de fremtidige UU-centre skal drives i
forhold til kommunerne, samt hvordan de internt skal organiseres
Gennemførelse:
o Udpege de fremtidige centerledere
o Finde fremtidige lokaler til de samlede UU-centre og indrette arbejdspladser til de,
som skal flyttes
o Sammenlægge UU-centre i det fastsatte antal enheder
o Fordeling af roller blandt medarbejdere, såvel ledere, vejledere og administrativt
personale
Gevinstrealisering:
o Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 32 mio. kr.
pr. år ved 26 UU-centre og 45 mio. kr. pr. år ved 7 UU-centre fra august 2014 og
frem.
Initiativ 12

Indfasning af initiativ 12, optimering af ug.dk, forventes som illustreret i nedenstående figur.
Figur 146: Indfasning af initiativ 12
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 12, optimering af ug.dk, ser ud som følger:
Figur 147: Implementeringsplan for initiativ 12
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Forberedelse:
o Beslutning af hvordan ug.dk skal optimeres
Gennemførelse:
o Optimering af ug.dk
Gevinstrealisering:
o Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 3,3 mio. kr.
pr. år fra august 2014 og frem.

Initiativ 13

5.5.4

Indfasning af initiativ 13, optimering af eVejledning, forventes som illustreret i nedenstående figur.
Figur 148: Indfasning af initiativ 13
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Aktivitetsplanen for implementering af initiativ 13, optimering af eVejledning, ser ud som følger:
Figur 149: Implementeringsplan for initiativ 13
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Identifikation af opgaver ikke relateret til vejledning, som kan optimeres eller
bortfalde
o Øget professionalisering af vagtplanlægning
o Opsætning af mulighed for at afklarende spørgsmål om den vejledtes baggrund kan
klares på telefonen eller elektronisk uden involvering af en vejleder
Gennemførelse:
o Optimering og reduktion af opgaver, som ikke er relaterede til vejledning
o Vagtplanlægning baseret på kapacitetsbehov
o Afklarende spørgsmål om den vejledtes baggrund klares på telefonen eller
elektronisk uden involvering af en vejleder
Gevinstrealisering:
o Initiativet forventes at kunne realisere det samlede årlige potentiale på 3,1 mio. kr.
pr. år fra august 2014 og frem.

6 Bilag 1: Besøg på centre, workshop og supplerende dataindsamling
Der er gennemført gruppe eller enkeltmandsinterviews med totalt set 127 personer fra UU-sektoren
(herunder kan enkelte personer være interviewet flere gange). Disse interviews beskrives nedenfor.
Besøg på UU-centre
Der er gennemført to runder af besøg på UU-centrene. I første runde blev tre centre besøgt som led
i tilrettelæggelsen af analysen og for at sikre input til spørgeskemaundersøgelsen. Det drejer sig om
UU-København (3 deltagere), UU Odense (3 deltagere) og UU Aalborg (4 deltagere)
I runde to af besøgene er gennemført heldagsbesøg på seks UU-centre. Formålet med besøgene
var:
 Validering af resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse og få indsigt i, hvad
der ligger bag tallene, f.eks. hvad der gør, at tidsforbruget på individuel vejledning blandt
unge uden særligt vejledningsbehov er markant højere på ét center sammenlignet med
andre UU-centre.
 At diskutere mulige forbedringer i sektoren.
 At få indsigt i centrets samarbejde med andre aktører.
På besøget deltog konsulenter fra BCG og konsulenter fra DAMVAD. I forbindelse med besøget
blev der gennemført en række forskellige interviews. Fokus i de enkelte interview fremgår af
nedenstående oversigt.
Interview

Fokus

Interview med UU-leder

Tidsforbrug i center sammenlignet med landsplan
Strategier, anvendte metoder og arbejdsgange

Interview med vejledere

Tidsforbrug i center sammenlignet med landsplan
Strategier, anvendte metoder og arbejdsgange

Gruppeinterview med jobcenter og andre
samarbejdspartnere som fx PPR

Fokus på samarbejde herunder hvilke målgrupper
man samarbejder med UU om, typer af samarbejde
mv.

Interview med samarbejdspartnere på grundskoler
og ungdomsuddannelsesinstitutioner

Fokus på samarbejde herunder, hvilket opgaver man
samarbejder om, og hvordan samarbejdet er
organiseret

Interview med leder og sekretær om regnskab

Uddybende spørgsmål til indberetninger af
regnskabstal

Interview med 2 – 3 administrative medarbejdere om
centret støttefunktioner (IT, HR, regnskab)

Uddybende spørgsmål til indberetninger om
brug/placering af støttefunktioner

Kilde: BCG

I oversigten nedenfor er listet interviewpersoner fordelt på de seks centre.
Interview

UU
Lillebælt

UU Viborg

UU Sjælsø

UU OdderSkanderborg

UU
København

UU Vestsjælland

# personer
interviewet

Interview med
UU-leder

UU-leder

UU-leder

UU-leder

UU-leder

UU-leder
og souschef

UU-leder

7

Interview med
vejledere

9 vejledere
(specialvejledere,
grundskoleog ungevejledere)

6 vejledere
(specialvejledere,
grundskole- og
ungevejledere)

5 vejledere
(specialvejledere,
grundskole- og
ungevejledere)

6 vejledere
(specialvejledere,
grundskole- og
ungevejledere)

7 vejledere
(specialvejledere,
grundskole- og
ungevejledere)

4 vejledere
(specialvejledere,
grundskole- og
ungevejledere)

37

Gruppeinterview med
jobcenter og
andre
samarbejdspartnere som
fx PPR

4 deltagere
(skoleafdeling,
ungeenhed
og jobcenter)

1 deltager
fra
jobcenter

2 deltagere
(ungerådgiver fra
Ungeenhed
en i Furesø
kommune
og medarbejder på
jobcentret i
Hørsholm
kommune*
)

4 deltagere
(PPR,
jobcenter
og familieafdeling)

3 deltagere
(jobcenter,
børnefamiliecenter og
socialforvaltningen)

3 deltagere
(Center for
Børn og
ung Projekt
Ringparke,
Motalavej
og
Familierådgivningen)

17

Interview med
samarbejdspartnere på
grundskoler
og ungdomsuddannelsesinstitutioner

8 deltagere
(Fredericia
Gymnasium,
IBC, SOSU,
Middelfart
Produktionsskole,
Fredericia
produktionsskole,
Skansevejens
skole, EUC
Lillebælt)

3 deltagere
(Mercantec,
Viborg
ungdomsskole og
Overlundsskole)

2 deltagere
(København Nord,
Erhvervsskolen
Nordsjælland,
Birkerød
gymnasium
m,
Engholmskole)

5 deltagere
(Aarhus
Tech,
Odder
gymnasium
, Skanderborg gymnasium,
SOSU
Silkeborg
og Center
for Uddannelse)

3 deltagere
(produktionsskole,
produktionsskole,
og Hotel og
Restaurationsskolen)

5 deltagere
(Ringsted
10.klassecenter, BFT
og hg,
Slagelse
Produktionsskole,
Sorø
Borgerskole
og
Selandia)

26

Interview med
leder og
administrative
medarbejdere
om regnskab
og støttefunktioner
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Note: * interviewet er gennemført som telefonisk interview, da det ikke var muligt for jobcenterrepræsentanten at
deltage på dagen.

Workshop og interviews

Foruden de seks besøg er der gennemført en workshop på UU Lillebælt på tre timer. Fokus i
workshoppen var på:
 Vejledning for elever med særligt vejledningsbehov. Fokus var bl.a. på, om der er en gruppe
af de unge med særlige behov, som har behov for særlig meget vejledning, hvor stor denne
gruppe er, hvilke metoder, der anvendes, samt samarbejdet med forældrene og andre
myndigheder.
 Indretningen af de administrative processer. Fokus var på at få indsigt i den tid, som bruges
til registrering, dokumentation og indberetning til andre myndigheder.
 Arbejdsintensitet over året. Fokus var her på at diskutere årshjulet for vejledningsindsatsen
set i forhold til spidsbelastninger og fordeling af arbejdstid.
Nedenfor er en liste over deltagere på workshoppen.
Center

Vejledere

UU Silkeborg

2 grundskole- og ungevejleder

UU Vejle

1 specialvejleder
1 grundskole- og ungevejleder (it-ansvarlig)
1 grundskole-, unge og specialvejleder

UU Nordvestjylland

Koordinator og vejleder i ungevejledningen
Koordinator og vejleder i grundskolevejledningen

UU Lillebælt

2 grundskole-, unge og specialvejleder

Total

9 personer

Andre interviews
Der er gennemført interviews med to vejledere samt en leder på UU-Roskilde. Fokus var på de
samme temaer, som workshoppen ovenfor. Desuden er gennemført interview med lederen og en
medarbejder på UU-Køge Bugt om dette UU-centers arbejde med et nyt vejledningsadministrativt
system.
Interviews med 7 centerledere
Der er gennemført telefoniske interviews med syv UU-centerledere, hvor lederne arbejder på
centre med et særligt højt eller særligt lavt ressourceforbrug pr. person i UU-centrenes målgruppe
og justeret for socioøkonomiske forhold. Det drejer sig om:
 UU Horsens Hedensted
 UU Mariagerfjord
 UU Nord (Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommune)
 UU Odense og omegn (Assens- Kerteminde kommune, Nordfyns kommune, Nyborg
kommune og Odense kommune)
 UU Randers
 UU Skive
 UU Tønder.
Total antal centre besøgt eller interviewet

Som det fremgår ovenfor er totalt set 11 centre besøgt fysisk – enten for kortere eller længere møder
– mens medarbejdere eller ledere fra andre 10 centre er interviewet, enten som led i den afholdte
workshop eller som telefoninterviews.
Centre, der er besøgt fysisk er:
1. UU AAlborg
2. UU Odense
3. UU Lillebælt
4. UU Viborg
5. UU Sjælsø
6. UU Odder Skanderborg
7. UU København
8. UU Vestsjælland
9. UU Køge Bugt
10. UU Roskilde
Centre, hvorfra medarbejdere eller ledere er interviewet, som led i workshops eller telefonisk, er:
1. UU Silkeborg
2. UU Vejle
3. UU Nordvestjylland
4. UU Lillebælt
5. UU Horsens Hedensted
6. UU Mariagerfjord
7. UU Nord UU Odense og omegn
8. UU Randers
9. UU Skive
10. UU Tønder

7 Bilag 2: Lovændringer siden 2003 og centrale analyser af nyere dato
Siden 2003 er der blevet gennemført en lang række ændringer af lovgivningen på
vejledningsområdet. Som beskrevet i kapitel 1 har disse ført til løbende overførsel af midler til
kommunerne. Lovændringer gennemgås kronologisk nedenfor:
2003:
 Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, lov nr. 298 af 30. april 2003
 Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (ændringer som
følge af Lov om valg af uddannelse og erhverv), lov nr. 299 af 30. april 2003.
2006:
 Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (inddragelse af
forældre i vejledningen af de 15-17-årige), lov nr. 314 af 19. april 2006
2007:
 Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre
love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (tidlig
vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning
m.v.), lov nr. 559 af 6. juni 2007.
 Baggrund: 95 %. målsætning om, at alle unge i 2015 skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Del af udmøntningen af ”Aftale om fremtidens velstand, velfærd og
investeringer i fremtiden” af samt den politiske aftale af 2. november 2006 om indholdet i
en ny 10. klasse.
2008:
 Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (sammenhæng i
vejledningsindsatsen, gennemførelsesvejledning m.v.), lov nr. 544 af 17. juni 2008.
 Baggrund: Gældende lovs revisionsbestemmelse. Som forberedelse hertil gennemførte EVA
en evaluering af, hvordan vejledningsreformen fra 2003 havde fungeret.
2009



Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv
(samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan), lov nr. 354 af 6. maj 2009
Baggrund / formål:
o At forenkle de administrative byrder i folkeskolen ved at samordne elevplan,
uddannelsesbog og uddannelsesplan som led i regeringens
afbureaukratiseringsprogram.
o Aftale om kommunernes økonomi 2008, hvoraf det fremgår at regeringen sammen
med KL vil overveje fremtidige ændringer i uddannelsesbog og uddannelsesplan.
o Aftale af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, hvoraf det
fremgår, at regeringen i samarbejde med kommuner og relevante organisationer for
ledere og medarbejdere vil iværksætte en forenklingsindsats vedrørende regler,
dokumentationskrav og forbedring af arbejdsgange på udvalgte sektorområder.
o Regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund” fra november 2007, hvoraf det
fremgår, at regeringen på folkeskoleområdet bl.a. vil forenkle og sammentænke
reglerne om uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan.
o Rapport fra undervisningsministerens afbureaukratiseringsudvalg af juni 2008, som
indeholdte et katalog af forslag til modeller til afbureaukratisering.

2010:



Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love
(vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og
afbureaukratisering m.v.), lov nr. 641 af 14. juni 2010.
Baggrund / formål
o At øge uddannelsesniveauet, undgå ungdomsarbejdsløshed samt sikre et stort udbud af
veluddannet arbejdskraft.
o Udmøntning af de dele af aftalen ”Flere unge i uddannelse og job” fra november 2009,
som omhandler vejledningsområdet.
o Evaluering fra 2009: Rambølls Evaluering af lovændringer på vejledningsområdet fra
2009 af initiativer, som blev iværksat som følge af aftale fra november 2006 om
globaliseringspuljens udmøntning. (Globaliseringspuljen (over 40 mio. kr. i perioden
2007-12) blev etableret i forbindelse med indgåelsen af Velfærdsaftalen i juni 2006).
Resultaterne af evalueringen indgår i aftalen ”Flere unge i uddannelse og job”.
o Rapporten ”Uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsessektoren” af december
2008, udarbejdet af Rambøll Management for Undervisningsministeriet og
Finansministeriet. På baggrund af rapporten kom regeringen med et oplæg om
målretning og prioritering af ressourcerne til gennemførelses- og
overgangsvejledningen. Oplægget indgik i regeringens udspil til aftalen ”Flere unge i
uddannelse og job”.
o Afbureaukratiseringsplanen ”Mere tid til velfærd”, som regeringen fremlagde i oktober
2009. Planen indeholdte fem initiativer vedrørende Ungdommens
Uddannelsesvejledning: Bedre adgang til data, bedre sammenhæng i mentorordninger,
mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger, uddannelsesplan – tilpasning til
ungdomsuddannelser og bedre overgang til 9./10. klasse. Initiativerne indgår i aftalen
”Flere unge i uddannelse og job”.

Evaluering af Ungepakke II
Under globaliseringsforhandlingerne i efteråret 2009 indgik den daværende VK-regering aftale
med DF, S, og R om ’Flere unge i uddannelse og job’ (Ungepakke II). Med aftalen og den
lovgivning, som fulgte heraf i 2010, fulgte iværksættelse af en række initiativer, hvis sigte har været
at styrke indsatsen for, at flere unge kommer i job og uddannelse, og på længere sigt bidrage til en
bedre uddannet arbejdsstyrke. Epinion, CEFU og PLUSS Leadership har gennemført en evaluering
af Ungepakke II. Formålet med evalueringen var at evaluere alle initiativer under Ungepakke II,
herunder hvordan de forskellige initiativer er implementeret og forankret samt brugbarheden og
effekten af de enkelte initiativer i forhold til at få flere unge til at gennemføre en
ungdomsuddannelse. Evalueringen omfatter en lang række dataindsamlingsaktiviteter herunder
registeranalyse, spørgeskemaundersøgelse blandt de involverede institutionelle aktører og blandt
unge i alderen 15-17 år, som ikke er i gang med en ordinær kompetencebaseret
ungdomsuddannelse, casestudier i seks udvalgte kommuner mv..
De centrale konklusioner fra evalueringen er, at ungepakkens initiativer er et skridt i den rigtige
retning ift. at sikre, at 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Bl.a. viser
evalueringen, at antallet af unge i restgruppen (uden for uddannelse, beskæftigelse eller anden
aktivitet) er blevet reduceret markant, siden ungepakken indførelse. Endvidere fremhæves det, at
ungepakken i vid udstrækning kan karakteriseres som et succesfuldt samarbejdsprojekt, som har
engageret og forpligtet mange aktører på feltet (Epinion m.fl. 2012;6). Evalueringen viser dog også,
at det forsat er nødvendigt at videreudvikle den samlede indsats, hvis 95-procentsmålsætningen

skal realiseres. Der er ifølge evalueringen særligt behov for at sikre reelle alternative tilbud i
overgangen til unge, der ikke er parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse samt at øge
fastholdelsen på ungdomsuddannelserne.
Rigsrevisionens beretning om 95-procentsmålsætningen
Rigsrevisionen offentliggjorde i 2012 en undersøgelse, der havde til formål at vurdere, om
Ministeriet for Børn og Undervisning har arbejdet målrettet for at understøtte målsætningen om,
at mindst 95 procent af ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse.
Rigsrevisionen konkluderer, at hvis 95-procentsmålsætningen skal nås, skal Ministeriet for Børn og
Undervisning styre indsatsen mere målrettet. Rigsrevisionen anbefaler bl.a., at ministeriet
operationaliserer 95-procentsmålsætningen ved fremover at sætte mål for indsatsen og
initiativerne for derved også at vurdere, hvordan initiativerne vil bidrage til at nå målsætningen, og
sikre en opfølgning på effekten af disse. Det er endvidere Rigsrevisionens vurdering, at bedre viden
om effekterne af indsatsen og initiativerne sammen med bedre data for de unges faktiske
uddannelsessituation vil give Folketinget et bedre grundlag for at tage stilling til, om der skal
foretages justeringer af indsatsen.

8 Bilag 3: Karakteristika af respondenter i spørgeskemaundersøgelsen
Med 599 respondenter (inklusive centerledere) har ca. 46 % af UU-centrenes medarbejdere
besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Af de i alt 53 centerledere har 41 besvaret spørgeskemaet,
hvilket resulterer i en svarprocent på 77 %.
Figur 150: Antal respondenter i spørgeskemaundersøgelsen

599 UU-medarbejdere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen svarende til 46 %

Heraf udgør 41 respondenter centerledere, som
dermed repræsenterer 77 % af alle centerledere

Antal UU-medarbejdere (inklusiv ledere)
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Har ikke svaret
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Note: Spørgeskema udsendt til 1.299 medarbejdere, primært identificeret ved hjælp af UU-centrenes hjemmesider
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

Respondenterne blev i spørgeskemaundersøgelsen indledningsvist bedt om at besvare enkelte
spørgsmål om deres baggrund. Respondenterne blev spurgt om deres uddannelsesmæssige
baggrund, som fordeler sig som vist i figuren nedenfor. Det fremgår af figuren, at 52 % af
respondenterne er uddannede folkeskolelærere. Dermed udgør denne gruppe af medarbejdere
majoriteten af respondenterne, på trods af at en væsentlig del af disse medarbejdere må forventes
at have været omfattet af lockout. Medarbejdere, som ikke har placeret sig i de specificerede
kategorier, består af bl.a. socialpædagoger, pædagoger, master i vejledning, journalist, diplom i
ledelse og bibliotekarer.
Det fremgår ligeledes af figuren nedenfor, at 16 % af vejlederne i spørgeskemaundersøgelsen
hverken har gennemført eller er i gang med en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse. Det er
dog heller ikke alle vejledere, som skal gennemføre en uddannelses- og
erhvervsvejlederuddannelse. Det fremgår af § 2, stk. 2. i Bekendtgørelse af lov om vejledning om
uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (LBK nr 671 af 21/06/2010), at
vejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse,
som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende
vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Figur 151: Respondenternes uddannelsesmæssige baggrund
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

I figuren nedenfor er medarbejderne ved UU-centrene, som har besvaret BCG's
spørgeskemaundersøgelse, fordelt ift. om de er ansat på fuldtid eller deltid, deres gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid, antal betalte overarbejdstimer i 2012, antallet af kilometer medarbejderen har
kørt i 2012, fødselsår, samt hvor mange år medarbejderen har arbejdet i den nuværende funktion.
Figur 152: Karakteristika af respondenter i BCG's spørgeskemaundersøgelse
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013
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9 Bilag 4: Metode til aggregering af fordelingen af UU-centrenes tidsforbrug
Tidsfordelingen er baseret både på medarbejdernes (inklusive centerlederes) fordeling af deres eget
tidsforbrug (bottom-up) samt centerledernes fordeling af tidsforbruget for alle UU-centrets
medarbejdere (top-down).
Figuren nedenfor sammenligner centerledernes fordeling af årsværk på UU-centrene med den
faktiske fordeling af medarbejdere blandt respondenterne i spørgeskemaet. Det fremgår, at mens
83 % af årsværkene, ifølge centerlederne, udgøres af vejledere, er dette kun gældende for 72 % af
respondenterne i stikprøven. Denne underrepræsentation af vejledere vurderes at være et resultat
af den lockout, som en væsentlig andel af UU-centrenes medarbejdere var omfattet af i
spørgeskemaets svarperiode. For at tage højde for denne underrepræsentation vægtes
medarbejdergruppernes tidsangivelser efter andel af årsværk, ifølge centerlederne, for at opnå et
retvisende billede af sektorens samlede tidsforbrug.
Figur 153: Antal respondenter i spørgeskemaundersøgelse samt centerledernes fordeling af årsværk
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Note: Medarbejdere, som ikke har placeret sig i de specificerede kategorier, består bl.a. af konsulenter,
projektmedarbejdere, EGU-vejledere, STU-vejledere, og sektorvejledere.
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

For bottom-up metoden er den enkelte medarbejders tidsforbrug vægtet med antallet af ugentlige
arbejdstimer på UU-centret. Derudover er medarbejdergruppernes tidsfordeling vægtet efter
andelen af årsværk, som disse udgør på UU-centrene ifølge centerlederne. Dette er gjort for at tage
højde for, at vejlederne er underrepræsenterede i stikprøven som resultat af lockout i
spørgeskemaets svarperiode. For top-down metoden er centerledernes tidsfordeling vægtet efter
antallet af årsværk på centerlederens UU-center for at opnå et repræsentativt resultat for sektoren
under ét. Metoden fremgår af figuren nedenfor.

Figur 154: Metode for
spørgeskemabesvarelser
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Ledernes svar på centerniveau
41 ledere har fordelt deres UU-centers tidsforbrug
Svar vægtet efter antal årsværk på UU-centeret
• Formel: ∑(Årsværki * svari ) / ∑(Årsværki ),
hvor i = UU-center
• Dvs. at store centre vægter mere end små centre
• Eksempelvis vil et center med 20 årsværk vægte
dobbelt så meget som et center med 10 årsværk
• Rationalet er at opnå det samlede billede for sektoren
som grundlag for analysen

medarbejderes

tidsforbrug
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Medarbejdernes svar
599 medarbejdere har fordelt deres tidsforbrug (inkl.
centerledere)
Svar vægtet efter respondenters ugentlige arbejdstid
• Formel: ∑(Arbejdstidi *svari ) / ∑(Arbejdstidi ),
hvor i = UU-medarbejder
• Dvs. at f.eks. 50% af 37 timer vægter mere end 50%
af 20 timer
• Rationalet er at opnå det samlede billede for sektoren
Svar vægtet efter medarbejdergrupper
• Formel: ∑(Årsværki *svari ) / ∑(Årsværki ),
hvor i = medarbejdergruppe
• Årsværk pr. medarbejdergruppe baseret på ledernes
fordeling af årsværk på medarbejdergrupper
• Rationalet er at undgå effekt af lockout ved at lægge
større vægt på vejledernes svar, som ellers er
underrepræsenterede

Kilde: BCG

I kortlægningen af UU-centrenes tidsforbrug er såvel ledernes og medarbejdernes tidsfordeling
rapporteret sammen med et simpelt gennemsnit heraf. Begrundelsen for det simple gennemsnit er,
at BCG vurderer, at det reelle tidsforbrug findes i intervallet mellem centerledernes og
medarbejdernes besvarelser. Det er BCG's erfaring fra besøg på UU-centrene, at centerlederne har
en tendens til at opgøre tidsfordelingen baseret på deres vision om, hvor UU-centret skal bevæge
sig hen. Dermed opgøres tid brugt på vejledningsopgaver og direkte kontakt med de unge ofte til
at være højere end hvad reelt er tilfældet. I medarbejdernes tilfælde er det BCG's erfaring, at
administrative opgaver kan opfattes som uforholdsmæssigt tidskrævende, særligt hvis disse
opgaver opfattes som et irritationsmoment i hverdagen. Som forventet fremgår det af henholdsvis
centerledernes og medarbejdernes tidsfordeling, at centerlederne angiver, at en større andel af
tiden bruges på vejledning og særligt direkte kontakt til de unge end i medarbejdernes angivelser.
Det simple gennemsnit af centerledernes og medarbejdernes besvarelser anvendes som baggrund
for analyserne på sektorniveau, mens UU-centersammenligninger er baseret på centerledernes
besvarelser. Begrundelsen herfor er, at der på UU-centerniveau er væsentlige forskel på, hvor
mange og hvilke medarbejdere, som har besvaret spørgeskemaet, og som kan resultere i
skævvridninger på tværs af UU-centrene.

10 Bilag 5: Statistisk sikkerhed ved BCG's spørgeskemaundersøgelse
Med den opnåede svarprocent for BCG's spørgeskemaundersøgelse vil analyser baseret på denne
undersøgelse være omfattet af stor statistisk sikkerhed. Dette baseres på nedenstående figur.
Figur 155: Statistisk sikkerhed ved BCG's spørgeskemaundersøgelse
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Note: Antaget konfidensniveau på 95 %, maksimal varians (p = 0,5) og en svarprocent på 45 %. Populationen af ansatte
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Konfidensintervallet fastlægges ud fra populationsstørrelse samt antal modifikatorer.
Konfidensintervallet er den mulige procentvise afvigelse på begge sider af et svar.
 Udtrykkes med 95 % sikkerhed.
 Er svaret "100" og konfidensintervallet 0,1, betyder det, at der er 95 % sikkerhed for, at det
korrekte svar ligger mellem 90 og 110.
 Konfidensintervallet kan beregnes matematisk.
 Et konfidensinterval på under 0,2 betragtes generelt som meget højt
Modifikatorer er baggrundsspørgsmål, som bruges til segmentering
 Eksempelvis socioøkonomiske grupper.
 Jo flere modifikatorer som anvendes til segmentering, des større en stikprøve kræves for at
opnå statistisk sikkerhed.
 I størstedelen af analysen segmenteres besvarelserne ikke, men anvendes på aggregeret
niveau.

I UU-centrene er populationsstørrelse det totale antal medarbejdere, dvs. 1.299 medarbejdere.

11 Bilag 6: Metode til opgørelse af antal personer i UU-centrenes målgrupper
Antallet af personer i UU-centrenes målgrupper er baseret på udtræk fra Ungedatabasen, MBUs
Databank og Danmarks Statistikbank. Antallet af unge er centralt i en sammenligning af
vejledningsomkostningerne på tværs af centrene. Antallet af unge, der betjenes af de enkelte
centre, er opgjort som følger:






For grundskolen er antallet af elever, som UU-centret har vejledningsansvar for, opgjort
som det totale antal elever i henholdsvis 7., 8., 9. og 10. klasse fratrukket elever på
efterskole for hvert klassetrin. Antallet er baseret på MBUs databank, som er opgjort pr. 30.
september 2011.
o Antallet af elever multipliceres med det socioøkonomiske indeks. Dette gøres for at
tage højde for forskelligt udgiftsbehov i kommunerne, som hvert UU-center
dækker. Det betyder altså, at en person tilhørende et UU-center med et
socioøkonomisk indeks på 1,30 vil svare til 1,3 personer. Opgørelsen af det
socioøkonomiske indeks er beskrevet i bilag 7.
For 15 – 17-årige er antallet af unge, som UU-centret har vejledt, opgjort som unge i
"Forberedende aktiviteter", unge "Ikke i uddannelse, beskæftigelse m.v.", unge i STU, unge
"Uklassificeret" samt unge i "Ungdomsuddannelse", som forventes at falde fra. Antallet er
baseret på Ungedatabasen, som er opgjort pr. oktober 2012.
o Unge i "Ungdomsuddannelse", som forventes at falde fra er opgjort som:
Forventet frafaldsprocent for UU-centrets område * antal unge i
"Ungdomsuddannelse" i UU-centrets område.
For 18-24-årige er antallet af unge, som et UU-center har vejledt, opgjort som antal unge i
aldersgruppen, som ikke allerede har gennemført en ungdomsuddannelse og fratrukket
unge i "Ungdomsuddannelse", som ikke forventes at falde fra. Antallet er baseret på
henholdsvis Danmarks Statistikbank samt MBUs Databank, som opgjort henholdsvis pr. 1.
oktober 2011 og 30. september 2011.
o Unge, som ikke allerede har gennemført en ungdomsuddannelse, er opgjort som de
unge, hvis højeste fuldførte uddannelse er grundskolen eller uoplyst
o Unge i "Ungdomsuddannelse", som ikke forventes at falde fra, er opgjort som:
(1 - (Forventet frafaldsprocent for UU-centrets område)) * antal unge i
"Ungdomsuddannelse" i UU-centrets område.

Den forventede frafaldsprocent differentieres mellem de overordnede uddannelsesretninger
(gymnasiale uddannelser, erhvervsfagligt grundforløb, erhvervsfagligt hovedforløb, samt EGU).
Den forventede frafaldsprocent (afbrudsprocent) er, af MBU opgjort som andelen af en årlig
tilgang, der estimeres til at afbryde uddannelsen. Elever med afbrudsmarkering, som genoptager
samme uddannelse inden for 15 måneder, regnes ikke som afbrudte. Ved ”samme uddannelse”
forstås samme betragtede uddannelse eller uddannelsesgruppe på et givent niveau i
uddannelsesforspalten. Institutionsskifte regnes følgelig heller ikke som afbrud, hvis eleven bliver
på samme uddannelse. Den forventede frafaldsprocent er opgjort af MBU på kommuneniveau
baseret på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i de enkelte kommuner. Frafaldsprocenter er
aggregeret til UU-centerniveau ved at vægte frafaldsprocenterne for den enkelte kommune med

indbyggertallet i kommunen. Landsgennemsnittet er anvendt i tilfælde, hvor frafaldsprocenten for
kommunen ikke er tilgængelig.

12 Bilag 7: Metode til beregning af det socioøkonomiske indeks for UU-centrene
Det socioøkonomiske indeks anvendt i analysen er baseret på udtræk på kommuneniveau fra
Kommunale Nøgletal (www.noegletal.dk) af Økonomi og Indenrigsministeriets socioøkonomisk
indeks fra 2013. I og med at UU-centrene ofte dækker over mere end en kommune, er der udregnet
et socioøkonomisk indeks pr. UU-center. Dette er udregnet ved at vægte de socioøkonomiske
indeks for de pågældende kommuner, som et UU-center dækker i forhold til kommunernes
indbyggertal.
Det socioøkonomiske indeks måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre
kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier. Disse kriterier indgår med forskellig
vægt i beregningen. De socioøkonomiske kriterier er:
 Antal 20-59-årige uden beskæftigelse ud over 5 % af 20-59-årige i kommunen
 Antal 25-49-årige uden erhvervsuddannelse
 Antal udlejede beboelseslejligheder
 Antal diagnosticerede psykiatriske patienter
 Antal familier i visse boligtyper
 Antal børn i familier med lav uddannelse
 Antal enlige over 65 år
 Antal personer med lav indkomst
 Antal handicappede uden for arbejdsstyrken
 Antal indvandrere og efterkommere
 Antal tabte leveår
 Nedgang i befolkningstallet
En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af
kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet.

13 Bilag 8: Detaljering af UU-centrenes tidsforbrug, som angivet af henholdsvis
centerledere og medarbejdere
I dette bilag præsenteres fordelingen af den samlede arbejdstid på UU-centrene på opgaver og
aktiviteter for alle UU-centrenes medarbejdere, såvel vejledere, ledere, administrative
medarbejdere, som andre medarbejdere. Metoden til aggregering af henholdsvis centerledernes og
medarbejdernes tidsfordeling er beskrevet i bilag 4. Udover henholdsvis centerledernes og
medarbejdernes fordeling, fremgår et simpelt gennemsnit af de to syn på UU-centrenes
tidsfordeling. Begrundelsen for det simple gennemsnit er, at BCG vurderer, at det reelle tidsforbrug
findes i intervallet mellem centerledernes og medarbejdernes besvarelser. Ved opgørelser på
sektorniveau i rapporten anvendes gennemsnittet af centerledernes og medarbejdernes
besvarelser.
Figur 156: UU-centrenes tidsforbrug fordelt på overordnede opgaver

Vejledning i grundskole
Vejledning af 15-17-årige uden for grundskole
Vejledning af 18-24-årige
EGU
Transport
Støttefunktioner

Øvrige opgaver

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit - Ledernes og
Ledernes fordeling
Medarbejdernes fordeling medarbejdernes fordeling
Absolut
Relativt
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Relativt
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Relativt
39,7%
40%
31,8%
32%
35,8%
35,8%
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13,6%
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15%
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15%
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

I figuren ovenfor opsummerer UU-centrenes fordeling af arbejdstiden på overordnede opgaver. I
alt bruges 69,4 % af tiden på vejledning, 3,9 % på EGU og 26,7 % i alt på transport, støttefunktioner
og øvrige opgaver. Medarbejdernes vurdering adskiller sig fra centerledernes vurdering, idet
medarbejderne angiver at blot 63,9 % af tiden bruges på vejledning, mens centerlederne angiver at
andelen er 74,7 %.
En detaljering af UU-centrenes tidsforbrug fordelt på opgaver og aktiviteter fremgår af - nedenfor. giver til sammen 100 % af det totale tidsforbrug. - giver hver især 100 % af tidsforbruget.

Figur 157: Overordnede vejledningsopgaver i grundskolen og 10. klasse

Vejledning i grundskole
Vejledningsopgaver rettet mod den enkelte elev
Direkte kontakt til elever med særlige vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration for elever med
særlige vejledningsbehov
Direkte kontakt til elever, som ikke har særlige
vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration forbundet for elever ,
som ikke har særlige vejledningsbehov
Vejledningsopgaver rettet mod grupper af elever
Direkte kontakt med elever med særlige vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration for elever med
særlige vejledningsbehov
Direkte kontakt med elever, som ikke har særlige
vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration for elever som ikke
har særlige vejledningsbehov
Direkte kontakt med elever uanset vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administrationforbundet for elever
uanset vejledningsbehov
Forældrekontakt
Direkte kontakt med forældre til elever med særlige
vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration specifikt for forældre
til elever med særlige vejledningsbehov
Direkte kontakt med forældre til elever, som ikke har særlige
vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration specifikt for forældre
til elever som ikke har særlige vejledningsbehov
Direkte kontakt ved kollektive arrangementer for forældre
uanset elevens vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
kollektive arrangementer for forældre uanset elevens
vejledningsbehov
Samarbejde med andre aktører
Direkte kontakt med andre aktører specifikt for elever med
særlige vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
samarbejde med andre aktører specifikt for elever med særlige
vejledningsbehov
Direkte kontakt med andre aktører specifikt for elever, som ikke
har særlige vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
samarbejde med andre aktører specifikt for elever, som ikke har
særlige vejledningsbehov
Direkte kontakt med andre aktører til fordel for grupper af
elever uanset vejledningsbehov
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
samarbejde med andre aktører til fordel for grupper af elever
uanset vejledningsbehov
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Figur 158: Overordnede vejledningsopgaver for 15-17-årige uden for grundskolen

Vejledning af 15-17-årige uden for grundskole
Vejledningsopgaver rettet mod den enkelte unge
Direkte kontakt med 15-17-årige, der hverken er i gang med eller
har fuldført en ungdomsuddannelse
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 15-17årige, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Direkte kontakt med 15-17-årige, der er blevet angivet som i
risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 15-17årige, der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skoleeller uddannelsesforløb
Vejledningsopgaver rettet mod grupper af unge
Direkte kontakt med 15-17-årige, der hverken er i gang med eller
har fuldført en ungdomsuddannelse
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 15-17årige, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Direkte kontakt med 15-17-årige, der er blevet angivet som i
risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 15-17årige, der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skoleeller uddannelsesforløb
Forældrekontakt
Direkte kontakt med forældre til 15-17-årige, der hverken er i
gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
forældrekontakt for 15-17-årige, der hverken er i gang med eller
har fuldført en ungdomsuddannelse
Direkte kontakt med forældre til 15-17-årige, der er blevet
angivet som i risiko for at afbryde et skole- eller
uddannelsesforløb
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
forældrekontakt for 15-17-årige, der er blevet angivet som i
risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb
Samarbejde med andre aktører (herunder grundskoler,
lærere,ungdomsuddannelsesinstitutioner, erhvervslivet,
produktionsskoler, socialforvaltningen, børne- og
ungeforvaltningen, SSP, PPR mv.)
Direkte kontakt med andre aktører i forbindelse med 15-17årige, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
samarbejde med andre aktører i forbindelse med 15-17-årige,
der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Direkte kontakt med andre aktører i forbindelse med 15-17årige, der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skoleeller uddannelsesforløb
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
samarbejde med andre aktører i forbindelse med 15-17-årige,
der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skole- eller
uddannelsesforløb
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Figur 159: Overordnede vejledningsopgaver for 18-24-årige

Vejledning af 18-24-årige
Vejledningsopgaver rettet mod den enkelte unge
Direkte kontakt med 18-24-årige, der hverken er i gang med eller
har fuldført en ungdomsuddannelse
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 18-24årige, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Direkte kontakt med 18-24-årige, der er blevet angivet som i
risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 18-24årige, der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skoleeller uddannelsesforløb
Vejledningsopgaver rettet mod grupper af unge
Direkte kontakt med 18-24-årige, der hverken er i gang med eller
har fuldført en ungdomsuddannelse
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 18-24årige, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Direkte kontakt med 18-24-årige, der er blevet angivet som i
risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med 18-24årige, der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skoleeller uddannelsesforløb
Samarbejde med andre aktører (herunder
ungdomsuddannelsesinstitutioner, erhvervslivet,
socialforvaltningen, jobcentret m.v.)
Direkte kontakt med andre aktører i forbindelse med 18-24årige, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
samarbejde med andre aktører i forbindelse med 18-24-årige,
der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Direkte kontakt med andre aktører i forbindelse med 18-24årige, der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skoleeller uddannelsesforløb
Forberedelse, udvikling og administration forbundet med
samarbejde med andre aktører i forbindelse med 18-24-årige,
der er blevet angivet som i risiko for at afbryde et skole- eller
uddannelsesforløb
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Figur 160: Fordeling af tidsforbrug relateret til støttefunktioner og øvrige opgaver på opgaver

EGU
Transport
Støttefunktioner

Generel ledelse (ledelse af hele UU-centret eller ledelse af
afdelinger)
Interne services (herunder sekretærbistand, reception)
Økonomi og regnskab (herunder regnskab, budget, opfølgning og
controlling, samt indkøb)
Statistik og afrapportering til andre ministerier, kommune(r) m.v.
HR
IT (arbejde med hjemmeside, support og drift)
Kommunikation
Andet
Øvrige opgaver
Interne møder og koordinering (teammøder, fællesmøder,
temamøder m.v.)
Ikke-vejledningsrelateret planlægning
Opdatering af hjemmeside og anden ekstern kommunikation via
sociale medier (ikke direkte relateret til vejledning)
Kompetenceudvikling (både interne og eksterne kurser,
uddannelser, konferencer og lignende)
Evaluering og kvalitetssikring (f.eks.brugerundersøgelser)
Andet

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit - Ledernes og
Ledernes fordeling
Medarbejdernes fordeling medarbejdernes fordeling
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
3,9%
4%
4,0%
4%
3,9%
4%
3,5%
3%
4,2%
4%
3,8%
4%
9,4%
9%
12,5%
13%
11,0%
11%
2,4%
1,1%

25%
12%

1,9%
2,0%

15%
16%

2,1%
1,5%

20%
14%

1,2%
1,1%
0,6%
1,1%
1,6%
0,3%
8,6%

13%
12%
6%
12%
17%
4%
9%

1,6%
1,2%
0,6%
1,5%
2,4%
1,5%
15,3%

12%
9%
5%
12%
19%
12%
15%

1,4%
1,1%
0,6%
1,3%
2,0%
0,9%
11,9%

13%
11%
6%
12%
18%
8%
12%

3,5%
0,8%

41%
9%

7,8%
1,4%

51%
9%

5,7%
1,1%

46%
9%

0,8%

10%

0,6%

4%

0,7%

7%

1,8%
1,2%
0,5%

21%
13%
6%

2,6%
1,3%
1,6%

17%
9%
10%

2,2%
1,2%
1,0%

19%
11%
8%

Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013

Figur 161: Vejledningsaktiviteter fordelt på grundskolen, 15-17-årige uden for grundskolen samt 18-24-årige

Vejledning i grundskole
Introduktion til ungdomsuddannelser og intromøder med
forældre
Uddannelsesplaner
Uddannelsesparathedsvurdering
Brobygning i 9. og 10. klasse og introduktionskurser på
ungdomsuddannelserne i 8. klasse
Praktikforløb
Bistå lærere med UEA-undervisning på skolerne
Personlig støtte gennem særlige vejlednings- og
undervisningsforløb ved overgangen til ungdomsuddannelse,
herunder mentorordning og andre særlige initiativer
Målgruppevurderinger i forbindelse med STU og
produktionsskoler
Andet (f.eks. individuelle, gruppebaserede eller kollektive
vejledningsaktiviteter ikke relateret til ovenstående
vejledningsaktiviteter)
Vejledning af 15-17-årige uden for grundskole
Bistand til at løse praktiske problemer
Revision af uddannelsesplaner
Uddannelsesparathedsvurderinger
Målgruppevurderinger i forbindelse med STU og
produktionsskoler
STU
Praktikforløb
Opsøgende aktiviteter med henblik på at etablere og fastholde
kontakt med den unge
Individuel vejledning, kollektiv vejledning og gruppevejledning
med unge som ikke var relateret til ovenstående
vejledningsaktiviteter
Andet
Vejledning af 18-24-årige
Bistand til at løse praktiske problemer
Revision af uddannelsesplaner
Uddannelsesparathedsvurderinger
Målgruppevurderinger i forbindelse med STU og
produktionsskoler
STU
Praktikforløb
Opsøgende aktiviteter med henblik på at etablere og fastholde
kontakt med den unge
Individuel vejledning, kollektiv vejledning og gruppevejledning
med unge som ikke var relateret til ovenstående
vejledningsaktiviteter
Andet
EGU
Transport
Støttefunktioner

Øvrige opgaver

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit - Ledernes og
Ledernes fordeling
Medarbejdernes fordeling medarbejdernes fordeling
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
39,7%
40%
31,8%
32%
35,8%
35,8%
3,9%
10,2%
6,2%

10%
26%
16%

3,8%
8,1%
3,7%

12%
26%
12%

3,9%
9,2%
4,9%

11%
26%
14%

4,9%
3,3%
2,0%

12%
8%
5%

4,1%
3,3%
1,4%

13%
10%
5%

4,5%
3,3%
1,7%

13%
9%
5%

4,1%

10%

2,8%

9%

3,5%

10%

2,6%

7%

2,9%

9%

2,7%

8%

2,6%
16,2%
1,9%
3,4%
1,2%

6%
16%
12%
21%
8%

1,7%
13,6%
1,5%
2,4%
0,7%

5%
14%
11%
18%
6%

2,1%
14,9%
1,7%
2,9%
1,0%

6%
15%
11%
19%
7%

1,9%
1,8%
1,7%

12%
11%
10%

1,7%
1,4%
1,5%

13%
10%
11%

1,8%
1,6%
1,6%

12%
11%
11%

2,1%

13%

1,9%

14%

2,0%

13%

1,9%
0,4%
18,8%
2,1%
3,1%
0,7%

12%
2%
19%
11%
17%
4%

2,0%
0,4%
18,5%
2,2%
2,5%
0,7%

15%
3%
19%
12%
14%
4%

2,0%
0,4%
18,7%
2,2%
2,8%
0,7%

13%
3%
19%
12%
15%
4%

2,3%
2,3%
1,5%

12%
12%
8%

2,5%
2,4%
1,5%

13%
13%
8%

2,4%
2,3%
1,5%

13%
13%
8%

3,2%

17%

2,6%

14%

2,9%

16%

2,9%
0,6%
3,9%
3,5%
9,4%
8,6%

15%
3%
4%
3%
9%
9%

3,5%
0,6%
4,0%
4,2%
12,5%
15,3%

19%
3%
4%
4%
13%
15%

3,2%
0,6%
3,9%
3,8%
11,0%
11,9%

17%
3%
4%
4%
11%
12%
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Figur 162: Fordeling af vejledningsaktiviteten i grundskolen på klassetrin

Vejledning i grundskole
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Vejledning af 15-17-årige uden for grundskole
Vejledning af 18-24-årige
EGU
Transport
Støttefunktioner

Øvrige opgaver

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit - Ledernes og
Ledernes fordeling
Medarbejdernes fordeling medarbejdernes fordeling
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
39,7%
40%
31,8%
32%
35,8%
35,8%
2,8%
7%
1,6%
5%
2,2%
6%
11,3%
28%
7,7%
24%
9,5%
26%
16,1%
40%
14,2%
44%
15,1%
42%
9,5%
24%
8,4%
26%
9,0%
25%
16,2%
16%
13,6%
14%
14,9%
15%
18,8%
19%
18,5%
19%
18,7%
19%
3,9%
4%
4,0%
4%
3,9%
4%
3,5%
3%
4,2%
4%
3,8%
4%
9,4%
9%
12,5%
13%
11,0%
11%
8,6%
9%
15,3%
15%
11,9%
12%
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Figur 163: Udvikling, forberedelse, direkte kontakt og administration i forbindelse med vejledning

Vejledning i grundskole
Vejledning af 15-17-årige uden for grundskole
Vejledning af 18-24-årige
Vejledning total
Udvikling (metode- og konceptudvikling, udvikling af materiale,
arbejde med strategi og visioner m.v.)
Metode- og konceptudvikling
Udvikling af materiale (eks. flyers, pjecer,præsentationer m.v.)
Arbejde med strategier og visioner
Andet
Forberedelse og planlægning
Mødeplanlægning og praktisk koordinering med
samarbejdspartnere og andre medarbejdere
Mødeplanlægning og praktisk koordinering med elever / unge
og deres forældre
Gennemgang af materiale, tidligere kommunikation m.v.
Dialog med samarbejdspartnere (f.eks. lærere, SSP, m.v.) som
led i forberedelsen af vejledningen
Andet
Direkte kontakt med elever og forældre
Fysiske møder (både individuel og kollektiv)
Telefonkontakt
Anden kontakt (breve, email, sms og chat)
Administration og dokumentation (f.eks. UV-vej,optagelse.dk,
kvalitetssikring, kontrol, indberetninger m.v.)
Registrering og dokumentation
Indberetninger til andre myndigheder
Kontrol og kvalitetssikring
Andet
EGU
Transport
Støttefunktioner

Øvrige opgaver

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit - Ledernes og
Ledernes fordeling
Medarbejdernes fordeling medarbejdernes fordeling
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
39,7%
40%
31,8%
32%
35,8%
35,8%
16,2%
16%
13,6%
14%
14,9%
15%
18,8%
19%
18,5%
19%
18,7%
19%
74,7%
75%
64,0%
64%
69,3%
69%
7,3%
3,1%
1,3%
2,0%
1,0%
11,2%

10%
42%
17%
28%
13%
15%

7,3%
2,4%
2,0%
1,8%
1,0%
10,0%

11%
33%
27%
25%
14%
16%

7,3%
2,7%
1,6%
1,9%
1,0%
10,6%

11%
38%
22%
27%
14%
15%

2,1%

19%

2,4%

24%

2,3%

22%

3,0%
2,1%

26%
19%

2,2%
1,8%

22%
18%

2,6%
1,9%

24%
18%

3,5%
0,5%
44,2%
28,2%
8,5%
7,5%

31%
4%
59%
64%
19%
17%

3,1%
0,5%
32,0%
18,4%
7,4%
6,1%

31%
5%
50%
58%
23%
19%

3,3%
0,5%
38,1%
23,3%
8,0%
6,8%

31%
5%
55%
61%
21%
18%

12,0%
7,3%
1,8%
2,1%
0,8%
3,9%
3,5%
9,4%
8,6%

16%
61%
15%
17%
7%
4%
3%
9%
9%

14,7%
9,5%
2,3%
2,0%
1,0%
4,0%
4,2%
12,5%
15,3%

23%
64%
16%
14%
7%
4%
4%
13%
15%

13,4%
8,4%
2,0%
2,0%
0,9%
3,9%
3,8%
11,0%
11,9%

20%
63%
15%
15%
7%
4%
4%
11%
12%
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Figur 164: Samarbejde med andre aktører fordelt på aktører

Vejledning i grundskole
Vejledning af 15-17-årige uden for grundskole
Vejledning af 18-24-årige
Vejledning total
Samarbejde med andre aktører
Grundskolerne
Ungdomsuddannelsesinstitutioner
Erhvervslivet
Socialforvaltningen, børn- og ungeforvaltningen eller lignende
Jobcentret
Produktionsskoler
SSP
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Andre
EGU
Transport
Støttefunktioner

Øvrige opgaver

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit - Ledernes og
Ledernes fordeling
Medarbejdernes fordeling medarbejdernes fordeling
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
Absolut
Relativt
39,7%
40%
31,8%
32%
35,8%
35,8%
16,2%
16%
13,6%
14%
14,9%
15%
18,8%
19%
18,5%
19%
18,7%
19%
74,7%
75%
64,0%
64%
69,3%
69%
12,5%
3,7%
2,3%
0,8%
1,4%
1,7%
1,1%
0,5%
0,6%
0,3%
3,9%
3,5%
9,4%
8,6%

17%
30%
18%
6%
11%
14%
9%
4%
5%
3%
4%
3%
9%
9%

14,0%
4,1%
2,4%
0,9%
1,8%
1,7%
1,4%
0,4%
0,9%
0,5%
4,0%
4,2%
12,5%
15,3%

22%
29%
17%
7%
13%
12%
10%
3%
6%
3%
4%
4%
13%
15%
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13,3%
3,9%
2,3%
0,9%
1,6%
1,7%
1,3%
0,4%
0,7%
0,4%
3,9%
3,8%
11,0%
11,9%

19%
30%
18%
7%
12%
13%
9%
3%
6%
3%
4%
4%
11%
12%

14 Bilag 9: Metode til opgørelse af indekseret udgiftsniveau
Til opgørelse af et indeks for UU-centrets udgiftsniveau divideres de totale udgifter62 for UUcentret med det justerede antal unge i UU-centrets målgruppe. Antal unge er justeret for sektorens
gennemsnitlige enhedsudgift for hver enkelt målgruppe.
Indekseret udgiftsniveau: Totale udgifter for UU-centret / ∑(Antal ungei * (Enhedsudgifti for
sektoren / 100)), hvor i = målgruppe (7. klasse, ...)
Et udgiftsniveau på 110 betyder, at udgiften på det pågældende UU-center er 10 % højere end
gennemsnittet. Omvendt betyder et udgiftsniveau på 90, at det pågældende UU-center har et
udgiftsniveau som er 10 % lavere end gennemsnittet.
Fordelen ved det indekserede udgiftsniveau for det enkelte UU-center er, at det muliggør en
overordnet sammenligning af udgiftsniveauet på tværs af UU-centre på trods af forskelle i
sammensætningen af UU-centrenes målgruppe. Dette gøres i lyset af, at der er væsentlige forskelle
på udgift pr. person for de enkelte målgrupper, samt en væsentlig variation i sammensætningen af
UU-centrenes målgruppe UU-centrene imellem. Der differentieres på antal unge pr. klassetrin (7.,
8., 9. og 10. klasse), 15-17-årige uden for grundskolen og 18-24-årige. Da en elev i 7. klasse er
væsentlig billigere at vejlede end 15-17-årige uden for grundskolen, vil 15-17-årige veje tilsvarende
tungere end elever i 7. klasse.

62

Som opgjort i de kommunale regnskaber 2012, Danmarks Statistik

15 Bilag 10: Forudsætninger til beregning af potentialer
Dette bilag præsenterer de forudsætninger, som ligger til grund for beregning af potentialer for
hvert initiativ i kapitel 4.
Generelt gælder det, at de totale udgifter ved UU-centrene, som analysen af Ungdommens
Uddannelsesvejledning er baseret på, er 665,4 mio. kr. Baggrunden herfor præsenteres i figuren
nedenfor.
Figur 165: Udgiftsbase for analyse af UU-centrene
Række Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning (mDKK)
Kilde/baseret på:
1
Kommunale regnskaber 2012 for UU
609,8
2
Kommunale regnskaber 2012 for UU for Fredensborg Kommune
0,02 Statistikbanken
3
Kommunale budgetter 2012 for UU for Fredensborg Kommune
5,6
4
Justeret kommunale regnskaber 2012 for UU
615,3
1- 2+3
5
Andel af UU-centrenes udgifter relateret til husleje (%)
1,1% Spørgeskema
6
Udgifter til husleje ved UU-centrene inkluderet i kommunale regnskaber
6,9
4*5
7
Antal årsværk ved UU-centrene
1.219
Spørgeskema
8
Standardhusleje pr. årsværk (kr.)
46.774
KL
9
Total forventet husleje ved UU-centrene
57,0
7*8
10
Totale udgifter til grundlag for analyse af UU
665,4
4- 6+9
Kilde: Danmarks Statistik, KL, BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april
2013

Da mange UU-centre ikke betaler husleje til kommunerne, er en standardhusleje pr. årsværk lagt
til udgifterne som vist i række 6 ovenfor.
De samlede udgifter er fordelt på udgiftsposter som illustreret nedenfor.
Figur 166: Fordeling af totale udgifter på udgiftsposter
Række
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fordeling af totale udgifter på udgiftsposter
Løn
Vejledningsadministrative systemer
Øvrige indkøb
IT og telefon
Kørsel
Husleje
Uddannelse
Andet
Totale udgifter

Udgift
515,8
23,8
12,8
8,7
8,1
57,0
6,3
32,8
665,4

Andel (%)
Kilde/baseret på:
78%
Fordeling af
4%
udgifter i
2%
1% spørgeskema
1%
9% Standardhusleje
1%
Fordeling af
5%
udgifter i
100%
SUM(1:8)

Note: Husleje baseret på en standardudgift på 46.774 kr. pr. årsværk
Kilde: Danmarks Statistik, KL, BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april
2013

De samlede udgifter, som danner grundlag for analysen, er dermed 665,4 mio. kr., hvor lønudgifter
udgør 78 % og driftsudgifter udgør de resterende 22 %.
Den direkte lønudgift til UU-centrenes opgaver opgøres som produktet af lønudgiften på 515,8 mio.
kr. og andelen af UU-centrenes tidsforbrug på en given opgave baseret på BCG's
spørgeskemaundersøgelse som præsenteret i kortlægningen.

Ved opgørelse af de samlede udgifter til en opgave i dag allokeres alle udgifter ved UU-centrene til
den direkte lønudgift til vejledning. Det antages, at hovedparten af disse omkostninger vil variere
med lønudgifter til vejledning som illustreret nedenfor.
Figur 167: Allokering af øvrige udgifter til lønudgifter til vejledning
Kolonne

Transport
Støttefunktioner
Generel ledelse (ledelse af hele UU-centret eller ledelse af afdelinger)
Kommunikation
Interne services (herunder sekretærbistand, reception)
Økonomi og regnskab (herunder regnskab, budget, opfølgning og controlling,
indkøb)
IT (arbejde med hjemmeside, support og drift)
Statistik og afrapportering til andre ministerier, kommune(r) m.v.
HR
Andet
Øvrige opgaver
Interne møder og koordinering (teammøder, fællesmøder, temamøder m.v.)
Kompetenceudvikling (både interne og eksterne kurser, uddannelser,
konferencer og lign)
Evaluering og kvalitetssikring (f.eks.brugerundersøgelser)
Ikke-vejledningsrelateret planlægning
Opdatering af hjemmeside og anden ekstern kommunikation via sociale medier
(ikke direkte relateret til vejledning)
Andet
Kilde/baseret på:
Kolonne

Øvrige driftsudgifter
Vejledningsadministrative systemer
Øvrige indkøb
IT og telefon
Kørsel
Husleje
Uddannelse
Andet
Kilde/baseret på:

1
2
3
Andel af samlet
Påvirkning ved
Tidsforbrug som
tidsforbrug
bortfald af vejledning
påvirkes
3,8%
100%
3,8%
11,0%
75%
8,2%
2,1%
100%
2,1%
2,0%
100%
2,0%
1,5%
100%
1,5%

4
Allokation ved beregning af
potentiale
5,2%
11,2%
2,9%
2,7%
2,1%

1,4%
1,3%
1,1%
0,6%
0,9%
11,9%
5,7%

50%
50%
0%
100%
71%
80%
100%

0,7%
0,6%
0,0%
0,6%
0,6%
9,5%
5,7%

1,0%
0,9%
0,0%
0,8%
0,9%
13,0%
7,7%

2,2%
1,2%
1,1%

100%
0%
100%

2,2%
0,0%
1,1%

3,0%
0,0%
1,4%

0,7%
1,0%

0%
60%

0,0%
0,6%

0,0%
0,8%
(Kolonne 3 * "lønudgifter")/
"Løn til vejledning og EGU"

1
2
3
Andel af samlede
Påvirkning ved
Driftsudgifter
driftsudgifter
bortfald af vejledning som påvirkes
100%
78%
78%
15,9%
20%
3%
8,6%
50%
4%
5,8%
100%
6%
5,4%
100%
5%
38,1%
100%
38%
4,2%
100%
4%
22,0%
78%
17%

4
Allokation ved beregning af
potentiale
31%
1,3%
2%
2%
2%
15%
2%
7%
(Kolonne 3 * "driftsudgifter")/
"Løn til vejledning og EGU"

Spørgeskema

Spørgeskema

BCG antagelser

BCG antagelser

1*2

1*2

Note: For det øverste skema udregnes kolonne 4 som tidsforbrug i kolonne 3 omregnet til lønudgifter divideret med de
samlede lønudgifter til vejledning og EGU. Det samlede tidsforbrug på vejledning og EGU er 73,3 %, hvilket svarer til 100
% minus summen af opgaverne i kolonne 1. For det nederste skema udregnes kolonne 4 som andel af driftsudgifter i
kolonne 3 omregnet til faktiske driftsudgifter divideret med de samlede lønudgifter til vejledning og EGU.
Kilde: Spørgeskema, BCG analyse

Som resultat af kolonne 4 i figuren ovenfor opgøres reduktionen i lønudgifter til transport som 5,2
% af lønudgifterne til vejledning og så fremdeles for de øvrige kategorier. Det antages, at allokerede
udgifter justeres, således at de bortfalder i samme år som lønudgifter til vejledning. Dette bevirker,
at der i potentialerne i forbindelse med effektivisering af vejledningsindsatsen ikke blot indgår
lønudgifter direkte til vejledning, men derudover allokerede udgifter til støttefunktioner, drift,
transport og øvrige opgaver.
I tilfælde hvor der oprettes en ny enhed udenfor UU-centrene, eller hvor antallet af ledere og
administrative medarbejdere justeres, allokeres et overhead på 171.000 kr., som opgjort i KL (Status
for økonomien vedr. Udbetaling Danmark, KL 2011).

15.1 Initiativ 1
En delvis automatisering af UPV resulterer i et nettopotentiale på 19,3 mio. kr. om året. Dette er
baseret på de beregninger og antagelser, som præsenteres i det følgende.
Til beregning af udgifter i dag til uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af elever, som ikke
fremover kræver individuel vurdering, er følgende anvendt.
Figur 168: Tid som reduceres ved initiativ 1
Andel af UU-centrenes samlede tidsforbrug på uddannelsesparathedsvurdering af
Række elever, som ikke fremover kræver individuel vurdering
Kilde/baseret på:
1
Samlet andel af tidsforbrug brugt på UPV i dag
4,9%
Spørgeskema
Andel af denne tid brugt på elever, som ikke fremover kræver individuel vurdering for at
Række 9 i figur
2
47,3%
blive erklæret uddannelsesparate i 8. klasse
nedenfor
3
Tid som kan reduceres ved initiativ 1
2,3%
1*2
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Figuren ovenfor illustrerer, at det forventes, at en delvis automatisering af UPV vil betyde, at det
samlede tidsforbrug kan reduceres med 2,3 %. I dag bruges der i alt 4,9 % af det samlede
tidsforbrug ved UU-centrene på UPV. Andelen af dette som kan bortfalde baseres på den generelle
fordeling af tidsforbruget på vejledning mellem henholdsvis de elever, som kan erklæres
uddannelsesparate ved objektive kriterier og de elever, som kræver en individuel vurdering.
Figuren nedenfor viser baggrunden for, at det antages, at 47,3 % af tidsforbruget på UPV i dag er
relateret til elever, som fremover ikke kræver en individuel vurdering ved UPV.
Figur 169: Andel af tidsforbrug anvendt på elever, som ikke fremover kræver individuel vurdering ved UPV
Andel af UU-centrenes tidsforbrug på vejledning i grundskolen og 10. klasse, som
Række anvendes på elever, som fremover ikke fremover kræver individuel vurdering ved UPV
1
Andel af samlet tidsforbrug brugt på elever som defineret i initiativ 3
2
3
4

- Samlet andel af alle elever, som er i gruppen for initiativ 3
- Samlet andel af alle elever, som er i gruppen for initiativ 3, men som kræver individuel
vurdering
Andel af elever i gruppen for initiativ 3, som ikke kræver individuel vurdering

5

Andel af samlet tidsforbrug brugt på elever som defineret i initiativ 3 i gruppen for initiativ
3, som ikke kræver individuel vurdering

6
7

Andel af samlet tidsforbrug brugt på elever som defineret i initiativ 2
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Andel af samlet tidsforbrug som bruges på vejledning i grundskolen og 10. klasse (ekskl.
31,2%
Spørgeskema
vejledning rettet mod elever uanset behov)
Andel af tidsforbrug til vejledning i grundskolen og 10. klasse brugt på elever, som ikke
9
47,3%
7/8
fremover kræver individuel vurdering ved UPV
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse
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Som vist i figuren ovenfor bruger UU-centrene i dag 47,3 % af den samlede tid til vejledning i
grundskolen og 10. klasse på elever, som fremover kan erklæres uddannelsesparate i 8. klasse uden
individuel vurdering. Dette bygger på det tidsforbrug, som UU-vejlederne har opgjort, at de bruger
på de elever, som de angiver ikke har særlige vejledningsbehov. Som beskrevet i initiativ 3
anvendes dette tidsforbrug som grundlag for beregning af tidsforbrug for elever, som, vejlederne i

dag angiver, har særlige vejledningsbehov, men som fremover bliver erklæret uddannelsesparate i
8. klasse. Dette estimat bygger på en antagelse om, at tidsforbruget pr. elev er 50 % højere for
denne gruppe end for de elever, som, vejlederne i dag angiver, ikke har særlige vejledningsbehov.
Det beregnes på baggrund heraf, at 47,3 % af det samlede tidsforbrug i grundskolen og 10. klasse
bruges på disse elever.
Der må i indfasningen af initiativ 1 tages højde for, at der i begyndelsen må foretages den
fremrykkede UPV i 8. klasse, såvel som en traditionel UPV i 9. og 10. klasse for elever på disse
klassetrin, som ikke har fået foretaget vurderingen i 8. klasse. I det første skoleår for indfasningen
betyder det, at hele lønudgiften til den eksisterende model for UPV samt allokerede udgifter, som
varierer hermed, skal fratrækkes bruttopotentialet. Dog skal der ligeledes ikke foretages en UPV i
9. og 10. klasse efter den nye model for elever, som ikke er erklæret uddannelsesparate i 8. (eller 9.
klasse). For at estimere udgiften til UPV efter den nye model, som ikke indgår i det første skoleår
for indfasningen, skal tidsforbruget for den nye UPV fordeles mellem henholdsvis 8., 9., og 10.
klasse. Dette er vist i figuren nedenfor.
Figur 170: Tidsforbrug på ny UPV fordelt på 8., 9. og 10. klasse
Række
1
Andel af en årgang, som kræver en individuel vurdering ved UPV i 8. klasse
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Andel af en årgang, som kræver en individuel vurdering ved UPV i 9. klasse
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Andel af 10. klasseselever på en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 10. klasse og som
dermed skal have en UPV i 10. klasse
Andel af en årgang, som kræver en individuel vurdering ved UPV i 10. klasse
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Det antages, at 30 % af en årgang vil have brug for en individuel vurdering i 8. klasse. Der er 20 %,
som ikke erklæres uddannelsesparate. Disse elever, samt elever hvis forudsætninger ændrer sig i
negativ retning, skal have en ny UPV i 9. klasse. Det oplyses af MBU, at dette forventes at være i alt
30 % af en årgang. Det samme gør sig gældende i 10. klasse. I 10. klasse skal der dog kun foretages
en UPV for elever, som ønsker at søge en ungdomsuddannelse. Med en antagelse om, at UPV med
individuel vurdering efter den nye model tager lige lang tid på alle klassetrin, bliver fordelingen af
tidsforbruget hertil 36 %, 36 % og 28 % for henholdsvis 8., 9. og 10. klasse. Dermed skal 64 % af
udgifterne til den nye UPV fratrækkes i det første skoleår for indfasningen. Da udgiften til den nye
model er lavere end udgiften til den eksisterende model, betyder det netto en negativ påvirkning
på potentialet i det første skoleår.
I andet år for indfasningen skal der tilsvarende laves UPV i 10. klasse efter den eksisterende model,
men ikke efter den nye model. Dermed er 28 % af udgifterne til den nye UPV endnu ikke trådt i
kraft. For at estimere hvor stor en andel af udgifterne til UPV efter den eksisterende model, som
kan tilskrives UPV i 10. klasse, er følgende beregninger udført.

Figur 171: Tidsforbrug på UPV anvendt i 10. klasse

Række
1
2
3
4

Baggrund for antaget andel af tid brugt på UPV i dag som anvendes på elever i 10. klasse
Andel af 9. klasseselever på en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 9. klasse
Antal elever i 10. klasse (ekskl. efterskoler) i forhold til antal elever i 9. klasse
Andel af 10. klasseselever på en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 10. klasse
Andel af elever på en 9. klassesårgang, som skal have foretaget UPV i 10. klasse
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Det antages, at tidsforbruget for UPV pr. elev i henholdsvis 9. og 10. klasse følger forholdet mellem
det generelle tidsforbrug på vejledning på disse klassetrin. Dette baseres på, at elever, som
fortsætter i ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, generelt er mere åbenlyst
uddannelsesparate end elever, som har haft behov for at gå i 10. klasse og dermed behøver mindre
tid pr. UPV. Der anvendes 80 % mere tid på vejledning pr. elev i 10. klasse i forhold til pr. elev i 9.
klasse. Det resulterer i, at det forventes, at 56 % af tidsforbruget for UPV efter den eksisterende
model relaterer sig til UPV i 10. klasse. Det betyder, at 56 % af udgiften til UPV efter den gamle
model fratrækkes bruttopotentialet i 2. skoleår for indfasning. Igen har den samlede effekt af UPV i
10. klasse i 2. år for indfasningen en negativ påvirkning for potentialet i dette år. Efterfølgende vil
den fulde effekt af en delvis automatisering af UPV kunne realiseres.
15.2 Initiativ 2
Til beregning af udgifter til vejledning af elever i grundskolen, som UU-vejlederne i dag angiver
ikke har særlige vejledningsbehov samt hvor stor en andel af disse udgifter, som kan reduceres ved
initiativ 2, er følgende tidsforbrug på denne vejledning anvendt.
Figur 172: Tidsforbrug på vejledning, som kan reduceres ved initiativ 2
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Det fremgår af figuren ovenfor, at i alt 9,3 % af det samlede tidsforbrug ved UU-centrene er
relateret til vejledning af elever, som UU-vejlederne i dag angiver uden særlige vejledningsbehov.
Det antages, at UU-vejlederne ikke fremover skal tilbyde vejledning specifikt rettet mod elever,
som ikke har særlige vejledningsbehov. Disse elever skal fremover kun modtage kollektiv
vejledning rettet mod elever uanset behov. Dog antages det, at tidsforbrug på samarbejde med
andre aktører forbliver til administration af erhvervspraktik og introduktionskurser for elever i
denne gruppe. Dermed reduceres det samlede tidsforbrug i dag med 8,4 %.
Som følge af en delvis automatisering af UPV i initiativ 1 må der tages højde for, at en del af
mindreforbruget ved reduktion af vejledning for elever uden særlige vejledningsbehovallerede er
realiseret i initiativ 1. Det samlede potentiale i initiativ 1 må dog fordeles mellem elever, som UUvejlederne i dag angiver uden særlige vejledningsbehov og elever, som vejlederne angiver, har
særlige vejledningsbehov, men som fremover ikke behøver en individuel vurdering ved UPV i 8.
klasse som beskrevet i initiativ 3.
Figur 173: Fordeling af mindreforbrug ved delvis automatisering af UPV
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Det fremgår af figuren ovenfor, at 62,7 % af det samlede tidsforbrug på disse to grupper af elever i
dag bruges på elever, som UU-vejlederne i dag angiver uden særlige vejledningsbehov. Dermed
skal 62,7 % af mindreforbruget i initiativ 1 fratrækkes potentialet i initiativ 2.
Ved en reduktion i vejledningsindsatsen for elever, som UU-vejlederne i dag angiver uden særlige
vejledningsbehov, må det forventes, at der vil blive et øget antal henvendelser til eVejledning.
Figur 174: Stigning i antal vejledninger på eVejledning som følge af initiativ 2
Række Ekstra vejledninger på eVejledning grundet initiativ 2
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, eVejledning
Årsrapport 2012, MBU's Databank, BCG analyse

Som det fremgår af figuren ovenfor, forventes de fremtidige udgifter til eVejledning at stige med 1,9
mio. kr. som resultat af initiativ 2. BCG forventer, at de elever, som i dag angives uden særlige
vejledningsbehov, fremover i gennemsnit benytter sig af eVejledning 0,5 gang mere end
anvendelsen i dag i løbet af deres skoletid. Som beskrevet i initiativ 13 forventes en optimering af
eVejledning således, at enhedsudgiften til vejledning kan reduceres med 15%.
Som led i en reduktion af vejledning rettet mod elever, som erklæres uddannelsesparate i 8. klasse
(elever som defineret i initiativ 2 og 3), forventes en styrkelse af UU-vejledernes bistand af lærere i
forbindelse med UEA-undervisningen i grundskolen.
Figur 175: Øget bistand af lærere i forbindelse med UEA-undervisning
Række Tidsforbrug på bistand til UEA-undervisning
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Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Som vist i figuren ovenfor antager BCG, at tidsforbruget på bistand til lærere i forbindelse med
UEA-undervisningen vil stige med 50 % i forbindelse med en styrkelse af bistanden til UEA, for at
sikre den styrkelse af UEA-undervisningen, som MBU’s lægger op til. Stigningen resulterer i en
øget udgift på samlet 7,1 mio. kr.
15.3 Initiativ 3
Andelen af elever i grundskolen, som UU-vejlederne i dag angiver har særlige vejledningsbehov,
men som fremover vil blive erklæret uddannelsesparate i 8. klasse og derfor ikke behøver en særlig
vejledningsindsats, er illustreret i figuren nedenfor.

Figur 176: Elever som grundet objektive kriterier i UPV ikke fremover skal modtage en særlig
vejledningsindsats
Række Fordeling af elever
Andel af elever i 8.-9. klasse med særlige vejledningsbehov baseret på objektive kriterier i
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Det fremgår af kolonne 11 i figuren ovenfor, at 28 % af alle elever i dag anses af vejlederne som
havende særlige vejledningsbehov, men vil fremadrettet erklæres uddannelsesparate i 8. klasse.
Dermed skal disse elever ikke modtage en særlig vejledningsindsats. I forhold til elever, som i dag
angives uden særlige vejledningsbehov, svarer dette til 62 %, som det fremgår af kolonne 13.
Til opgørelse af de samlede udgifter samt mindreforbrug på vejledning for denne gruppe af elever
præsenterer figuren nedenfor andelen af tidsforbruget, som anvendes på denne gruppe af elever
samt andelen heraf, som kan reduceres ved initiativ 3.

Figur 177: Tidsforbrug på vejledning, som kan reduceres ved initiativ 3
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Note: Gruppe 1 består af elever, som vejlederne i dag angiver uden særlige vejledningsbehov. Gruppe 2 består af elever,
som vejlederne i dag angiver, har særlige vejledningsbehov, men som fremover erklæres uddannelsesparate i 8. klasse.
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Da vejlederne opfatter gruppe 2 som havende særlige vejledningsbehov, antages det, at de bruger
mere tid pr. elev i gruppe 2 end pr. elev i gruppe 1. BCG antager, at denne tidsfaktor er 1,5 således,
at vejlederne bruger 50 % mere tid pr. elev i gruppe 2 end i gruppe 1. Som beskrevet i initiativ 2
foreslås det, at vejledningen for disse elever målrettes således, at de fremadrettet kun modtager
kollektiv vejledning målrettet elever uanset behov og vejledning fra centrale systemer. Derudover
består UU-vejledernes samarbejde med andre aktører for denne gruppe til koordinering af
erhvervspraktik og introduktionskurser i 8. klasse.
Som følge af en delvis automatisering af UPV i initiativ 1 må der tages højde for at en del af
potentialet for elever, som vejlederne i dag angiver, har særlige vejledningsbehov, men som
fremadrettet erklæres uddannelsesparate i 8. klasse, allerede er realiseret i initiativ 1. Det samlede
mindreforbrug i initiativ 1 må dog fordeles mellem disse elever samt de elever, som UU-vejlederne i
dag angiver uden særlige vejledningsbehov som beskrevet i initiativ 2.
Figur 178: Fordeling af potentiale ved delvis automatisering af UPV
Forhold mellem tidsforbrug til brug for fordeling af
mindreforbrug ved delvis automatisering af UPV
Række
1
2
3
4
5

Tidsforbrug på elever, der i dag angives uden særlige behov og som dermed fremover ikke
kræver individuel vurdering ved UPV
Tidsforbrug på elever, der i dag angives med særlige vejledningsbehov, men som fremover
ikke kræver individuel vurdering ved UPV
Total
Andel af tid på elever, der i dag angives uden særlige behov
Andel af tid på elever, der ikke længere fremover anses som havende særlige
vejledningsbehov

Andel af
det
samlede

Kilde/baseret på

9,3%

Spørgeskema

5,5%

Initiativ 1

14,8%

1+2

62,7%

1/ 3

37,3%

2/ 3

Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Det fremgår af figuren ovenfor, at 37,3 % af det samlede tidsforbrug på disse to grupper af elever i
dag bruges på elever, som UU-vejlederne i dag angiver uden særlige vejledningsbehov. Dermed
skal 37,3 % af mindreforbruget i initiativ 1 fratrækkes potentialet i initiativ 3.

Herudover skal det tages i betragtning, at der stadig er en andel af disse elever, som fremadrettet
skal have en individuel vurdering i forbindelse med UPV. Derfor må tidsforbrug på UPV, for de af
eleverne, som kræver individuel vurdering, fratrækkes potentialet, da dette tidsforbrug indgår i det
samlede tidsforbrug, som reduceres i initiativ 3.
Figur 179: Fortsatte udgifter til UPV for elever, som kræver individuel vurdering
Fortsatte udgifter til UPV for elever, som kræver individuel vurdering ved UPV, men som
Række efterfølgende erklæres uddannelsesparate
1

Andel af samlet tidsforbrug brugt på elever som defineret i initiativ 3

2

Samlet andel af alle elever i grundskolen og 10. klasse, som er i gruppen for initiativ 3

3
4
5
6
7
8
9

Samlet andel af alle elever i grundskolen og 10. klasse, som er i gruppen for initiativ 3, men
som kræver individuel vurdering
Andel af elever i gruppen for initiativ 3, som kræver individuel vurdering
Andel af samlet tidsforbrug brugt på elever, som er i gruppen for initiativ 3, men som kræver
individuel vurdering
Andel af samlet tidsforbrug til vejledning i grundskolen og 10. klasse
Andel af tidsforbrug på UPV i dag for elever som kræver individuel vurdering ved UPV, men
erklæres uddannelsesparate herefter
Samlet andel af tidsforbrug brugt på UPV i dag
Andel af det samlede tidsforbrug i dag som bruges på UPV for elever, som kræver
individuel vurdering, men erklæres uddannelsesparate

Kilde/baseret på:
Kolonne 4 i figur
8,6%
ovenfor
27,5%

Række 11 i figur
ovenfor
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MBU (30% - 20%)
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1*4
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Spørgeskema
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Spørgeskema
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Figuren ovenfor illustrerer, at 0,5 % af det samlede tidsforbrug ved UU-centrene fremadrettet
anvendes til UPV af elever, som kræver individuel vurdering, men som derefter erklæres
uddannelsesparate. Den tilhørende udgift fratrækkes potentialet for initiativ 3.
Som resultat af en reduktion i vejledningsindsatsen i initiativ 3 må det forventes, at der vil blive et
øget antal henvendelser til eVejledning.
Figur 180: Stigning i antal vejledninger på eVejledning som følge af initiativ 3
Række Ekstra vejledninger på eVejledning grundet initiativ 3
1

Antal elever på en årgang

67.448

Kilde/baseret på
MBU's databank, 8.
klasse
Række 11 i figur
ovenfor
BCG antagelse
1*2*3

3
4

Andel af elever, som vejlederne i dag angiver, har særlige vejledningsbehov, men som
fremover erklæres uddannelsesparate i 8. klasse
Antal ekstra vejledninger pr. person i løbet af grundskolen
Total antal ekstra vejledninger pr. år

5

Nuværende enhedsomkostning (kr.)
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7
8

Forventet reduktion i enhedsomkostning
Lønudgift pr. vejledning (kr.)

15%
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eVejledning
Årsrapport 2012
Initiativ 13
5 * (100% -7)

9

Øgede udgifter til eVejledning (mDKK)

2,3

4*8

2

28%
1,00
18.564

Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, eVejledning
Årsrapport 2012, MBU's Databank, BCG analyse

Som det fremgår af figuren ovenfor, forventes den øgede udgift til eVejledning som resultat af
initiativ 3 at være 2,3 mio. kr. BCG forventer, at de elever, som vejlederne i dag angiver, har særlige
vejledningsbehov, men som fremadrettet erklæres uddannelsesparate i 8. klasse, fremover i
gennemsnit benytter sig af eVejledning 1 gang mere i løbet af deres skoletid end anvendelsen i dag.
Som beskrevet i initiativ 13 forventes en optimering af eVejledning således, at enhedsudgiften til
vejledning kan reduceres med 15 %.
15.4 Initiativ 4
Der er i dag en væsentlig forskel i praksis for hvor stor en andel af vejledningsindsatsen, som er
rettet mod grupper af elever med særlige vejledningsbehov i forhold til vejledning rettet mod den
enkelte elev ifølge BCG's spørgeskemaundersøgelse. På sektorniveau er andelen af vejledning for
elever med særlige vejledningsbehov, som foregår i grupper i dag, 20,9 %, som det fremgår af
figuren nedenfor. På det UU-center, som har den 5. højeste ratio, udgør gruppevejledning 35 %.
For at nå dette niveau for sektoren skal over 30 % af den individuelle vejledning i dag erstattes af
gruppevejledning. Ved en øget specificering i lovgivningen, af graden af anvendelse af
gruppevejledning frem for individuel vejledning for elever med særlige vejledningsbehov, forventes
det at kunne resultere i en yderligere andel af den individuelle vejledning, som kan erstattes af
gruppevejledning. Det antages således, at i alt 40 % af den individuelle vejledning i dag kan
erstattes af gruppevejledning fremover.
Figur 181: Tidsforbrug på henholdsvis vejledning rettet mod den enkelte og vejledning rettet mod grupper
Fordeling for elever med særlige vejledningsbehov mellem vejledning rettet mod den
Række enkelte elev og vejledning rettet mod grupper af elever
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
1
rettet mod den enkelte elev for elever med særlige vejledningsbehov
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
2
rettet mod grupper af elever med særlige vejledningsbehov
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt til elever med særlige
3
vejledningsbehov
4
5
6
7
8

Vejledning rettet mod den enkelte elev for elever med særlige vejledningsbehov som
andel af vejledning rettet mod den enkelte elev og grupper
Vejledning rettet mod grupper af elever med særlige vejledningsbehov som andel af
vejledning rettet mod den enkelte elev og grupper
Andel af tid på individuel vejledning, som kan erstattes af gruppevejledning
Fremtidig vejledning rettet mod den enkelte unge som andel af vejledning rettet mod
den enkelte unge og grupper af unge
Fremtidig vejledning rettet mod grupper af unge som andel af vejledning rettet mod
den enkelte unge og grupper af unge

Andel af
tidsforbrug

Kilde/baseret på

8,9%

Spørgeskema

2,3%

Spørgeskema

11,2%

1+2

79%

1/ 3

21%

2/ 3

40%

BCG antagelse

61%

BCG beregning

39%

BCG beregning

Ratio for UU-center med den 5. højeste ratio af vejledning rettet mod grupper af elever
med særlige vejledningsbehov
35,0%
Spørgeskema
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse
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Baseret på antagelsen om, at 40 % af den individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning,
viser figuren nedenfor, at 2,2 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug i dag forventes at kunne
reduceres ved en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning.

Figur 182: Tidsforbrug på individuel vejledning for elever med særlige vejledningsbehov
Andel af UU-centrenes samlede tidsforbrug på direkte kontakt i forbindelse med
Række vejledning rettet mod den enkelte elev og mulighed for erstatning heraf
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
1
rettet mod den enkelte elev for elever med særlige vejledningsbehov
Andel af tidsforbrug, som vedrører initiativ 3 for elever, som vejlederne i dag angiver,
2
har særlige vejledningsbehov, men som fremover erklæres uddannelsesparate i 8.
klasse
3
Direkte kontakt til elever, som fremover anses som havende særlige vejledningsbehov

Andel af
tidsforbrug

Kilde/baseret på

8,9%

Spørgeskema

3,4%

Initiativ 3

5,5%

1- 2

4
Andel af denne tid, som kan erstattes af gruppevejledning
40%
BCG antagelse
5
Tid som reduceres ved initiativ 4
2,2%
3*4
Note: Det antages, at tid til forberedelse, administration m.v. forbliver den samme ved øget gruppevejledning, og at det
blot er tid til direkte kontakt med eleverne som kan reduceres
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Som erstatning for den bortfaldne individuelle vejledning tilbydes gruppevejledning til elever, som
kræver en særlig vejledningsindsats. BCG forventer, at udgiften til direkte kontakt med elever i
forbindelse med gruppevejledning udgør 30 % af udgiften til individuel vejledning. Hvis elever
samles i grupper af 5, vil tidsforbruget være 20 % af tidsforbruget for individuel vejledning. Der
tages dog højde for, at der kan være brug for lidt længere tid med eleverne, når de befinder sig i
grupper, og derfor anvendes 30 %.
Figur 183: Udgift ved brug af gruppevejledning i forhold til brug af individuel vejledning
Andel af
tidsforbrug

Række
1

Øgning i tidsforbrug på gruppevejledning som en andel af det tidsforbrug på individuel
vejledning, som bortfalder i initiativ 4

30%

2

Tid på individuel vejledning, som bortfalder ved initiativ 4

2,2%

3
Øget tidsforbrug til gruppevejledning ved initiativ 4
Kilde: BCG

0,7%

Kilde/baseret på
BCG antagelse
Række 5 i figur
ovenfor
1*2

Det fremgår af figuren ovenfor, at tidsforbruget på gruppevejledning vil øges med 0,7 %, som
dermed er basen for den merudgift til gruppevejledning, som initiativet resulterer i.
15.5 Initiativ 5
Der er i dag en væsentlig forskel i praksis for hvor stor en andel af vejledningsindsatsen, som er
rettet mod grupper af 15-17-årige uden for grundskolen i forhold til vejledning rettet mod den
enkelte 15-17-årige ifølge BCG's spørgeskemaundersøgelse. På sektorniveau er andelen af vejledning
for unge, som foregår i grupper i dag 15 %, som det fremgår af figuren nedenfor. Ved en antagelse
om at 40 % af den individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning, vil vejledning rettet
mod grupper af 15-17-årige fremadrettet udgøre 34 %. På det UU-center som har den 5. højeste
ratio, udgør gruppevejledning 42 %.

Figur 184: Tidsforbrug på henholdsvis vejledning rettet mod den enkelte og vejledning rettet mod grupper
Fordeling mellem vejledning rettet mod den enkelte unge og vejledning rettet mod
Række grupper af unge for 15-17-årige
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
1
rettet mod den enkelte unge
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
2
rettet mod grupper af unge
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt til 15-17-årige uden for
3
grundskolen
4
5
6
7
8

Vejledning rettet mod den enkelte unge som andel af vejledning rettet mod den
enkelte unge og grupper af unge
Vejledning rettet mod grupper af unge som andel af vejledning rettet mod den
enkelte unge og grupper af unge
Andel af tid på individuel vejledning, som kan erstattes af gruppevejledning
Fremtidig vejledning rettet mod den enkelte unge som andel af vejledning rettet
mod den enkelte unge og grupper af unge
Fremtidig vejledning rettet mod grupper af unge som andel af vejledning rettet mod
den enkelte unge og grupper af unge

Andel af
tidsforbrug

Kilde/baseret på

8,5%

Spørgeskema

1,5%

Spørgeskema

10,0%

1+2

85%

1/ 3
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2/ 3

40%
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BCG beregning

Ratio for UU-center med den 5. højeste ratio af vejledning rettet mod grupper af 1517-årige
42,0% Spørgeskema
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse
9

Baseret på antagelsen om, at 40 % af den individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning,
viser figuren nedenfor, at 3,4 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug i dag forventes at kunne
reduceres ved en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 15-17-årige.
Figur 185: Tidsforbrug på individuel vejledning for 15-17-årige uden for grundskolen
Andel af UU-centrenes samlede tidsforbrug på direkte kontakt i forbindelse med
Række vejledning rettet mod den enkelte unge og mulighed for erstatning heraf
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
1
rettet mod den enkelte 15-17-årige uden for grundskolen

Andel af
tidsforbrug
8,5%

Kilde/baseret på
Spørgeskema

2
Andel af denne tid, som kan erstattes af gruppevejledning
40% BCG antagelse
3
Tid som reduceres ved initiativ 5
3,4%
1*2
Note: Det antages, at tid til forberedelse, administration m.v. forbliver den samme ved øget gruppevejledning, og at det
blot er tid til direkte kontakt med eleverne, som kan reduceres
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Som erstatning for den bortfaldne individuelle vejledning tilbydes gruppevejledning til 15-17-årige
uden for grundskolen. BCG forventer, at udgiften, til direkte kontakt med unge i forbindelse med
gruppevejledning udgør 30 % af udgiften til individuel vejledning. Hvis unge samles i grupper af
5,vil tidsforbruget være 20 % af tidsforbruget for individuel vejledning. Der tages dog højde for, at
der kan være brug for lidt længere tid med de unge, når de befinder sig i grupper, og derfor
anvendes 30 %.

Figur 186: Udgift ved brug af gruppevejledning i forhold til brug af individuel vejledning
Række

Andel af

1

Øgning i tidsforbrug på gruppevejledning som en andel af det tidsforbrug på
individuel vejledning, som bortfalder i initiativ 5

30%

2

Tid på individuel vejledning som bortfalder ved initiativ 5

3,4%

3
Øget tidsforbrug til gruppevejledning ved initiativ 5
Kilde: BCG

1,0%

Kilde/baseret på
BCG antagelse
Række 3 i figur
ovenfor
1*2

Det fremgår af figuren ovenfor, at tidsforbruget på gruppevejledning vil øges med 1 %, som dermed
er basen for den merudgift til gruppevejledning, som initiativet resulterer i.
15.6 Initiativ 6
Der er i dag en væsentlig forskel i praksis for hvor stor en andel af vejledningsindsatsen, som er
rettet mod grupper af 18-24-årige i forhold til vejledning rettet mod den enkelte 18-24-årige ifølge
BCG's spørgeskemaundersøgelse. På sektorniveau er andelen af vejledning for unge, som foregår i
grupper i dag 16 %, som det fremgår af figuren nedenfor. Ved en antagelse om at 40 % af den
individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning, vil vejledning rettet mod grupper af 1824-årige fremadrettet udgøre 33 %. På det UU-center som har den 5. højeste ratio udgør
gruppevejledning 38 %.
Figur 187: Tidsforbrug på henholdsvis vejledning rettet mod den enkelte og vejledning rettet mod grupper
Fordeling mellem vejledning rettet mod den enkelte unge og vejledning rettet mod
Række grupper af unge for 18-24-årige
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
1
rettet mod den enkelte unge
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
2
rettet mod grupper af unge
3
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt til 18-24-årige
4
5

6

7
8

Vejledning rettet mod den enkelte unge som andel af vejledning rettet mod den
enkelte unge og grupper af unge
Vejledning rettet mod grupper af unge som andel af vejledning rettet mod den
enkelte unge og grupper af unge

Andel af tid på individuel vejledning, som kan erstattes af gruppevejledning
Fremtidig vejledning rettet mod den enkelte unge som andel af vejledning rettet
mod den enkelte unge og grupper af unge
Fremtidig vejledning rettet mod grupper af unge som andel af vejledning rettet mod
den enkelte unge og grupper af unge

Andel af
tidsforbrug

Kilde/baseret på

11,5%

Spørgeskema

2,1%
13,6%

Spørgeskema
1+2

84%

1/ 3
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2/ 3

40%
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BCG beregning

Ratio for UU-center med den 5. højeste ratio af vejledning rettet mod grupper af 1824-årige
38,0% Spørgeskema
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse
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Baseret på antagelsen om at 40 % af den individuelle vejledning kan erstattes af gruppevejledning,
viser figuren nedenfor, at 4,6 % af UU-centrenes samlede tidsforbrug i dag forventes at kunne
reduceres ved en delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 18-24-årige.

Figur 188: Tidsforbrug på individuel vejledning for 18-24-årige uden for grundskolen
Andel af UU-centrenes samlede tidsforbrug på direkte kontakt i forbindelse med
Række vejledning rettet mod den enkelte unge og mulighed for erstatning heraf
Samlet andel af tidsforbrug brugt på direkte kontakt i forbindelse med vejledning
1
rettet mod den enkelte 18-24-årige

Andel af
tidsforbrug
11,5%

Kilde/baseret på
Spørgeskema

2
Andel af denne tid, som kan erstattes af gruppevejledning
40% BCG antagelse
3
Tid som reduceres ved initiativ 6
4,6%
1*2
Note: Det antages, at tid til forberedelse, administration m.v. forbliver den samme ved øget gruppevejledning, og at det
blot er tid til direkte kontakt med eleverne, som kan reduceres
Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Som erstatning for den bortfaldne individuelle vejledning tilbydes gruppevejledning til 18-24-årige.
BCG forventer, at udgiften til direkte kontakt med unge i forbindelse med gruppevejledning udgør
30 % af udgiften til individuel vejledning. Hvis unge samles i grupper af 5, vil tidsforbruget være 20
% af tidsforbruget for individuel vejledning. Der tages dog højde for, at der kan være brug for lidt
længere tid med de unge, når de befinder sig i grupper, og derfor anvendes 30 %.
Figur 189: Udgift ved brug af gruppevejledning i forhold til brug af individuel vejledning
Andel af
tidsforbrug

Række
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Øgning i tidsforbrug på gruppevejledning som en andel af det tidsforbrug på
individuel vejledning, som bortfalder i initiativ 6

30%

2

Tid på individuel vejledning, som bortfalder ved initiativ 6

4,6%

3
Øget tidsforbrug til gruppevejledning ved initiativ 6
Kilde: BCG

1,4%

Kilde/baseret på
BCG antagelse
Række 3 i figur
ovenfor
1*2

Det fremgår af figuren ovenfor, at tidsforbruget på gruppevejledning vil øges med 1,4 %, som
dermed er basen for den merudgift til gruppevejledning, som initiativet resulterer i.
15.7 Initiativ 7
UU-centrene bruger i dag 2,9 % af det samlede tidsforbrug på opsøgende aktiviteter for 18-24-årige.

Figur 190: Tidsforbrug for opsøgende aktiviteter for 18-24-årige
Andel af UU-centrenes samlede tidsforbrug, som anvendes på opsøgende aktiviteter
Række med henblik på at etablere og fastholde kontakt med 18-24-årige
Samlet andel af tidsforbrug brugt på opsøgende aktiviteter med henblik på at
1
etablere og fastholde kontakt med 18-24-årige
- Andel heraf brugt på unge, der hverken er i gang med eller har fuldført en
2
ungdomsuddannelse
Samlet andel af tidsforbrug brugt på opsøgende aktiviteter for unge, der hverken er i
3
gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse
4
5
6
7

Antal 18-24-årige uden fuldført ungdomsuddannelse, der hverken er i uddannelse,
fuldtidsbeskæftigelse eller under offentlig forsørgelse
Antal 18-24-årige uden fuldført ungdomsuddannelse, der er i fuldtidsbeskæftigelse
eller selvstændig
Antal 18-24-årige, som UU i dag har en opsøgende forpligtigelse overfor
Andel, som er i fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig

Samlet andel af tidsforbrug brugt på opsøgende aktiviteter for 18-24-årige i
fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig, der hverken er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
Nedjustering af tidsforbrug på opsøgende aktiviteter for 18-24-årige i
9
fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig, der hverken er i gang med eller har fuldført
en ungdomsuddannelse
Samlet andel af tidsforbrug brugt på opsøgende aktiviteter for unge, der hverken er i
10
gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller er i fuldtidsbeskæftigelse
eller selvstændig
Kilde: BCG
8
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Spørgeskema

69%

Spørgeskema
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1*2
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5/ 6

0,6%

3*7

50%

BCG antagelse

0,3%

3*6

Det antages, at denne tid er fordelt mellem to overordnede grupper: unge, der hverken er i gang
med eller har fuldført en ungdomsuddannelse og unge, der er blevet angivet som i risiko for at
afbryde et skole- eller uddannelsesforløb. Det antages, at tidsfordelingen imellem disse grupper
følger den generelle fordeling mellem grupperne som angivet i spørgeskemaundersøgelsen.
Dermed udgør unge, der hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse 69 % af
tidsforbruget på opsøgende aktiviteter, svarende til 2 %.
Denne tid kan fordeles mellem 42.448 unge, der hverken er i uddannelse, job eller er omfattet af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv., og 17.008 unge, der er i fuldtidsbeskæftigelse eller
selvstændige. Ved en simpel allokering forventes 29 % af tidsforbruget at være relateret til unge i
fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændige, svarende til 0,6 %. Det er dog BCG's erfaring, at
tidsforbruget pr. person i den førstnævnte gruppe er højere end for personer i den sidstnævnte
gruppe. Tidsforbruget for den sidstnævnte gruppe nedjusteres derfor med 50 %. Det forventes
dermed, at 0,3 % af det samlede tidsforbrug kan falde bort ved en fokusering af den opsøgende
indsats.
15.8 Initiativ 8
Initiativ 8 består af to alternativer: Genforhandling af kontrakter med UVdata eller fælles udvikling
af nyt vejledningsadministrativt system.
Ved genforhandling af kontrakter med UVvej er det årlige bruttopotentiale baseret på en forventet
reduktion i udgifter på vejledningsadministrative systemer på 50 % som følge af en genforhandling
med UVdata.

Figur 191: Engangsudgifter ved genforhandling af kontrakt med UVdata
Række

Kilde/baseret på

Andel af udgifter til vejledningsadministrative systemer, som kan
1
reduceres ved kontraktforhandlinger med UVdata
Kilde: Erfaringer fra UUV Køge, BCG analyse

50,0% Erfaring fra UUV Køge

Det er erfaringen fra UUV Køge, at UVdata er villig til at byde på en kontrakt på et tilsvarende
vejledningsadministrativt system, som UU-centret bruger i dag til 50 % af den nuværende udgift.
Dette lægges dermed til grund for det forventede mindreforbrug ved en koordineret forhandling på
tværs af UU-sektoren.
Baggrunden for beregning af engangsudgifter til genforhandling er vist i figuren nedenfor.
Figur 192: Engangsudgifter ved genforhandling af kontrakt med UVdata
Række Engangsudgifter ved genforhandling af kontrakter
1
Antal årsværk til styring af kontraktforhandling
2
Udgift pr. årsværk
3

Allokeret standardoverhead pr. årsværk

4
Engangsudgift til styring af kontraktforhandling (mDKK)
Kilde: BCG analyse

2,0
525.600
171.000
1,4

Kilde/baseret på
BCG antagelse
fldnet.dk
KL 2011 (Udbetaling
Danmark)
1 * (2 + 3)

Til realisering af denne koordinerede indsats forventes det, at der skal bruges to årsværk i det
første år til styring af kontraktforhandlinger. Gennemsnitslønnen for disse årsværk forventes at
være 43.800 kr. pr. måned, baseret på gennemsnitslønnen for akademikere, jurister og økonomer i
KL (baseret på data fra www.fldnet.dk).
For alternativ 2, vedrørende fælles nyudvikling af et vejledningsadministrativt system, er
bruttopotentialet baseret på en forventet reduktion i udgifter på vejledningsadministrative
systemer på 50 % som følge af fælles nyudvikling af et vejledningsadministrativt system.
Figur 193: Mindreforbrug og engangsudgifter ved fælles udvikling af nyt vejledningsadministrativt IT-system
Række
Andel af udgifter til vejledningsadministrative systemer, som kan
1
reduceres ved nyudviklet system
Engangsudgifter som estimeret ved udvikling af UU Københavns nye
2
vejledningsadministrative system (mDKK)
Kilde: Erfaringer fra UUV Køge og UU København, BCG analyse

Kilde/baseret på
Erfaring fra UUV Køge
50,0%
og UU København
Erfaring fra UU
3,0
København

Det er forventningen fra UUV Køge og UU København, at et nyt vejledningsadministrativt system
kan reducere udgifterne til mellem det halve og en tredjedel af de nuværende udgifter. Dette
lægges dermed til grund for det forventede mindreforbrug ved en fælles udvikling af et
vejledningsadministrativt system på tværs af UU-sektoren. Til udvikling af et nyt system forventes
en engangsudgift på 3 mio. kr. som svarer til den estimerede udgift til udvikling af et system for UU
København.

15.9 Initiativ 9
I initiativ 9 anbefales en tilpasning af udgifter til et realistisk benchmarkniveau. Udgiftsniveauet for
det enkelte UU-center er baseret på kortlægningen som beskrevet i kapitel 3.3.
Figur 194: Anvendt benchmark for initiativ 9
Række Anvendt benchmark
UU-center for benchmark (UU-centre rangeret fra laveste til højeste
1
udgiftsniveau)
Maksimum værdi for indeks (indeksværdier herover fastsættes til
2
maksimumværdien)
3
Andel af udgifter, som reduceres ved anvendte center som benchmark
Kilde: BCG analyse

Kilde/baseret på
20
140
10,7%

BCG antagelse
2 std. afvigelser fra
gennemsnit
BCG beregning

Som vist i figuren ovenfor er det UU-center, som har det 20. laveste udgiftsniveau, valgt som det
realistiske benchmarkniveau. Det er BCG's erfaring, at det UU-center, som har det 20. laveste
udgiftsniveau vil være et realistisk benchmark i denne sammenhæng. Det antages, at de 33 UUcentre, hvis udgiftsniveau er højere end for dette center, kan reducere udgifterne til
udgiftsniveauet for dette center. Dog tages værdier, som er over to standardafvigelser fra
gennemsnittet ikke i betragtning. Det betyder, at udgifter over indeks 140 forbliver. Dette
resulterer i et mulig mindreforbrug på 10,7 % af de tilbageværende udgifter efter, at der er taget
højde for øvrige initiativer. Dette er illustreret i figuren nedenfor.
Figur 195: Benchmark af UU-centrenes udgiftsniveau

10,7 % af de samlede udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning kan falde bort
ved reduktion af udgifter til det UU-center, som har det 20. laveste udgiftsniveau
Udgift pr. indeksperson (indeks=100)
200
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Udgif ter over to std.
af vigelser f ra gennemsnit

Udgifter, som reduceres ved brug af det UUcenter, som har det 20. laveste udgiftsniveau
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0
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Kilde: BCG analyse

Til realisering af benchmarkpotentiale anbefales det at oprette en tværkommunal indsats til at
sikre, at potentialet realiseres ved udbredelse af bedste praksis.

Figur 196: Varige merudgifter til tværkommunal indsats til opnåelse af benchmark
Varige merudgifter til tværkommunal indsats til opnåelse af benchmark
Række
1
Antal årsværk til tværkommunal indsats til opnåelse af benchmark
2
Udgift pr. årsværk (DKK)
3

Allokeret standardoverhead pr. årsværk (DKK)

Personaleudgifter til tværkommunal indsats til opnåelse af benchmark
(mDKK)
Driftsmidler (eksempelvis analyser, formidling og rejesaktivitet)
5
(mDKK)
Varige merudgifter til tværkommunal indsats til opnåelse af benchmark
6
(mDKK)
Kilde: BCG analyse
4

Kilde/baseret på
BCG antagelse
fldnet.dk
KL 2011 (Udbetaling
171.000
Danmark)
9
555.067

6,5

1 * (2 + 3)

2,0

BCG antagelse

8,5

4+5

Som det fremgår af figuren ovenfor, forventes det, at den samlede udgift til denne indsats beløber
sig til 8,5 mio. kr. Dette baseres på 6 årsværk til en månedsløn på 43.800, som akademikere, jurister
og økonomer i KL, 2 årsværk med en månedsløn på 49.500, som specialkonsulenter i KL samt et
årsværk med en månedsløn på 54.500, som chefkonsulenter i KL63. Overhead på 171.000 kr. pr.
årsværk dækker ledelse og dermed også en chef til enheden.64 Der forudsættes dermed et kontor
på totalt 10 personer. Det er BCG's vurdering, at et kontor på denne størrelse er nødvendigt, hvis
der skal være et tilstrækkeligt professionelt miljø, og hvis kontorets medarbejdere skal kunne
dække opgavefeltet.
15.10 Initiativ 10
Til beregning af udgifter til udvikling i forbindelse med vejledningsindsatsen er følgende
tidsforbrug anvendt, baseret på BCG's spørgeskemaundersøgelse.
Figur 197: Tidsforbrug på udviklingsopgaver ved UU-centrene

Kolonne
Andel af UU-centrenes samlede tidsforbrug, som anvendes
på udvikling i forbindelse med vejledning
Metode- og konceptudvikling
Udvikling af materialer
Arbejde med strategier og visioner
Andet
Tid anvendt på udvikling ved UU-centrene
Kilde/baseret på

1
2
3
Andel af det Andel heraf som Andel af det samlede
samlede
kan samles
tidsforbrug som kan
2,7%
80,0%
2,2%
1,6%
80,0%
1,3%
1,9%
25,0%
0,5%
1,0%
25,0%
0,2%
7,3%
58,0%
4,2%
Spørgeskema
BCG antagelse
1*2

Kilde: BCG spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrenes medarbejdere og ledere, marts-april 2013, BCG analyse

Figuren ovenfor viser, at det antages, at 80 % af tidsforbruget for de to førstnævnte kan reduceres
ved en samling af udviklingsaktiviteter i en central udviklingsenhed. De tilbageværende 20 %
forventes at skulle bruges på lokal tilpasning. For de to sidstnævnte forventes det, at 25 % af
tidsforbruget kan reduceres ved en central samling af udviklingsaktiviteter. Det svarer til, at 4,2 %
af UU-centrenes samlede tidsforbrug i dag kan falde bort ved centralisering af
udviklingsaktiviteter.
63
64

Baseret på data fra www.fldnet.dk
Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark, KL 2011.

Der skal dog tages højde for sammenspil med øvrige initiativer som illustreret nedenfor.
Figur 198: Reduktion af potentiale baseret på mindreforbrug i initiativ 1-3
Andel af UU-centrenes tidsforbrug på udvikling, som allerede er faldet bort ved
initiativ 1-3 og 7
Tidsforbrug bortfaldet i initiativ 2
Tidsforbrug bortfaldet i initiativ 3
Tidsforbrug bortfaldet i initiativ 7
Total tidsforbrug bortfaldet i initiativ 1-3 og 7
Samlet tidsforbrug på vejledning
Andel af tidsforbrug på vejledning, som er bortfaldet ved initiativ 1-3 og 7, som
5
påvirker udviklingsaktiviteten
Note: Potentialet for initiativ 1 er her indeholdt i tidsforbruget for initiativ 2 og 3.
Kilde: BCG analyse
Række
1
2
2
3
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Initiativ 2
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Initiativ 3
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Det fremgår af figuren ovenfor, at det samlede potentiale ved samling af udviklingsaktiviteter skal
reduceres med 23,7 %, hvis de øvrige initiativer gennemføres.
Til samling af udviklingsaktiviteterne anbefales det, at en central udviklingsenhed oprettes.
Figur 199: Varige merudgifter til central udviklingsenhed
Række Udgift til central udviklingsenhed
1
Antal årsværk til udvikling
2
Løn pr. årsværk

9
555.067

3
Allokeret standardoverhead pr. årsværk
4
Totale lønudgifter
5
Driftsmidler (eksempelvis analyser, formidling og rejseaktivitet) (mDKK)
6
Totale udgifter (mDKK)
Kilde: BCG analyse
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Danmark)
1 * (2 + 3)
BCG antagelse
4+5

Som det fremgår af figuren ovenfor, forventes det, at den samlede udgift til denne indsats beløber
sig til 8,5 mio. kr. Dette baseres på 6 årsværk til en månedsløn på 43.800, som akademikere, jurister
og økonomer i KL, 2 årsværk med en månedsløn på 49.500, som specialkonsulenter i KL samt et
årsværk med en månedsløn på 54.500, som chefkonsulenter i KL (www.fldnet.dk). Overhead på
171.000 kr. pr. årsværk dækker ledelse, og dermed også en chef til enheden (Status for økonomien
vedr. Udbetaling Danmark, KL 2011). Der forudsættes dermed en udviklingsenhed på totalt 10
personer. Det er BCG's vurdering, at en udviklingsenhed på denne størrelse er nødvendig, hvis der
skal være et tilstrækkeligt professionelt miljø, og hvis kontorets medarbejdere skal kunne dække
hovedparten af UU-centrenes udviklingsopgaver.
15.11 Initiativ 11
Det anbefales, at samle UU-centrene i færre enheder. Der foreslås to alternativer: 26 UU-centre
eller 7 UU-centre. Forudsætninger for begge alternativer gennemgås i det følgende. Der er i disse
forudsætninger ikke taget højde for en tilpasning af UU-centrene som resultat af de øvrige
initiativer. Dette justeres efterfølgende ved at reducere effekten af dette initiativ med reduktionen i
udgifter, som er opnået på andre initiativer, som påvirker lønudgifter ved UU-centrene, som en
andel af de totale udgifter.

Figur 200: Reduktion i lønudgifter til centerledere ved samling af UU-centre
Række
1
2
3

Reduktion i lønudgifter til centerledere
Antal nuværende centre
Antal fremtidige centre
Reduktion i antal centerledere

Ved 26 UU-centre Ved 7 UU-centre
53
53
26
7
27
46

Kilde/baseret på
MBU
BCG antagelse
1- 2

4
5
6

Lønudgift pr. centerleder
Allokeret standardoverhead pr. årsværk
Reduktion i lønudgifter ved reduktion af antal centerledere (mDKK)

574.430
171.000
20,1

574.430
171.000
34,3

Spørgeskema
BCG antagelse
3 * (4 + 5)

7
8

Fremtidig lønudgift pr. centerleder
Samlet stigning i lønudgift for tilbageværende centerledere (mDKK)

650.000
2,0

750.000
1,2

BCG antagelse
(7 - 4) * 3

9

Reduktion i lønudgifter til centerledere (mDKK)

18,2

33,1

6- 8

Kilde: BCG analyse

Figuren ovenfor illustrerer reduktionen i lønudgifter til centerledere som følge af en
sammenlægning af UU-centre til henholdsvis 26 og 7 UU-centre. Det forventes, at den
gennemsnitlige lønudgift til centerledere vil stige, når UU-centrene samles i større enheder.
Figuren nedenfor illustrerer effekten på antallet af øvrige ledere som resultat af en samling af UUcentrene.
Figur 201: Ændring i udgifter til øvrige ledere ved samling af UU-centre
Række Ændring i lønudgifter til øvrige ledere
1
Antal nuværende ledere (centerledere og øvrige ledere)
2
- Heraf centerledere
3
- Heraf øvrige ledere
4
5
6
7
8
9

Fremtidig antal medarbejdere pr. leder
Antal årsværk i dag (ekskl. ledere)
Fremtidig antal ledere
- Heraf centerledere
- Heraf øvrige ledere
Ændring i antal øvrige ledere
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Ved 26 UU-centre Ved 7 UU-centre
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Kilde/baseret på
Spørgeskema
Spørgeskema
Spørgeskema
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5

BCG antagelse
Spørgeskema
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Antal UU-centre
6- 7
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Lønudgift pr. øvrig leder
Allokeret standardoverhead pr. årsværk
Ændring i lønudgifter ved tilpasning af antal øvrige ledere (mDKK)
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547.206
171.000
3,8

Spørgeskema
BCG antagelse
9 * (10 + 11)
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Fremtidig lønudgift pr. øvrig leder
Stigning i løn for øvrige ledere (mDKK)
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1,0
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BCG antagelse
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(mDKK)
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12 + 14

Kilde: BCG analyse

I figuren ovenfor fremgår det, hvorledes udgiften til øvrige ledere vil ændre sig som resultat af
sammenlægning af UU-centre. Da antallet af centerledere vil falde mere dramatisk ved 7 UUcentre, forventes det, at der vil være behov for flere øvrige ledere end ved 26 UU-centre.
Udover en reduktion i antallet af ledere forventes en samling af UU-centre at kunne reducere
udgiften til administrativt personale.

Figur 202: Ændring i udgifter til administrative medarbejdere ved samling af UU-centre
Række
1
2
3
4
5
6

Reduktion i lønudgifter til administrative medarbejdere
Nuværende årsværk administrative medarbejdere
Andel som bortfalder ved reduktion af UU-centre
Reduktion i årsværk administrative medarbejdere

Ved 26 UU-centre Ved 7 UU-centre
103
103
10%
15%
10,3
15,4

Lønudgift pr. administrativ medarbejder
Allokeret standardoverhead pr. årsværk
Reduktion i lønudgifter til administrative medarbejdere (mDKK)

382.752
171.000
5,7

382.752
171.000
8,5

Kilde/baseret på
Spørgeskema
BCG antagelse
1*2
Spørgeskema
BCG antagelse
3 * (4 + 5)

Kilde: BCG analyse

Figuren ovenfor illustrerer, at en reduktion i antal administrative medarbejdere på 10 % forventes
ved 26 UU-centre og på 15 % ved 7 UU-centre som følge af stordriftsfordele.
Yderligere forventes en reduktion af antal UU-centre at kunne fremme et mindreforbrug ved løft af
udgiftsniveau til et mere aggressivt benchmark.
Figur 203: Tilpasning af udgifter til benchmark ved samling af UU-centre
Række Tilpasning af udgifter til benchmark
UU-center for benchmark (UU-centre rangeret fra laveste til højeste
1
udgiftsniveau)
Maksimum værdi for indeks (indeksværdier herover fastsættes til
2
maksimumværdien)
Andel af udgifter, som falder bort ved anvendte center som
3
benchmark
4
5

Andel af udgifter, som falder bort ved anvendte center som
benchmark som allerede er realiseret i initiativ 9
Andel af udgifter, som reduceres ved anvendte center som
benchmark som resultat af samling af UU-centre

Ved 26 UU-centre Ved 7 UU-centre

Kilde/baseret på
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BCG antagelse
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2 std. afvigelser fra
gennemsnit
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16,3%

BCG beregning

10,7%

10,7%

Initiativ 6

2,8%

5,6%

3- 4

Kilde: BCG analyse

Ved en reduktion til 26 UU-centre forventes udgiftsniveauet at kunne reduceres til det 15. billigste
UU-center i dag, mens det ved en samling til 7 UU-centre forventes, at udgiftsniveauet kan justeres
til det 10. billigste UU-center i dag.
Ved en samling af UU-centre i færre enheder må det forventes, at udgifter til kørsel vil stige, da de
enkelte centre vil skulle dække et større område.
Figur 204: Stigning i udgifter til kørsel ved samling af UU-centre
Række Stigning i udgifter til kørsel og transporttid
1
Nuværende udgift til kørselsgodtgørelse (mDKK)
2
Nuværende lønudgift til transport (mDKK)
Andel af lønudgift til transport, som ikke kan benyttes på
3
arbejdsrelaterede opgaver (telefonsamtaler mv.)
4
Total udgift til kørsel i dag
5
6
7
8
9
10

Ved 26 UU-centre Ved 7 UU-centre
8,1
8,1
19,8
19,8

Kilde/baseret på
Spørgeskema
Spørgeskema

50%

50%

BCG antagelse

18,1

18,1

1 + (2 * 3)

Stigning i kørsel for centre, som nedlægges
Antal nuværende centre
Stigning i udgift til kørsel pr. nedlagt center (mDKK)

25%
53
0,1

25%
53
0,1

BCG antagelse
MBU
(4 * 5)/ 6

Antal centre, som nedlægges
Total stigning i udgifter til kørsel (mDKK)

27
2,3

46
3,9

BCG antagelse
7*9

Kilde: BCG analyse

Figuren ovenfor illustrerer, at det forudsættes, at 50 % af UU-centrenes tidsforbrug på kørsel
bruges på telefonsamtaler, møder m.v. og anses derfor ikke som spildtid. Det antages, at for det
antal centre, som nedlægges ved en samling af UU-centre, vil kørselsudgifterne og tidsforbrug stige
med 25 %. I dette estimat lægges til grund, at ikke al kørsel er forbundet med kørsel til og fra UUcentrets hovedkontor.
Ved en sammenlægning af UU-centre, vil nogle medarbejdere skulle flytte arbejdsplads. Det gælder
de medarbejdere, som har kontorfaciliteter på UU-centrets hovedkontor, og hvis arbejdsplads
flyttes til et andet UU-center.
Figur 205: Engangsudgifter til flytning af medarbejdere
Række Udgifter til flytning af medarbejdere
Gennemsnitligt antal medarbejdere pr. UU-center (ekskl. de fire
1
største centre i spørgeskemaundersøgelsen)
2
Andel, som har kontorer på UU-centrets hovedkontor
3
Antal medarbejdere, som skal flyttes pr. center som lukkes
4
5

Antal centre, som lukkes
Antal medarbejdere, som skal flyttes

6

Udgift til etablering af arbejdsplads pr. person

7

Engangsudgift til etablering af arbejdspladser ved samling af UUcentre (mDKK)

8
9

Reduktion i lønudgifter ved øvrige tiltag
Engangsudgift til etablering af arbejdspladser ved samling af UUcentre ved fremtidig struktur (mDKK)

Ved 26 UU-centre Ved 7 UU-centre

Kilde/baseret på

18,4

18,4

48%
8,8

48%
8,8

1*2
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BCG antagelse
3*4
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Kilde: BCG analyse

Der forventes en engangsudgift på 25.000 kr. pr. person til etablering af arbejdsplads. Når der tages
højde for, at ikke alle har kontor på UU-centret og for den generelle reduktion i antallet af
medarbejdere som følge af de øvrige initiativer, forventes den samlede engangsudgift at være 2,1
mio. kr. ved 26 UU-centre og 3,6 mio. kr. ved 7 UU-centre.
15.12 Initiativ 12
Ved en optimering af driften af ug.dk forventes det, at driftsudgifterne kan reduceres med 25 %.
Dette er baseret på oplysninger fra MBU.
15.13 Initiativ 13
Ved en optimering af driften af eVejledning forventes det, at driftsudgifterne kan reduceres med 15
%. Dette er baseret på oplysninger fra MBU samt på beregninger foretaget af BCG.
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