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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-02 Emne: Lokalsamfundspuljen, udvidelse 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 200 200 200 200 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 200 200 200 200 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. årligt til udvidelse af lokalsamfundspuljen. Forslaget betyder, at budgettet 
bliver tilbageført til sit oprindelige niveau, før en budgetreduktion i budgetaftalen for 2020. Fra 2021 er budgettet på ca. 
1,7 mio. kr.  
 
Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og 
havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. 
Midlerne administreres af de enkelte borger- og byforeninger for at fremme lokal medbestemmelse i forhold til, hvordan 
byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. 
 
Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx 
vedligeholdelse, renholdelse m.m. 
 
Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle: 
 
29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund 
70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde 
1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative 
opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS. 
 
Puljen bygger på en aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke fra 1. januar 2017. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forhøjelsen af budgettet betyder, at de enkelte lokalsamfund får bedre mulighed for at løfte partnerskabet med 
kommunen om løsning af opgaver så som blomsterudsmykning og juleudsmykning reduceres. Dertil kan de igangsætte 
flere intitativer til gavn for lokalmiljøet. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

- 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

- 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid 
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6. Politisk behandling af emnet 

Emnet har ikke været behandlet på en politisk dagsorden. 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-03 Emne: Forhøjelse af tilskud til Musikhuzet Bornholm i 1 år 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 137                  

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 137                   

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
 
Musikhuzet Bornholm har ansøgt kommunalbestyrelsen om en forhøjelse af tilskuddet på 140.000 kr. årligt. 
 
Kommunalbestyrelsen har afsat en forhøjelse af tilskuddet i ét år. Da momsandelsprocenten er 10 pct. afsættes der et 
nettobeløb på 137.200 kr. 
 
Bevillingen er givet i et år for at give Musikhuzet mulighed for at omstille sig til det lavere statstilskud. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

6. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-05 Emne: Tilskud i 2021 til etablering af vand ved lejrpladsen Lyngstuan 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 40                   

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 40                   

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har afsat 40.000 kr. i 2021 som tilskud til Rønne Spejderne (1. Rønne Trop og Flok) til etablering 
af vand ved lejrpladsen Lyngstuan. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

6. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-06 Emne: Økonomisk støtte til Oluf Høst museet 2021-2023 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 143 143 143       

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 143 143 143       

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har i 2021-2023 afsat et tilskud til Oluf Høst museet. 
 
Oluf Høst museet har søgt om 150.000 kr. Med baggrund i momsandelsprocenten svarer nettobeløbet til 142.500 kr. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

6. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-07   Emne: Sikring af fremtidig driftsøkonomi i Klemensker Svømmebad 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 45 45 45 45 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 45 45 45 45 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
Kommunalbestyrelsen har afsat et årligt driftstilskud på 45.000 kr. til Klemensker Svømmebad til at sikre den fremtidig 
drift af svømmebadet. 
 
Igennem en årrække har driften af Klemensker Svømmebad genereret et underskud, som blandt andet skyldes: 
• Driftsomkostninger ved at drive et udendørs svømmebad er høje, med de sikkerhedskrav, vedligeholdelseskrav og 
rengøringskrav der er forbundet til det at drive et udendørs svømmebad 
• Aflønning af uddannet livredder 
• Indtægter som medlemskaber, entre m.m. vurderes ikke at kunne stige yderligere. Dette vil medføre et betydeligt fald i 
antal brugere og medlemmer af stedet 
• At Klemensker Svømmebad ikke er omfattet af at årligt kommunalt driftstilskud, som andre selvejende institutioner ud 
over et årligt lokaletilskud 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Tilskuddet bidrager til at der er et lokalt svømmetilbud til borgerne i Klemensker og omegn. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

      

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

      

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

6. Politisk behandling af emnet 

JUFU har den 26.8.2020 besluttet at dække driftsunderskud på kroner 45.000 i 2020, og indstillet budgetforslaget om 
drifttilskud på 45.000 til budgetforhandlignerne 2021.  

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-08 Emne: Tilskud til midlertidig skaterpark i Rønne 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 150                   

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 150                   

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har afsat 150.000 kr. til en midlertidig skaterpark i Rønne med henblik på at understøtte 
fundraising. Beløbet forventes afsat til den nyoprettede forening Rønne Street Sport til deres videre arbejde med at 
rejse midler til det fulde projekt.  
 
På nuværende tidspunkt behandles en ansøgning fra Rønne Street Sport om at blive godkendt som en folkeoplysende 
forening.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget muliggør, at inden for en kort tidshorisont kan komme et areal i Rønne velegnet til skatere fra hele øen. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

- 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

- 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

6. Politisk behandling af emnet 

Sagen er foreløbigt ikke blevet politisk behandlet. 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-10 Emne: Investering i sammenhængende ungeindsats 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 2.450 2.050             

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 2.450 2.050             

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
Kommunalbestyrelsen afsætter 2,45 mio. kr. i 2021 og 2,05 mio. kr. i 2022 til at sikre de nødvendige investeringer i den 
sammenhængende ungeindsats i forventning til positive effekter af den varige indsats. 
 
En stor andel af de unge på Bornholm har så store udfordringer i forhold til uddannelse og job, at det med overvejende 
sandsynlighed vil påvirke deres mulighed for at blive selvforsørgende og få et stabilt voksenliv. Sammenhængende 
ungeindsats (SUI) handler om at flest mulige børn og unge kan gennemføre en uddannelse samt have et stabilt 
hverdagsliv. 
For at opnå dette og for at opfylde de nye lovgivningsmæssige krav, skal den kommunale ungeindsats i endnu højere 
grad tænkes sammen for at optimere tilbuddene til unge i alderen 15-25 (29) år, således at indsatsen altid er 
meningsfuld og relevant ift. til den enkelte unges livs- og uddannelsessituation.  
 
Ny lovgivning stiller krav om særligt 3 nye tiltag: 
1) En samlet uddannelsesplan for den unge (uanset antalt kontakter i kommunen) 
2) En fast kontaktperson (som skal følge den unge hele vejen, også ved overgangen fra barn til voksen) 
3) En sammenhængende ungeindsats hvor alle forvaltninger(her centre) skal samarbejde for at understøtte barnet/den 
unge bedst mod uddannelse og job. 
 
Den kommunale ungeindsats er en national indsats, som alle kommuner i Danmark skal understøtte. Afsættet er "Aftale 
om bedre veje til uddannelse og job", som blev vedtaget af Folketinget i 2017 og udmøntet i lovgivning i 2019, se 
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, LBK nr 825 af 16/08/2019.  
 
Indsatsen går på tværs af flere udvalg, hvor det specielt drejer sig om Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Job, 
Udvikling og Fritidsudvalget. Ligeledes går indsatsen på tværs af centrene Børn og Familie, Skole, Sundhed, Psykiatri 
og Handicap, og Job, Uddannelse og Rekruttering. 
 
Budgetbeløbet for 2021 og 2022 dækker primært udgifter til den nye kontaktpersonsordning, hvor alle unge i 
målgruppen skal have tilbudt en kontaktpersonen som indgang til BRK kaldet Ungeguide samt et øget samarbejde på 
tværs, også med områder som ikke tidligere i samme omfang har været inddraget, fx udskolingen i folkeskolen. Den 
samlede målgruppe for SUI er ca. 400 børn og unge, hvor der forventes en tilgang på ca. 150 børn og unge årligt og en 
tilsvarende afgang.  
 
Lidt populært kan man sige, at det koster 320 kr. pr. uge pr. ung at have en fast kontaktperson 1 time at tale med, hvor 
kontaktpersonen samtidig har talt med relevante centre og øvrige fagpersoner, og dermed kan guide og vejlede den 
unge. 
 
Men det forventes at den sammenhængende ungeindsats vil medføre et ændret behov for tilbud i de respektive centre, 
samt at færre unge vil have behov for kontanthjælp (uddannelseshjælp) ved det fyldte 18 år. Det er på denne baggrund 
at der alene er afsat et budgetbehov i 2021 og 2022, da det forventes at omstilling af indsatsen som minimum vil kunne 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  
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dække de fortsættende udgifter i 2023 og 2024, og at der fra 2025 vil kunne forventes et mindre behov samlet set for 
BRK.  
Nedenstående opgørelse bygger på forventningen om, at der er 25 færre unge som har behov for kontanthjælp 
(uddannelseshjælp) fra januar 2023. 
 
     2021      2022    2023     2024  
Merudgifter   2.825.000   2.825.000   2.825.000  2.825.000  
  
DUT tilskud     -284.000     -284.000           -284.000     -284.000    
Reduceret uddannelseshjælp                           -1.788.000          -1.788.000  
  
Anden effektivisering på 
administration og indsats                                                                    753.000      753.000 
  
Samlet resultat   2.541.000   2.541.000                 0                  0    
  
Det forventes at der i løbet af implementeringsperioden vil ske løbende tilpasninger i anden koordinerende indsats, 
andre visitationsudvalg o.lign. så at dette vil kunne udligne den del af de merudgifter der aktuelt er til at indføre 
kontaktpersonsordningen. Det er derfor at der alene er afsat udgifter til dette i 2021 og 2022. 
 
Ud over færre på kontanthjælp forventes det også at der over tid i højere grad kan tilbydes forebyggende tiltag, der 
oftest er mindre indgribende og billigere, samt at også de særligt udfordrede unge vil blive færre. Hvis alene 1 ung kan 
fastholdes i job fremfor førtidspension, vil det svare til en netto besparelse på 7,1 mio.kr. for kommunen. 
 
SØM – Socialstyrelsen og Rambøll tilknyttes BRK 
Det langsigtede økonomiske potentiale og hele investeringstankegangen ved en sammenhængende ungeindsats vil 
blive kvalificeret i en businesscase, som præsenteres ved budgetforhandlingerne 2022. Udarbejdelsen af 
businesscasen vil ske ved brug af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Modellen er et anerkendt værktøj til 
at indikere de investeringsmæssige konsekvenser ved specifikke indsatser på socialområdet, men det er nyt - både for 
BRK  og i det hele taget - at bruge SØM i forhold til udsatte unge. Kvaliteten og udbyttet af arbejdet med SØM vil blive 
stærkt understøttet af, at Bornholms Regionskommune netop er blevet bevilliget et rådgivningsforløb om SØM fra 
Rambøll og Socialstyrelsen med undgangspunkt i netop problematikkerne omkring sammenhængende ungeindsats. 
Forløbet vil foruden assistance fra et rådgivningsteam øremærket Bornholm også byde på sparring med andre 
kommuner - Lolland, Odense og Sønderborg.   
 
Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik 
Bornholms nye børne- og ungepolitik dækker over mange indsatser. Der er ”De små børns Bornholm” som dækker 
aldersgruppen 0-6 år og deres forældre, ”Fælles folkeskole Bornholm” som skal sætte retning for de 6-15 årige og 
Sammenhængende ungeindsats (SUI), som vil være rammen for de 15-29 årige. 
Der vil i høj grad blive tale om koordinering både praktisk og strategisk mellem disse områder. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Der er tale om en serviceforbedring, idet en mere omfattende indsats end der hidtil har været praksis for, vil blive 
igangsat tidligere og målrettet de yngste unge, dvs. elever i grundskolernes udskolingsklasser. Dette ud fra 
ambitionerne om at sætte ind på et tidligt tidspunkt før udfordringerne vokser sig for store på både det menneskelige og 
det økonomiske plan. I vinteren 2020 var det eksempelvis på alm. grundskole 33,9% af en 9. klasses årgang og 48,8% 
af 10. klassesårgangen, som ikke blev erklæret uddannelsesparate og derved i risiko for ikke at komme i gang med en 
ungdomsuddannelse.  
 
Samtidig med at flere af de yngste i målgruppen forventes at få en mere omfattende støtte til at håndtere deres 
uddannelses- og generelle dagligdagsudfordringer, end der i BRK hidtil har været praksis for, er der også fortsat en 
relativt stor andel af unge i de ældre aldersgrupper, som ikke er i uddannelse eller job og dermed i målgruppen for den 
sammenhængende, kommunale indsats, som BRK er forpligtet til at levere. 
 
Samlet set tager forslaget udgangspunkt i en forventning om, at 150 unge årligt vil have brug for den faste 
kontaktperson, på Bornholm kaldet en ungeguide, som kommunen med indsatsen er forpligtet til at tilbyde. Heraf 
forventes 80% svarende til 120 unge også at skulle have en ungeforce. Ungeforcen er et tværfagligt hold omkring den 
unge, hvor fagpersoner, som spiller en rolle i den unges liv, er i løbende dialog med hinanden og koordinerer tilbud og 
indsatser. Forventningerne til omfanget bygger på erfaringerne fra indsatsens pilotforløb, som blev sat i gang i 
november 2019.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 
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Forslaget vil sikre nødvendige ressourcer til implementering af ungeindsatsen hos frontpersonale på tværs af 
kommunens centre. 75 % af de mandetimer, udvidelsesforslaget vil bidrage med, går til medarbejdergrupperne med 
direkte ungekontakt. Det er medarbejdere, som idag har kontakten til de unge i deres job som bl.a. 
uddannelsesvejleder, kontaktperson eller skolelærer. Samme medarbejdergrupper vil fremadrettet - med afsæt i 
eksisterende kontakter og relationer - blive tilknyttet bornholmske unge i rollen som ungeguide, der er mere 
ressourcekrævende i forhold til omfanget af kontakt og dialog.  
 
Størstedelen af udvidelsesforslaget vil gå til timer med de unge, men prioritering af forslaget vil også sikre den helt 
nødvendige tid til at medarbejderne - sammen, på tværs af organisationen - kan tilegne sig nye kompetencer og blive 
fortrolige med den nye arbejdsform. Medarbejderne skal i højere grad end hidtil har været praksis kunne arbejde med et 
tværgående fokus og forstå at navigere inden for flere lovområder, så de bedst muligt kan motivere og understøtte den 
unge til at bringe egne ressourcer i spil. Til at understøtte medarbejderne i det nye fokus er der planlagt et fælles 
kompetenceudviklingsforløb for 30 kernemedarbejdere fra efteråret 2020. Forløbet omfatter to diplomuddannelsesforløb 
på Københavns Professionshøjskole. Der er også her en national prioritering, idet Socialstyrelsen finansierer 
uddannelsesgebyret. Skal kompetenceudviklingsforløbet blive en succes, er det påkrævet, at der er de nødvendige 
medarbejderressourcer i de afdelinger, hvorfra der skal deltage medarbejdere.   
 
Forslaget rummer ikke ressourcer til daglig ledelse, projektledelse og procesunderstøttelse ud over prioriteringen i dag. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Den lovpligtige sammenhængende ungeindsats løftes i et samarbejde med centrene Job, Uddannelse og Rekruttering, 
Børn og Familie, Psykiatri og Handicap samt Skole som de mest centrale aktører. Dertil er der også snitflader til 
Sundhed og Forebyggelse. Udviklings- og implementeringsopgaven har endvidere indtil nu været og vil også 
fremadrettet blive procesunderstøttet for så vidt angår projektledelse og support til økonomisk analyse fra hhv. Regional 
Udvikling, It og Sekretariat samt Økonomi og Personale. Sammenhæng og samarbejde er således helt centrale 
begreber i SUI. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 
 
Implemteringen af sammenhængende ungeindsats blev igangsat som et pilotforsøg henover årsskiftet 19/20 med en 
gradvis opskalering i løbet af første halvår af 2020 i det omfang de nuværende ramme har muliggjort det.  
Imødekommes forslaget, gives mulighed for at implementere sammenhængende ungeindsats i fuld skala, dvs. 
svarende til det forventede behov hos målgruppen, som er præciseret i lovgivningen, nemlig de 15-25 årige. 
 
Sammenhængende ungeindsats er en blivende indsats. Budgetforslaget er udarbejdet for perioden 2021-24 med en 
forventning om, at en investering i de to første budgetår vil blive hentet hjem i de efterfølgende år.   

6. Politisk behandling af emnet 

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 5. september 2018 "Implementering af sammenhængende ungeindsats": 
 
1) Der blev nedsat en politisk følgegruppe med udvalgsformændene for ØEPU, JUFU, SSU, BSU samt tre medlemmer 
fra valggruppe 2. Følgegruppen har fulgt implementeringsforløbet på halvårlige møder.  
 
2) Det blev taget til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i BRK ud fra et forebyggelses- og 
samarbejdsperspektiv udvikles ved inddragelse af medarbejdergrupper bredt i BRK, som arbejder med borgere i 
alderen 0-30 år. Det er en udvidet målgruppeforståelse sammenlignet med regeringsudspillet, som alene har fokus på 
de 15-25 årige. 
 
3) Endelig tog KB ønsket om organiseringsmodel for sammenhængende ungeindsats til efterretning. 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-11 Emne: Beskæftigelse- og uddannelsespulje inkl. lærlinge og dele-lærlinge 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 2.000 1.500             

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 2.000 1.500             

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har afsat 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til en særlig beskæftigelses- og 
uddannelsespulje. 
 
Særlige situationer kræver særlige løsninger 
For at kunne imødegå både de særlige udfordringer der er kommet i forlængelse af Covid 19 situationen med en øget 
ledighed og mangel på elev-/lærlingepladser samtidig med at der bliver nye jobmuligheder bl.a. indenfor offshore og 
EnergiØ områderne, og der fortsat er mangel på arbejdskraft indenfor udvalgte områder fx social og  sundheds-
områderne, medfører et behov for særlige individuelle løsninger. Formålet med den nye beskæftigelses- og 
uddannelsespulje er derfor at kunne medvirke til en række nye initiativer, hvor følgende blot er nævnt som eksempler, 
men hvor der løbende skal udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Job, Udvikling og Fritidsudvalget og 
efterfølgende iværksættelse. 
 
Relevante initiativer kan være: 
 
Flere elev- og lærlinge pladser 
 Understøtte trepartsaftale for elever og lærlinge ( særlig gunstige tilskudsvilkår 2020/2021) herunder                
                          muligheden for fleksible lærlinge- og dele lærlinge aftaler både i private såvel som offentlige     
                          arbejdspladser. 
  
 Understøtte muligheden for Voksenlærlinge og Voksenelevaftaler (ca. 30% af de 25-29-årige uden  
                          uddannelse og den seneste voksenlærlingepulje  i BRK var med til at bane vejen for successen på  
                          social- og sundhedsområdet med fyldte uddannelsespladser) 
 
Uddannelse ifm. særlige vækstområder fx Offshore og EnergiØ 
 På den korte bane vil der være tale om fx stevedor(kvalificerede havnearbejdere) og håndværksrettede  
                         arbejdspladser, som delvis kan imødekommes via uddannelses- og beskæftigelsessystemet og statsligt  
                         afsatte puljer, men indenfor kort tid, vil der være behov for særlige opkvalificeringer og certificeringer for  
                         at sikres at bornholmsk arbejdskraft også kan og må udføre de nye arbejdsfunktioner som opstår. 
 
 Der vil også være behov for at etablere en ramme for at imødekomme et forventet arbejdskraftbehov ud  
                          fra en lidt længere tidshorisont 1,5-2 år. Her må der forventes  et øget behov for mere kompetence- 
                          krævende stillinger, som teknikkere og ingeniører af forskellig karakter. Der vil således både være  
                          behov for særlige efter/videreuddannelses muligheder og rekruttering uden Ø’s. 
 
Fremtidens arbejdskraft 
 Kommunale Fritidsjob, Kan man understøtte flere fritidsjobs så unge også kan inspireres til at søge  
                          uddannelse og senere job rettet mod kommunen. 
 
 Brobygning unge 15-17 årige der ikke kommer i gang eller frafalder uddannelse. 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  
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 De unge som ikke fik startet uddannelse lige efter folkeskolen eller som ikke fik den nødvendige elev- 
                          lærlingeaftale, hjælpes i gang med uddannelse via fx et brobygningsforløb med uddannelses- 
                          institutionerne på Campus Bornholm (Et lignende forløb tilbydes i dag de 18-25 årige med stor succes). 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Flere og bedre muligheder for uddannelse, efteruddannelse og elev-/lærlingeaftaler 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Flere og mere fleksible løsningsmuligheder til at imødekomme de konkrete behov indenfor uddannelses- og 
beskæftigelsesområdet 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Flere og mere fleksible løsningsmuligheder til at imødekomme de konkrete behov indenfor uddannelses- og 
beskæftigelsesområdet. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

6. Politisk behandling af emnet 
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Anlægsforslag 
Nr.: JUFU-A01 Emne: Forskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum med 1 år 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Anlæg (A) -8.500       8.500       

Drift (D)                         

     

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
Beløb afsat i 2021-2022 til Bornholms Museum rykkes ét år, så beløbene er afsat i 2022-2023. 
 

2. Tidshorisont 

1. januar 2021 

3. Politisk behandling af emnet 

      

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Center for Natur, Miljø og Fritid       
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Anlægsforslag 
Nr.: JUFU-A02 Emne: Anlægstilskud til FGU Bornholm 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Anlæg (A) 1.000                   

Drift (D)                         

     

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
Der er i 2021 afsat 1 mio. kr. i anlægstilskud til FGU Bornholm til at skabe mere fleksible og bedre fysiske rammer for 
den forberedende grunduddannelse i tilknytning til Campus Bornholm. 
 
Forberedende Grunduddannelse(FGU) 
FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til 
en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på 
Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på 
arbejdsmarkedet. 
 
FGU Bornholm opstår på baggrund af en sammenlægning af produktionsskolen BornPro og den del af aktiviteter på 
VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne AVU (Almen Voksen Uddannelse), 
FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning). Desuden indgår en del af de 
uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi, som KUU (Kombineret Ungdoms 
Uddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse). 
 
 
 

2. Tidshorisont 

1. januar 2021 

3. Politisk behandling af emnet 

      

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Center for Job, Uddannelse og Rekrutte        
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