HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Ung i Odsherreds MED-udvalg

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Ung i Odsherred, personale med MED-status.

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Tirsdag den 11. september.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Børne- og Uddannelsesudvalget samt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
BOU DU03

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Vi ser at det er en udfordring at der fremadrettet fortsat ikke er en kollega til den nuværende
SSP-konsulent. Det gør området ekstremt sårbart.
I forhold til den nævnte arbejdsgruppe, anbefaler Ung i Odsherreds MED-udvalg en hurtigtarbejdende ad hoc arbejdsgruppe, der kommer med en præcis målsætning for det givne budget.
Vi inviterer til samarbejde i forhold til den kriminalpræventive indsats som Ung i Odsherred
udfører – særligt i de yngste klasser.
Som en del af konklusionen fra rapporten om kriminalpræventiv indsats peger MED-udvalget
fortsat på, at indsatsen skal være før 6. klassetrin – dvs. fokus på den præventive indsats. Vi er
meget positivt stemt over det faktum at fritidsforeninger og lokalsamfund skal inddrages, for at
sikre et bæredygtigt kulturfællesskab.
Det fremgår ikke tydeligt i forligsteksten, om de 340.000 kr. er tænkt som en
person/deltidsstilling eller en pulje, som man (foreninger, lokalsamfund, ?) kan søge midler fra
til konkrete, præventive indsatser. Hvis tanken er en pulje, så er det en stærk måde at inkludere

og involvere andre interessenter, der gerne vil løfte i flok. Det er dog vigtigt, at
kommunikationen omkring denne pulje er meget tydelig, hvilket vi i Ung i Odsherred gerne vil
være behjælpelige med at konkretisere.
I den nævnte arbejdsgruppe på tværs af byrådet kunne det være interessant at inkludere
repræsentanter fra lokalsamfundet, foreninger etc.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Louise Nordlund, på vegne af MED udvalget hos Ung i Odsherred

Dato
11.09.18

