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Udmøntning af budgetaftalens indhold om STU

Baggrund
I budgetaftalen for 2021-2024 fremgik følgende om STU-området:

”Reduktion STU:
Der gennemføres en analyse af mulighederne for at målrette STU, således at ud-
giftsniveauet fortsat kan holdes på et stabilt niveau og reduceres med 0,8 mio. kr. fra 
2022 for at følge den generelle demografiske udvikling.”

Der er gennemført en nærmere analyse af handlemulighederne på området, der 
foreslås udmøntet ved en kombination af:

 Etablering af individuelle jobrettede forløb indenfor rammerne af den samlede 
arbejdsmarkedsindsats

 Et øget samarbejde om målgruppen med kommunens virksomheder i regi af 
Ungegarantien

Målgruppen skal i denne forbindelse forstås som unge mellem 15-17 år med psyki-
ske udfordringer, der kan profitere af en indsats, der sigter mod et bedre afsæt for 
job og uddannelse i et andet regi end STU.  

Trykprøvning budget 2022
Som led i budgetprocessen er der foretaget en trykprøvning af budgetforudsætnin-
gerne for 2022 for STU-området. Denne trykprøvning viser et forventet budgetbehov 
således: 

Vedtaget budget 
2022

Forventet budget-
behov 2022

Mindrebehov Mindrebehov efter 
besluttet reduktion

19,2 mio. kr. 16,6 mio. kr. 2,6 mio. kr. 1,8 mio. kr.

Trykprøvningen viser således, at der efter indarbejdelse af reduktionen fra budgetaf-
talen, er en difference på 1,8 mio. kr. Baggrunden for reduktionen i budgetbehovet 
skal ses i sammenhæng med færre STU-forløb hos eksterne leverandører. Antallet 
af STU-elever med forløb på CKUV forventes således at være omtrent uændret. 

Det foreslås, at differencen på 1,8 mio. kr. fordeles i to dele. Den ene del på 0,8 mio. 
kr. forbliver på området, men indgår som en visitationsreserve til at håndtere usik-
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kerheden på STU-området. Området er kendetegnet ved at ganske små udsving i 
elevtallet, kan medføre større udsving i udgifterne til området. 

Den anden del på 1,0 mio. kr. foreslås anvendt til et styrket erhvervsrettet fokus ned 
i grundskolens 9.-10. klasser for unge mellem 15-17 år. som en udvidelse af IPS-
indsatsen. Udvidelsen skal ses som en fremskudt indsats målrettet unge med psyki-
ske lidelser og som kan være med til at skabe et bedre afsæt for en positiv destina-
tion i form af job og uddannelse. 

Samtidig er målet, at flere unge i målgruppen får mulighed for at blive introduceret til 
en mere virksomhedsrettet vej mod job og uddannelse og dermed samtidig færre 
unge i målgruppen for STU. Med udvidelsen vil IPS-indsatsen således udgøre en 
sammenhængende indsats for de 15-25-årige.      

En skitse til denne udvidede indsats er nærmere præsenteret i bilag 4.  


