HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Center for Børn og Familie

1. Hvem afgiver du svar som:
Center Med i Center for Børn og Familie

2. Dato for formulering af høringssvar:
16. september 2015

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Børn og familier

4. Resumé:
Udvalget for Børn og Uddannelse primært børnesundhed, sårbare børn og unge samt
flygtningeintegrationen.

5. Høringssvaret
Center for Børn og Familie konstaterer, at de fleste af Centrets budgetønsker ikke er gået videre
fra direktionens gennemgang til politisk drøftelse.
Det drejer sig om personalemæssige ressourcer til børnesundhed og sagsbehandlingen i
myndighedsopgaverne i forhold til de sårbare børn og unge samt et anlægsønske i forhold til
kommunens døgninstitution Nordstjernen.
De personalemæssige ønsker er en følge af et stigende antal fødsler de sidste 2 år samt et
stigende antal underretninger over de sidste 3 år.
Centret har både i dialogmøde med Udvalget for Børn og Uddannelse samt ved
budgetopfølgninger løbende i 2015 gjort opmærksom på et stigende antal fødsler hos forældre
med meget få og svage forældrekompetencer samt, at der afsættes ressourcer til
implementering af barselsbesøg som følge af Sundhedsstyrelsens ny anbefalinger til svangre
omsorg i 2013. Ligeledes er sagsantallet hos myndighedssagsbehandlerne stigende som følge af
det stigende antal underretninger samt en endnu ikke overskuelig opgave i forhold til de mange
ny flygtninge.
I forhold til Nordstjernen var peget på muligheden for at etablere 1-2 udslusningsboliger til de
unge, som fylder 18 år. Det vil på både kort og langt sigt kunne nedbringe udgifterne til de unge
mellem 17-19 år i overgangen mellem ung og voksen. Heller ikke dette anlægsønske har været en
del af den politiske proces, idet det blev taget ud af budgetprocessen for politikerne af
direktionen.
Alle de ovenstående budgetønsker indgik i dialogmødet vedr. budget 2016 med Udvalget for Børn

og Uddannelse og Center Med undrer sig således over, at de ikke har skullet indgå i de politiske
prioriteringer efterfølgende.
Center for Børn og Familie har haft yderligere et budgetønske, som vedrører de udgifter, der er
forbundet til afholdelse af forældreprogrammet ”De utrolige år”. Centret har haft en 2 årig
bevilling til følgeudgifter udover personaleressourcerne i form af de uddannede gruppeledere
(børnepasning, forplejning, materialer)på 400.000 kr. pr. år. Der var søgt om en fortsat bevilling,
som ikke er blevet prioriteret i budgetforslag 2016 – 2019. Den manglende bevilling til fortsat
drift af ”De utrolige år” vil tillige betyde, at projektet DUÅ Småbørn, finansieret af
forebyggelsespuljen, ikke fremadrettet kan sikres drift.
Center Med for Børn og Familie ser med forundring på, at Økonomiudvalget i sit oplæg til budget
2016, har besluttet ikke at videreføre 400.000 kr. til driften af forældreuddannelsesprogrammet
”De Utrolige År”.
Programmet DUÅ er et førskoleprogram, der skal bl.a. styrke børns skoleparathed gennem deres
sociale kompetencer, regulering af følelser og deres evne til at problemløse og samarbejde.
Programmet er et evidensbaseret program, som Børn og Familie gennem de sidste 4 år, via
Socialstyrelsen, har udbudt til de mest sårbare og udsatte børnefamilier og med stor succes både
hvad angår rekruttering og effekt.
14 familier har hvert år gennemført et 20 ugers uddannelsesprogram.
DUÅ har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre. De
familier, der har deltaget, har selvfølgelig i varierende grad oplevet at kunne mestre og anvende
de ”værktøjer”, der ligger i programmet til at vende negative samspil i deres familier.
Børn og Familie har set sårbare og socialt udsatte, som gennem programmet har øget deres
handlekompetence i forhold til især deres børn, men også i forhold til at kunne mestre eget liv arbejde, uddannelse og ændring af uhensigtsmæssig livsstil. Forhold som al forskning peger på
har positiv betydning for deres børns mulighed for at udvikle og mestre sociale kompetencer og
deres evne til læring og selvregulering.
Center Med for Børn og Familie ser investeringen i DUÅ med et langsigtet perspektiv. Vi ser, at
programmet har potentiale til at flytte familier fra liv på overførselsindkomst og at give børn et
langt bedre udgangspunkt for at få sig en uddannelse og positiv livsbane. Derfor ser vi
besparelsen som værende meget kortsigtet og gør opmærksom på, at forskning peger på at jo
tidligere i børns liv vi investerer, jo langt større positivt afkast.
Herudover viser evalueringer gennemført af Socialstyrelsen, at programmet på især langt, men
også kort sigt har væsentlig økonomisk berettigelse, idet familierne får styrket deres egne (både
forældre og børns) ressourcer, og således ikke i samme omfang har brug for supplerende støtte i
dagtilbud, skole og igennem serviceloven.
I forhold til pris x mængde har Centret i sidste fase før det endelige budgetforslag fra
Økonomiudvalget fået reduceret beregningerne med 928.000 kr., hvilket svarer til 27,5 % af de
beregnede pris x mængde ændringer.
Idet Centret allerede i pris x mængde havde meldt beregninger ind, som var stramme i forhold til
nuværende forbrug, må det heraf påregnes, at der i 2016 skal ske en væsentlig servicereduktion.
Endelig ønsker Centret at påpege, at Udvalget for Børn og Uddannelse har ønsket at arbejde med
et særligt fokus på tilføring af kompetencer tidligt i livet, de 0-6 årige. Centret finder ikke at
dette afspejler sig i de budgetmæssige prioriteringer på det samlede børne- og ungeområde, og
vil derfor anbefale, at temaet derfor får et særligt fokus i den UTA 2 strategi, som netop nu er
under udarbejdelse.

I forhold til den stærkt stigende flygtningeintegration konstaterer Centret, at der samlet set til
myndighedsopgaverne på både voksen- og børneområdet er afsat 1,1 mio. kr. til en forøgelse af
de personalemæssige ressourcer. Det er en ressource, som ikke vurderes at kunne dække de ny
opgaver, som er på vej, hvilket betyder, at ressourcerne til de samlede myndighedsopgaver
kommer under pres i forhold til organisering og prioritering af de samlede opgaver.
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