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Høringssvar  Lb. Nr.SOU-F-4 

 

 

En reduktion af Familie- og Ungeindsatsen med 1 årsværk får følgende konsekvenser.  

 

 Den helhedsorienterede tænkning i forhold til omlægningen af indsatser i Familie- 

og Ungeindsatsen vil blive uhensigtsmæssigt forringet. Vi er i en proces hvor vi vil 

koordinere og sammentænke fleksible indsatser tæt på barnet og den unges 

hverdag med fokus på tidligere indsats og problemudviklingen. Indsatserne overfor 

børn og unge i udsatte positioner med fokus på, at styrke ressourcer og 

mestringsevne hos familie og netværk vil blive uhensigtsmæssigt forringet og 

generere øget udgifter på den lange bane - med en kollega mindre.  

 

 Der ses generelt flere unge med massive misbrugs- , sociale- og 

adfærdsproblematikker, samt skoleværing. En medarbejder mindre i Familie- og 

Ungeindsatsen vil forlænge varigheden af forløb og vil minimere flowet, hvilket 

forringer de unges generelle trivsel og udviklingsmuligheder. 

 

 Antallet af forløb i 2018 er stærkt stigende. Hvilket har medført at ventelisterne er 

blevet længere. Pt. er der 45 sager på venteliste i Familiehuset og den politisk 

vedtaget ventetid på igangsættelse er på 4 måneder kan ikke overholdes. En 

reduktion på 1 årsværk vil forlænge ventetiden med op til 6 måneder på 

igangsættelser. 

Venteliste problematikken i Specialiseret Indsats og Labyrint er ligeledes under 

pres. 

 

 

Høringssvar Lb. Nr. SOU-F-6 

 

 

En reduktion af SSP’s aktivitetsbudget på 250.000 kr. får følgende konsekvenser.  

 

 Ikke muligt at afholde alkoholfri sidste skoledag for alle Faxe Kommunes 

afgangselever. År 2018 blev sidste skoledagsarrangementet, for første 

gang, afholdt uden alkohol, hvilket har skabt positiv opmærksomhed, også 

udenfor Faxe Kommune. Andre kommuner går nu i vores retning. 

 Uden kommunal afholdelse af dette arrangement vil der med stor 

sandsynlighed opstå fester, på forskellige hænge ud steder til gene 

for borgere og erhvervsdrivende i Faxe Kommune. Samtidig vil det 

være en umulighed at sikre den samme tryghed omkring 

Kommunens afgangselever og forældre, på denne dag. 
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 Det vil ikke være muligt at afholde årlige SSP-årsmøder, for 

samarbejdspartnere i Faxe Kommune. Temadage for fagpersoner 

arrangeret af SSP´s aktivitetsbudget, der har til formål at koordinere den 

samlede indsats. 

 Det vil ikke være muligt at prioritere aktiviteter på SSP+ indsatsområdet. Der 

har igennem længere tid været et meget stort fokus, fra politikere, borgere, 

medier, og politiet på en gruppe af unge, der hører under SSP+ Det vil 

derfor være oplagt at prioritere en del af SSP+ aktivitetsbudgettet, til 

indsatser for denne ungegruppering. Denne indsats vil blive nedprioriteret.   

 Der vil være stærkt begrænsede muligheder for forebyggelse og 

igangsættelse af aktivitetsområder omkring de unges fritidsliv. Der arbejdes 

i et uddannelsesforløb for kriminalitetstruede og risikovillige børn og unge, i 

alderen 12-15 år, hvor de gennemgår en kadetuddannelse i 

brandbekæmpelse, konfliktmægling og førstehjælp.  

 Der vil ikke blive igangsat forældrenetværksgrupper. En forebyggende 

indsats der skal understøtte forældregrupper for risikovillige unge. Den 

målgruppe, som oftest ikke deltager i skolens arrangementer. 
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