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Værestederne 
 

Faxe kommunes udsatteråd, finder det selvfølgelig beklageligt, at der ligges op til at spare på et område, 

der udfylder så vigtig en funktion, i forhold til de mennesker i kommunen, der har behov for et trygt ståsted 

i deres hverdag, hvorfra de kan tage skridt mod et bedre liv, og vide, at de har mulighed for at vende tilbage 

til værestedet og finde energien, modet og motivationen til livsændringer, når livet bliver en tand for 

udfordrende. 

Der ligges op til helt at fjerne tilskuddet til KFUM´s Cafe´Paraplyen i Haslev, dette vil med meget stor 

sandsynlighed betyde at Paraplyen må lukke. Dette fraråder Udsatterådet, da Paraplyen rummer en stor 

del af de mennesker, der ikke kan rummes på de kommunale væresteder. Derfor er der stor bekymring fra 

Udsatterådets side, for at en stor del af byens ældre alkoholikere, ikke vil have et sted at gå hen og få 

omsorg, råd, støtte og vejledning, hvis Paraplyen lukker. Paraplyen er også det eneste værested i 

kommunen, hvor der må komme børn, det betyder at en del børnefamilier ikke vil have et sted, hvor de kan 

søge støtte og vejledning, desuden er det for mange af Haslevs ældre borgere et sted, hvor de kommer ud 

af ensomheden og ind i et fællesskab. Især de ældre mænd i byen, der også køber sig et godt måltid mad, 

og derved har mulighed for at få fysikken til at holde længere. Paraplyen tiltrækker også en del af Haslevs 

almindelige borgere, således at der skabes en dynamik imellem det omkringliggende samfund og brugerne 

af Paraplyen. 

Derudover er Paraplyen også et af de få steder, hvor borgere har mulighed for støtte til at bruge it og nem 

id, samt råd og vejledning i økonomiske og juridiske spørgsmål. 

Generelt tilbyder kommunens væresteder et fællesskab, hvor der opbygges relationer til mennesker, der 

kan være svære at holde kontakten med, det betyder at hvis der skæres på dette områder, så forsvinder 

nogle af kommunens meget vigtige muligheder for at holde kontakten med og hjælpe de mennesker i 

kommunen der har allermest brug for det. 

Værestederne er en forebyggende indsats, der kan give en tidlig varsling til de rette myndigheder, i forhold 

til de borgere der har behov for støtte, men som ikke selv har muligheden, overskuddet eller evnerne til 

selv at gøre dette. Det betyder at kommunen kommer ud i at symptom behandle i forhold til borgernes 

problematikker, der over tid kan nå at udvikle sig til at omfatte langt flere instanser og kræve flere 

ressourcer, end hvis der var skredet tidligt ind fra værestederne, der har professionelt personale ansat til 

lige præcis at varetage den tidlige indsats og agere forebyggende.  

I mange tilfælde agerer værestederne forbyggende i forhold til misbrugsproblematikker, der er i udvikling, 

og får grebet dem, der har et problem i tide og henvist dem til rette behandling eller værestedernes 

tilstedeværelse, gør at misbruget ikke kommer derud, hvor det griber ind i så mange aspekter i borgerens 

liv, at det kræver flere instanser og flere ressourcer, at hjælpe borgeren tilbage til en normal tilværelse. Det 

kan være tab af bolig, uddannelse der ikke gennemføres, familier der splittes op, vold og kriminalitet, 

arbejde der mistes, børn der misrøgtes, osv. Udsatterådet mener, at det vil være i direkte strid med den 



nyligt vedtagne udsattepolitik, at skære i værestedernes budgetter eller ligefrem give dem dødsstødet, da 

de ofte er første instans i mødet med borgeren, og også den instans der har opbygget en tillidsfuld relation, 

hvilket ofte er grundlaget for at borgeren tager sig modet til og er villig til at indgå i en dialog om de 

problematikker der kan være.  

 

Desuden har udsatterådet erfaring med at værestederne, for mange borgere, er den trygge base der giver 

dem modet til at tage en uddannelse eller at søge tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor vil nedskæringer og 

lukning også være i strid med målet fra udsattepolitikken, om flere i uddannelse og beskæftigelse. 

Hvis der skæres ned, så det kun er et værested i Haslev fremover, så frygter Udsatterådet, at en hel del 

borgere ikke vil kunne rummes på det ene værested, der er tilbage. Og hvem skal beslutte, hvem der kan 

rummes og hvem der må sejle deres egen sø? Og selvom det vurderes at de fleste kan rummes, så frygter 

Udsatterådet at mange borgere ikke vil vælge tilbuddet til og at mange af Haslevs almindelige borgere ikke 

vil være en del af dagligdagen mere.  

Cafe´Paraplyen genererer ca. 800.000,- kroner hvert år. Det er mange penge til socialt arbejde, som 

kommunen selv skal generere, hvis Paraplyen lukker.  

Der kan måske spares penge her og nu, ved at skære i værestedernes budgetter og støtte, men 

Udsatterådet vil mene, at det, over tid, vil blive en langt større udgift at skære på værestederne, en udgift 

der ikke kun er økonomisk men også menneskelig, i form af relationer, både personlige og professionelle, 

samt fællesskaber der giver mening og værdi.  

Den akkumulerede værdi af social kapital, kan man ikke sætte et tal på. Men hvis de mange års opsparing af 

netværk og muligheder for hjælp, som brugerne af værestederne har tilkæmpet sig, ved selv at investerer 

deres tid og liv i værestederne, bare smides på bålet, så er der mange, der mister deres mulighed for at 

kunne bede om hjælp, og muligheden for selv at have værdi ved at kunne hjælpe andre i samme situation. 

 

Alkoholkoordinator 
 

Faxe kommunes Udsatteråd vil mene at dette spareforslag også er i direkte modstrid med kommunens 

nyligt vedtagne udsatte politik, hvor et af målene specifikt retter sig mod misbrugere. At skære i indsatsen, 

der netop har tydeliggjort og koordineret indsatsen, så den er blevet mere effektiv, kan ikke fremme 

arbejdet med at hjælpe kommunens misbrugere.  

Udsatterådet vil også her tale for den tidlige indsats og det forebyggende arbejde, da manglende 

investering i området, med stor sandsynlighed, vil forringe misbrugernes chance for et liv uden alkohol og 

stoffer. Igen tror Udsatterådet på at udgiften, på sigt, langt vil overstige, den her og nu besparelse der er 

fremlagt. 

Misbrug rammer jo ikke kun den misbrugende, men også familiemedlemmer og muligheden for 

beskæftigelse og uddannelse. Så det er ikke kun udsattepolitikkens mål om at arbejde for få flere 

misbrugere tilbage på arbejdsmarkedet eller uddannelse, der rammes, men der ligger også en mulighed for 

børn og unge der tabes på gulvet, og derved ikke opnår de samme muligheder for uddannelse eller bare et 

normalt liv. 



Udsatterådet mener, at der bør investeres i området, således at der skabes flere muligheder for pårørende 

i særdeleshed børn af misbruger. Derfor anbefaler Udsatterådet at Faxe kommune, påbegynder et 

samarbejde med TUBA, der er et tilbud, under Blå kors Danmark, som tilbyder terapi og rådgivning til børn 

og unge af alkoholikere og misbrugere. 

 

Effektivisering længerevarende tilbud 
 

Udsatterådet finder det selvfølgelig beklageligt, at der skæres i personalets muligheder for at udvikle sig, da 

der hele tiden kommer ny viden på området. Derudover er det Udsatterådets erfaring, at en 

personalegruppe der er skarp og fagligt opdateret, med et fælles referencegrundlag for den daglige 

omgang med beboerne, har bedre muligheder for at skabe rammerne for vedligeholdelse og udvikling af 

beboernes funktionsniveau. Derfor frygter Udsatterådet, at en besparelse på personalets muligheder for 

faglig opgradering i sidste ende vil forringe rammerne, og dermed beoernes muligheder for at blive mere 

selvhjulpne, hvilket igen, over tid, kan komme til at kræve nye investeringer, for at indhente det tabte.  

 

Fleksible indsatser i Familie- og Ungeindsatsen 
 

Udsatterådet ser også her, at spareforslaget modarbejder Faxe kommunes Udsattepolitik. Hvis man gerne 

vil have flere unge i uddannelse og beskæftigelse, samt færre unge der vælger at blive kriminelle, så er det 

ikke her der skal spares. En reduktion i personalegruppen og længere ventetid, for familier, børn og unge, 

vil med stor sandsynlighed betyde, at den tidlige indsats og det forebyggende arbejde ikke vil være muligt. 

Dette kan få den konsekvens at indsatsen starter på et tidspunkt, hvor det er for sent eller, hvor det kræver 

langt flere ressourcer end nødvendigt. Endnu en gang vil Udsatterådet mene, at det der kan spares her og 

nu, langt overstiger den udgift, der kan komme, ved en indsats der kommer for sent.  

 

Botilbuddet P86 
 

Udsatterådet kan forstå at dette ikke er en besparelse, men en forventet indtægt, ved stordrift. Vi kan 

forstå, at det betyder en udvidelse af tilbuddet på Præstøvej, med en eller flere beboere. Det Udsatterådet 

ikke kan læse, er om der følger ekstra personale med til den eller de nye beboere eller om det nuværende 

personale, blot skal løbe det hurtigere. Udsatterådet anbefaler kraftigt, at normeringer følger antallet af 

beboere, således at beboerne har de samme muligheder for at udvikle og vedligeholde deres 

funktionsniveau, og ikke forringer dette, med mulighed for at ekstra udgifter til pleje, over tid. 

Udsatterådet er desuden blevet bekendt med, at der er venteliste for Faxe kommunes egne borgere til en 

plads på P86. Hvis det har sin rigtighed, så er der vel ikke nogen pladser at sælge, og indkomsten er fiktiv, 

medmindre man vælger, at sætter andre kommuners borgere først i køen. 

 



 SSP-aktiviteter  
 

Faxe kommunes Udsattepolitik, hvor målet om færre unge der ender i kriminalitet og tager sig en 

uddannelse, bliver med stor sandsynlighed forringet, hvis dette spareforslag vedtages. SSP-aktiviteter er jo 

netop forebyggende og en del af en tidlig indsats. Her har SSP konsulenterne mulighed for at møde de unge 

der endnu ikke er har valgt en livsbane med kriminalitet. Her kan der opbygges en relation, der, som en 

investering i fremtiden, kan bruges i tilfælde af, at den unge senere er på vej ud i en løbebane, hvor 

mulighederne for at gennemføre eller starte på en uddannelse, er truet af en begyndende kriminel 

løbebane. Udsatterådet må igen påpege den foreliggende fare for at besparelsen, over tid, langt vil 

overstige den udgift der kan komme, ved at færre unge ved, hvem de skal tage fat i, hvis de oplever, at de 

er på vej i den gale retning.  

 

Generelt 
 

Udsatterådet mener selvfølgelig, at der ikke skal spares på det sociale område, og det er der nogle helt 

specifikke grunde til. Udsatterådet vil mene, at enhver besparelse på området, over tid, vil blive til en 

udgift. De mennesker der mister muligheden for en så tidlig indsats som muligt, og som ikke bliver tilbudt 

en forebyggende indsats i tide, vil med stor sandsynlighed, kræve en langt mere udgiftstung indsats, når og 

hvis den indsats bliver sat i værk. Noget der måske er startet som et begyndende alkoholmisbrug, kan ende 

med at splitte en familie, skade børn for livet og job og uddannelse kan ryge på gulvet. Det er ikke bare 

flere udgifter, det er tabte skattekroner. Det er mennesker, der mister chancen for et godt liv, for dem og 

deres børn, for en hurtig besparelse.  

 

Venlig hilsen 

 

Faxe kommunes Udsatteråd/v 
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