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Høringssvar AMU-BFA vedr. videreudvikling af tilbudsviften i CBUF
AMU-BFA drøftede på møde d. 28.02.2017 indstilling vedr. videreudvikling af tilbudsviften i CBUF.
Høringssvaret er udarbejdet på trods af, at AMU-BFA ikke har modtaget alle høringssvar fra de høringsberettigede og opfordrer derfor FMU til at være særligt opmærksomme på høringssvar, der er
kommer ind efter d. 28.02.17.
Der bakkes op om videreudviklingen af tilbudsviften i CBUF. Indstillingens anbefalinger ses alle at tage
afsæt i Udviklingsstrategien for børn, unge og familier og som et led i omsætningen af denne. AMU-BFA
ser videreudviklingen af tilbudsviften i sammenhæng med de mange øvrige tiltag, der aktuelt arbejdes
målrettet med som konsekvens af Udviklingsstrategien. Det er alle tiltag, der har til hensigt at sætte
tidligere ind i en problemudvikling og understøtte et forebyggende mindset.
I en forebyggende tilgang er timing og hastighed samt match af indsats afgørende. Derfor bakker AMUBFA naturligt op om, at der skal være relevant og fleksible indsatser på alle trin på indsatstrappen samtidig med at samarbejdet på tværs styrkes. Der bakkes derfor også op om indstillingens anbefalinger
vedr. det tværprofessionelle samarbejde.
AMU-BFA bakker endvidere op om, at indsatserne i tilbudsviften skal være både fleksible og understøtte ”trappetænkningen” med et fokus på at barnet, den unge og familien skal kunne mestre eget hverdagsliv. Indsatserne skal have den fornødne intensitet og kvalitet, der dels kan forebygge en problemudvikling samt bidrage til den ønskede effekt for barnet, den unge og familien.
AMU-BFA vil gerne opfordre til, at der i videreudviklingen og omlægningen i CBUF er et særligt fokus på
at fastholde kompetencer og medarbejdere i centret. Der kan være en bekymring for at hidtidig medarbejderudvikling, oparbejdede kompetencer og erfaringer kan forsvinde væk fra CBUF under de større
omlægninger, der med indstillingen lægges op til. Endvidere bør der være en generel opmærksomhed
på fremadrettet kompetenceudvikling, der kan bidrage til at understøtte omsætningen af indstillingens
anbefalinger.
Det er positivt bemærket, at familieplejefunktionen i anbringelsestilbuddene er frivillig og at ordningen er
godkendt af de relevante arbejdsmarkedsparter. Ligeledes er det bemærket, at der i processen med
omlægningerne er opmærksomhed på iagttagelse af MED-aftalen, de ansættelsesretlige regler samt
gældende regler i Aalborg Kommune vedr. overtallighed.

Med venlig hilsen
På vegne af AMU-BFA,
Formand
Hans-Christian Mariegaard

Næstformand
Mette Christiansen
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Høringssvar fra BFA-ledergruppen vedr. indstilling om videreudvikling af tilbudsviften i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)
Familie- og Socialudvalget 1. behandlede den 20.01.2017 indstilling fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. videreudvikling af tilbudsviften i CBUF. Indstillingens anbefalinger er alle med afsæt i
Udviklingsstrategien for børn, unge og familier og et led i omsætningen af denne. BFA-ledergruppen ser
videreudviklingen af tilbudsviften i sammenhæng med de mange øvrige tiltag, der aktuelt arbejdes målrettet med som konsekvens af Udviklingsstrategien. Herunder det udviklingsarbejde der pågår på hele
almenområdet ift. tidligere opsporing og de helt tidlige forebyggende indsatser både på 0-6 årsområdet,
i samarbejdet med skole, på fritidsområdet, i det opsøgende arbejde, i § 11 indsatser m.v. Sammen
med videreudviklingen af tilbudsviften er det alle tiltag, der har til hensigt at sætte tidligere ind i en problemudvikling, understøtte et forebyggende mindset på flere niveauer:




Forebyggelse af at det bliver nødvendigt med sag i familiegruppe
Forebyggelse af at problemudvikling i et sagsforløb eskalerer
Forebyggelse af at der opstår langsigtede negative følgevirkninger ind i voksenlivet

I en forebyggende tilgang er timing og hastighed samt match af indsats afgørende (jf. principperne bag
indsatstrappen). Derfor bakker BFA- ledergruppen naturligt op om, at der skal være relevant og fleksible
indsatser på alle trin på indsatstrappen samtidig med at samarbejdet på tværs mellem tilbudsviften,
almenområdet og myndighed styrkes. Indstillingens anbefalinger vedr. det tværprofessionelle samarbejde ses derfor også som særdeles betydningsfulde for omsætningen af Udviklingsstrategien, det videre arbejde med udviklingen af tilbudsviften og udviklingen af området i øvrigt.
BFA-ledergruppen vil derudover gerne understrege vigtigheden af, at indsatserne i tilbudsviften skal
være både fleksible og understøtte ”trappetænkningen” med et fokus på at barnet, den unge og familien
skal kunne mestre eget hverdagsliv. Dertil kommer at indsatserne skal have den fornødne intensitet og
kvalitet, der dels kan forebygge en problemudvikling samt bidrage til den ønskede effekt for barnet, den
unge og familien.
Særligt om familieindsatser og familiebehandling
I de tværgående drøftelser i forlængelse af indstillingen er det BFA-ledergruppens indtryk, at der er et
behov for en nærmere drøftelse af, hvorledes man bedst løfter familieindsatserne og får bragt de specialiserede ressourcer på området bedst muligt i spil med afsæt i Udviklingsstrategien.
På familieområdet er tilbudsviften bred og der ydes både indsatser fra Familiegrupperne og i tilbudsviften i BFA. Mhp. tilpasning og optimering af den samlede tilbudsvifte på familieområdet findes det af
BFA-ledergruppen relevant, at man sammen ser på området og forholder sig til, hvilke indsatser der
fremadrettet tænkes løftet i familiegrupperne og hvilke indsatser og serviceniveau, der er behov for i
tilbudsviften i BFA.
BFA-ledergruppen ser ikke organiseringen af tilbuddene i BFA som en barriere for at kunne videreudvikle og optimere de specialiserede kompetencer på området bedst muligt. Der er i BFA igennem årene
oparbejdet specialiserede kompetence på området, som også fremadrettet bør anvendes bedst muligt i
omsætningen af Udviklingsstrategien.

Særligt om ungeområdet - Ungehus og korttidsanbringelse
Ungehuset er en fælles anbefaling om et helt nyt tilbud i tilbudsviften på ungeområdet. Anbefalingerne
ift. Ungehuset er som øvrige anbefalinger med afsæt i Udviklingsstrategien. Men er også et udtryk for,
at effekten af anbringelser på ungeområdet på landsplan har vist sig begrænset - og deraf et ønske om
at gøre noget andet både mindre indgribende, men samtidig mere virkningsfuldt ift. målgruppen. Men i
de tværgående drøftelserne i forlængelse af indstillingen og i lyset af den aktuelle økonomiske situation
med Børne- og ungebudgettet er det BFA-ledergruppens vurdering, at det ikke aktuelt er realistisk at
etablere et Ungehus i den form, som indstillingen lægger op til.
Det er BFA ledergruppen opfattelse, at der på tværs fortsat er opbakning til at arbejde videre med
grundidéen om et Ungehus. Men der ses et behov for en fortsat proces og en større tværgående afdækning af mulighederne på området, forventningsafstemning, yderligere faglig afstemning og nærmere
overvejelser om prioriteringer og fordeling af ressourcerne på hele ungeområdet. Det er i skrivende
stund taget initiativ på tværs til at nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med anbefalingen om et Ungehus i en anden form end den, der er beskrevet i indstillingen. I den sammenhæng skal
det vurderes, hvordan indsatser fra andre centre i BFA, fra familiegrupperne og fra Skoleforvaltningen
kan indgå i samspil med Ungehuset. Der er i denne arbejdsgruppen flere gengangere fra arbejdsgruppen bag indstillingen og de forskellige øvrige aktører vil blive inddraget i det videre arbejde.
Ift. indstillingens anbefalinger vedr. kortidsanbringelse er der også her på tværs arbejdet videre med
mulighederne for differentiering og fleksibilitet i indsatserne. Der er stor enighed om på tværs af bestiller
og udfører, at kortidsanbringelse i samme form som beskrevet i indstillingen fortsat giver rigtig god mening. Men der er samtidig arbejdet videre på tværs med at afstemme mulighederne for at tilpasse indsatserne og skrue på intensiteten og serviceniveauet. Intensiv korttidsanbringelse er beskrevet i indsatspakkerne i takst 1 og takst 2. De nye takster vurderes at være konkurrencedygtige ift. takst og kvalitet sammenlignet med tilsvarende eksterne og private tilbud.
Ud over den fælles anbefaling om intensiv korttidsanbringelse er der endvidere set på mulighederne for
at kunne tilbyde mindre intensiv korttidsanbringelse som et billigere tilbud inden for kommunen, der kan
være et alternativ til at anbringe på eksterne opholdssteder – jf. indsatspakke takst 3. Der vil ikke være
den samme intensitet i indsatserne her – det er alene indeholdt målrettet socialpædagogiskbehandling.
Det skal være en anbringelse, der tager afsæt i en korttidsanbringelses tankegang og principperne bag
Udviklingsstrategien og som arbejder målrettet med hyppig opfølgning og nedtrapningsplan. Det er en
mulighed for at kunne holde de unge tæt på hjemmet, det øger muligheden for et tæt tværprofessionelt
samarbejde om tilpasning af indsatserne generelt og konkret og det kan bidrage til, at CBUF kan fasthold medarbejdere og kompetencer, der er oparbejdet igennem årene.
Ved en omlægning af indsatserne på ungeområdet til at omfatte de ovenstående beskrevne indsatser er
det BFA-ledergruppens vurdering, at begge nuværende døgncentre kan holdes i drift med 6 pladser
hvert sted. Det skal dog nævnes, at det er i en ny form og med nyt indhold i tråd med Udviklingsstrategien. Herved anbefaler BFA-ledergruppen, at døgncentret i Nibe bibeholdes, hvilket ellers i indstillingen
anbefales nedlagt. Ved at køre videre med12 pladser til differentieret korttidsanbringelse med de 3 indsatspakker kan indstillingens forudsætninger ift. overtallige medarbejdere fastholdes. Samtidig vurderes
det, at der kan hentes yderligere og tidligere besparelser end fremstillet i indstillingens investeringsplaner. Hertil skal også nævnes, at der med de intensive indsatser forventes et større flow i tilbuddene.
Det er BFA-ledergruppens vurdering, at ovenstående ikke forudsætter en fornyet MED behandling, da
der er tale om omlægninger og justeringer i indsatsen inden for de eksisterende to døgncentre. Derimod
skal det nævnes, at omlægningerne forudsætter godkendelse af en ansøgning om væsentlige ændringer i godkendelsen ved Socialtilsynet.
BFA-ledergruppen anbefaler, at den samme arbejdsgruppe som tidligere omtalt også skal følge omlægningen af døgncentrene til korttidsanbringelse. Ligesom BFA-ledergruppen også anbefaler, at samme
arbejdsgruppe skal afdække og komme med anbefalinger ift. familieindsatser og familiebehandling.
Naturligvis med inddragelse af relevante aktører på tværs. Det vil således være en arbejdsgruppe, der
kan have et samlet og helhedsorienteret blik på tilbudsviften på tværs og sikre en rød tråd i omlægningerne.
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Øvrige betragtninger
Afslutningsvist skal det fra BFA-ledergruppen bemærkes, at omsætningen af de relativt mange anbefalinger i indstillingen er afhængig af, at der hele vejen rundt tages ejerskab og fælles ansvar for retningen. Gennemsigtighed, åbenhed, tillid og løbende opfølgning og dialog på tværs er helt centralt i den
videre omsætning og videreudvikling af tilbudsviften.
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Ungespecialet
Døgnophold - Korttidsanbringelse 0 - 12 mdr. - 12 pl.
Afdelingen ”Korttidsanbringelse” er en del af Ungespecialet. Afdelingen ”Korttidsanbringelse” er en nyoprettet
afdeling med fokus på korte, afklarende og målrettede forløb beliggende i Sulsted og Nibe.
Vi arbejder på, at skabe individuelle behandlingsforløb der er gennemsigtige, involverende og fleksible.
Vi er i opbygningen af afdelingen meget opmærksomme på definering af målgruppen. Det betyder, at de unge der
har behov for anbringelse på institution af længere varighed, stadig får det tilbud. Afdelingen ”Korttidsanbringelse”
differentierer sig fra andre døgnafdelinger ved intensivt at bruge det korte tidsperspektiv til at arbejde inden for den
tidsramme, hvor motivationen hos barnet/unge i en anbringelse er størst.
Målgruppen for Takst 1 og 2 er børn og unge (12-18 år) der har behov for i en periode på op til 9 måneder at bo
et andet sted end hjemme. Målgruppens behov er karakteriseret ved, at være truet på deres udvikling og har sociale
og følelsesmæssige problemer. Har vanskeligheder i skolen og det både primære og sekundære netværk. Samtidig
vurderes det, om der er tilstrækkelig ressourcer tilsted i netværk, familie og hos den unge til, at en hjemgivelse,
anbringelse på eget værelse med netværk som ressource eller anbringelse i plejefamilie inden for max 9 måneder er
en realistisk mulighed.
Primær opgave ved takst 1 (også udredning i denne takst) og 2 vil være at inden for 4 uger at have et overblik over
den unges og familiens problemområder, ressourcer og muligheder for at deltage aktivt i anbringelsesforløbet. Dette
foregår gennem pædagogisk screening. De følgende 6-8 måneder arbejdes der målrettet på en hjembringelse med
udgangspunkt i handleplanens punkter og den efterfølgende udarbejdede udviklingsplan. Såfremt det vurderes efter
screening af familie og netværk - at der ikke er tilstrækkelige ressourcer i familie og netværk til at det skønnes muligt
at udvikle kompetencerne i familie og netværk til at støtte op om den unge – kan man overgå til takst 3 hvor der
”kun” arbejdes med den unge.

Målgruppen for Takst 3 er børn og unge (12-18 år) der har behov for i en periode på op til 12 måneder at bo et
andet sted end hjemme. Målgruppens behov er karakteriseret ved, at være truet på deres udvikling har sociale og
følelsesmæssige problemer. Har vanskeligheder i skolen og det både primære og sekundære netværk. Det er unge,
hvor der vurderes ikke at være tilstrækkelige ressourcer i familie og netværk til at kunne arbejde med
kompetencerne i familie og netværk til at støtte op om den unge på både kort og længere sigt. Målgruppen skal have
tilstrækkelige ressourcer til at kunne udvikle en selvstændighed, der gør dem i stand til at bo på eget værelse med
støtte eller i plejefamilie efter op til 12 måneders behandling.
Primær opgave ved takst 3 vil være at gøre den unge klar til en tilværelse med en mindre indgribende indsats – fx
en indsats i ”Ungehuset”, at bo på eget værelse eller i plejefamilie.
I den socialpædagogiske behandling er vi orienteret mod, at pædagogik er en praktisk størrelse. Børn og unge på
stedet deltager aktivt, struktureret i alle dagligdags aktiviteter. Herigennem gives der en oplevelse af kundskaber og
kvalifikationer. Samtidig med at man er en aktiv og forpligtende del af et fællesskab. Vi samtaler med børn og unge.
Vi arbejder miljøterapeutisk i pædagogikken. De faktuelle mål der er opsat for anbringelsen bruges dagligt i dette. Vi
bruger aktivt anbringelsens længde, som en motiverende faktor.
Der er udarbejdet materiale til løbende evaluering og opfølgning af de iværksatte udviklingspunkter. Det holder fokus
på målet.

Akutplads i tilknytning til korttidsanbringelsen, som kan benyttes i særlige akutte tilfælde til alle målgrupper inden for
Ungespecialet.
Prisen for denne vil være kr. 4045 pr. døgn.

Takst 1
Udredning, intensiv behandling, familiebehandling max 3 måneder
Målgruppen er unge mellem 12-18 år
Forældre/netværket skal have en motivation for at få deres barn hjem igen hurtigst muligt.








Der udarbejdes en psyk. / pæd. Udredning – inkl. 40 timers psykolog arbejde med udredning.
De unge får støtte til at udvikle tilstrækkelige sociale, følelsesmæssige, kognitive og
kulturelle/samfundsmæssige kompetencer, så de kan mestre at komme hjem og bo eller bo på eget
værelse eller i Ungespecialets støtteboliger med støtte fra eget netværk.
Parallelt med døgnanbringelsen skal der pågå et intensivt familie-/netværksarbejde med mål om
hjemgivelse til familie/netværk hurtigst muligt, 5 timer ugentligt arbejde fra familieterapeut inkl.
Familie og netværk inddrages som en naturlig del af anbringelsen
Hyppige opfølgninger mellem myndighed og udfører for at evaluere og planlægge indsatser
Intensiv social pædagogisk behandling

Takst 2
Intensiv behandling, inddragelse af familie/netværk max 9 måneder
Målgruppen er unge mellem 12-18 år.
Forældre/netværket skal have en motivation for at få deres barn hjem igen hurtigst muligt.








Parallelt med døgnanbringelsen skal der pågå et intensivt familie-/netværksarbejde med
mål om hjemgivelse til familie/netværk hurtigst muligt, 5 timer ugentligt arbejde fra
familieterapeut inkl.
Familie og netværk inddrages som en naturlig del af anbringelsen
Hyppige opfølgninger mellem myndighed og udfører for at evaluere og planlægge
indsatser
De unge får støtte til at udvikle tilstrækkelige sociale, følelsesmæssige, kognitive og
kulturelle/samfundsmæssige kompetencer, så de kan mestre at komme hjem og bo eller
bo på eget værelse eller i Ungespecialets støtteboliger med støtte fra eget netværk.
Intensiv social pædagogisk behandling

Takst: 3258 pr
døgn

Takst: 3515 pr
døgn

Takst 3
Socialpædagogisk behandling max 12 måneder
Målgruppen er unge mellem 12-18 år.




De unge får støtte til at udvikle tilstrækkelige sociale,
følelsesmæssige, kognitive og kulturelle/samfundsmæssige
kompetencer, så de kan mestre at bo på eget værelse eller i
Ungespecialets støtteboliger med støtte fra eget netværk.
Social pædagogisk behandling

Takst: 2652 pr døgn

Behandling, timebaseret

Takst: 375 pr time

Udredning,
intensiv
behandling,
familiebehandling max
3 måneder

3515 pr. døgn

Intensiv
behandling,
inddragelse af
familie/netværk
max 9
måneder

3258 pr. døgn

Socialpædagogisk
behandling max
12 måneder

2652 pr. døgn

Time behandling

375 pr. døgn

Samlet pakkeoversigt korttidsanbringelse:

Ungehus som indeholder: (ingen overordnet matrikel – skal ses i sammenhæng m
korttidsanbringelse.)
Davids Allé

Takst;
differencerede
indskrivnings
procenter - 100%
takst 1402 kr pr
døgn.
Netværkstilbud

Takst; 435 kr pr.
døgn
Støtteboliger

Takst; 829 kr pr.
døgn

De unge etableres på eget værelse med støtte.
Målgruppen til tilbuddet er unge mellem 15-18 år, der har en belastningsgrad, der svarer til
unge, der normalt anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde
ikke kan fastholdes pågældende steder eller rømmer derfra.

Tilbuddet er målrettet socialt svage unge mellem 12-18 år, der har brug for særlig støtte for
at undgå at blive anbragt.
De unge får hjælp til at komme i gang med uddannelse/arbejde.

Tilbuddet er målrettet unge mellem 15-18 år, som kan have været anbragt på
døgninstitution eller på opholdssted, og som har brug for tæt voksenstøtte i overgangen
mellem anbringelse og egen bolig.
Der kan også være tale om unge, som kommer hjemmefra.
Den unge skal besidde en vis social selvforvaltning, og de unges problemstillinger skal
være forenelige med, at der ikke er døgndækning i boligen.

De unge bor i en 1-værelses lejlighed og deltager i fællesskabet med de andre beboere i
udslusningstilbuddet.
Alle takster er takster uden overhead.

Netværkstilbud

435 pr. døgn

Støtteboliger

829 pr. døgn

Davids Allé

Op til 1402 pr. døgn

Samlet pakkeoversigt Ungehus:
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Center for Børn, Unge og
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1. Marts 2017

OMU høringssvar vedr. videreudvikling og omlægning af tilbudsviften i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)
OMU glæder sig over de mange høringssvar som er indkommet fra de lokale MED-udvalg, samt personale, og bifalder de mange positive, anerkendende, og konstruktive tilgange til indstillingen samt det nye
mind-set som er knyttet til udviklingsstrategien. Vi anerkender de meget konkrete og specifikke svar
som LMU´erne har afgivet, eksempelvis ift. samarbejdet med Folkeskolen.
Med dette høringssvar ønsker OMU at give en tilbagemelding på intentionerne, muligheder, og de udfordringer som vi ser i forbindelse med at tænke f.eks. korttidsanbringelser og differentierede takster.
Disse redskaber er relevante i forhold til forankring af indsatstrappen, som beskrevet i indstilling vedr.
videreudvikling og omlægning af tilbudsviften i CBUF, hvilket OMU bakker op om.
OMU anbefaler og har skærpet fokus på det særlige samarbejde, og den fælles forpligtigelse der er til at
etablere de foreslåede ændringer. Dette samarbejde repræsenteres af FB´s forskellige centre, myndighed, skoleforvaltning, med fokus på den fælles opgave.
OMU bakker i høj grad op om forslaget om etablering af en følgegruppe, som kan sikre et kontinuerligt
tæt samarbejde med socialafdeling, herunder visitationen, repræsentanter fra skoleforvaltning og øvrige
aktører, i forbindelse med omlægning af tilbudsviften.
OMU opfordrer til, at det, i høringssvar fra LMU i Ungespecialet, beskrevne samarbejde mellem Nibe
Skole og Nibe Døgncenter analyseres, og muligvis bruges til videreudvikling af hensigtsmæssige samarbejder mellem andre enheder og lokale skoler.
OMU opfordrer endvidere til, at der er opmærksomhed på at balancere økonomi og faglig udvikling ind i
de fremadrettede udviklingsprocesser. Samtidig understreger OMU vigtigheden af, at kompetenceudvikling indtænkes i processen, f.eks. via Uddannelsesakademiet, samt forløb på tværs.
Den nuværende økonomiske ramme giver anledning til bekymring omkring omlægning til korttidsanbringelse i den form som indstillingen angiver. Det vil her være vigtigt løbende at afstemme forventninger og mulig fremtidig form/indhold.
OMU anerkender perspektivet i høringssvar fra LMU i Ungespecialet om at bruge de foranstaltninger i
egen kommune, som giver bedst mening ift. de unge - At anbringe/støtte i egen Kommune, modsat på
private opholdssteder udenfor Kommunen. Dette også set i forhold til bæredygtige enheder hvor der
tages hensyn til både økonomi og specialiseret faglighed.
Med venlig hilsen
På vegne af OMU i Center for Børn, Unge og Familier

Mariann Boje Jones
Formand
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Stjernehusenes høringssvar i forhold til indstilling om videreudvikling i
tilbudsviften i CBUF og kommentar til notat vedr. rollefordeling mellem
myndighed og udfører ved møder
LMU Stjernehusene tager indstillingen til efterretning.
Vi bifalder, det øgede fokus på forebyggende og tidlige indsats, samt der skal arbejdes i familien samtidig
med, at barnet er anbragt eller i aflastning. Det vil betyde, at vi ved indskrivning af barnet kan tilpasse en
indsats til den enkelte familie. Det er et vigtig fundament for at bevæge sig ned af indsatstrappen. Vi vil
være særlige opmærksomme på at få afklaret ansvarsfordeling i henholdsvis pleje- og biologisk familie for,
hvor familieindsatsen skal være.
Stjernehusene ser fremadrettet en udfordring i varetagelsen af familiearbejdet, da det kan få konsekvens
for ressourcerne i forhold til kerneopgaven, nemlig behandlingsindsatsen med barnet. Det er en afvejning i
forhold til, hvor det giver størst effekt i den konkrete sag henholdsvis behandlingsarbejde med barnet eller
familiearbejde i hjemmet.
Vi ser det positivt, at der fremadrettet vil være mulighed for, at Stjernehusene kan tilbyde
familieplejefunktion med henblik på afdækning af barnets støttebehov i forhold til nedtrapning i indsatsen.
Stjernehusenes aflastning ser desuden en mulighed for, at der kan etableres midlertidige plejeforhold hos
Stjernehusenes personale ved evt. indlæggelse eller andre særlige omstændigheder i barnets tætteste
netværk i de tilfælde, hvor det vurderes at understøtte barnets trivsel bedst muligt.
Det er endvidere positivt med øget fokus på overgangen til voksenlivet. Stjernehusene vil fremadrettet
arbejde struktureret i forhold til nedbringelse af indsats og takst.

Kommentar til notat vedr. rollefordeling:
Vi ser det positivt, at snitfladerne og rollefordeling bliver tydelig mellem myndigheder og udfører.
Stjernehusene anbefaler referent stilles til rådighed af det sted, hvor mødet afholdes for at mindske
ressourceforbrug.

På vegne af Stjernehusenes LMU

Leder Rikke Klokker
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Høringsvar fra LMU vedr. indstillingen af Videreudvikling af tilbudsviften i CBUF
Høringssvaret er udarbejdet af et samlet LMU, i Udredning- og Opvækstspecialet, CBUF, med udgangspunkt i Sagsbeskrivelsen vedlagt i beslutningsdokument, Familie- og Socialudvalget, som er behandlet på
mødet den 20.1.2017, punkt 4, vedr. Godkendelse af Videreudvikling af tilbudsviften i CBUF.
Vi har i vores drøftelse rettet særlig fokus på de punkter, der vedrører vores opgavefællesskab, eller de
opgaver, der er tæt beslægtet hermed.
Vi har følgende kommentarer:
Ad 3.) Forældrekompetenceundersøgelser
Det giver godt fagligt ræsonnement, at adskille behandling og udredning i sagsarbejdet. Ved at samle et
psykologteam, der som primær opgave har at foretage børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser, højnes fagligheden og ekspertisen på området. Der vil være større fleksibilitet og
opgaver vil kunne løses inden for en hurtigere tidshorisont samt med mulighed for tæt monofaglig sparring.
Der vil ligeledes kunne skabes større sammenhæng mellem børne- og forældreundersøgelserne, hvor matchet mellem barnets behov og forældrenes kompetencer kan skærpes.
For at sikre tværfaglighed i de sager, der ikke er Vesterlund sager, kunne det overvejes at inddrage en
pædagog i udarbejdelsen af samværsobservationer, for at løfte kvaliteten af opgaveudførslen.
Der udtrykkes bekymring for de fysiske rammer, når et større psykologteam, skal kunne samles på Gemmavej 17, hvor der i forvejen er begrænset kontorplads og mangel på mødelokaler. Dette set i lyset af, at det er
meningsgivende og bydende nødvendigt, at psykologerne er placeret på Vesterlund, hvor der er tæt samarbejde det pædagogfaglige personale og psykologerne imellem, og mulighed for smidige arbejdsgange i arbejdet med børnene.
Ad 4.) Familieplejefunktion i anbringelsestilbuddene

Vi bifalder idéen om, at familieplejefunktion kan anvendes som metode i anbringelsestilbuddene, som en
måde at afdække, hvorvidt barnet er parat til at kunne flyttes ned ad indsatstrappen. Der stilles dog spørgsmålstegn ved, hvorvidt observationer hjemme hos en tryg omsorgsperson for barnet, kan anvendes som
grundlag for beslutninger vedr. eventuel anbringelse i en, for barnet, fremmed plejefamilie.
Vi bifalder det, at det beror på frivillighed, hvorvidt den enkelte medarbejder ønsker at varetage en familieplejefunktion i sit virke som pædagog på institutionen.
Ad 5.) Fra Opvækst- til Børneinstitution
Vi bifalder idéen om, at barnets anbringelse løbende vurderes med henblik på, at indsatsen skal nedtrappes
over tid, med øje for barnets særlige behov og forældrenes aktuelle situation og kompetencer. Ligeledes skal
børn kunne flyttes op ad indsatstrappen i det tilfælde, det vurderes nødvendigt.
Vi er enige i, at de børn der anbringes på Vokseværket primært skal være børn, hvor det vurderes, at de ikke
kan rummes i familiepleje eller anbringes pga. sammenbrud i plejeanbringelse. Målgruppen vil således være
børn, som har behandlingsbehov og kræver en særlig indsats – at denne indsats kan variere fra barn til barn
og må differentieres afhængig af det enkelte barn/familie, samt barnets udvikling over tid, vil kræve tæt og
løbende opfølgning i sagsarbejdet. Vi bifalder idéen om, at nogle anbringelser kan være korte og intensive
og andre mere langvarige, og begge typer anbringelser vil kunne varetages i Vokseværkets regi. Vi glædes
over muligheden for at kunne arbejde med forskellige former for indskrivninger, hvor nogle børn kan indskrives på fuld takst og andre børn til reduceret takst – alt afhængig af indsatsen. Herigennem opnås fleksible
indsatser og løsninger, til gavn for børnene og deres familie.
Det modtages positivt, at forældre og netværk i højere grad end tidligere, skal inddrages i barnets anbringelse
på Vokseværket.
Medarbejdere og ledelse er enige i, at kompetenceudvikling vil være nødvendigt, særligt inden for feltet øget
inddragelse af forældre og netværk, samt konflikthåndtering, og derfor bemærkes det positivt, at dette er
nævnt i indstillingen.
Ad 6.) Overgang til voksenlivet, fra det 15. år
Vi er enige i, at det er vigtigt, at den unge forberedes til voksenlivet, og at anbringelsesstedet har en særlig
opgave og ansvar heri. Vi mener dog ikke nødvendigvis, at indsatsen skal nedtrappes, når den unge fylder
15 år, men at indsatsen forsat følger den unges behov og funktionsniveau, uafhængig af biologisk alder.
For at den unge kan være klar til voksenlivet, og at behovet for efterværn i voksenalderen minimeres, vil det
være givtigt at investere i overgangen fra ungdom til voksenlivet – en tid, hvor den unge, skal opnå selvstændighed, identitetsdannelse, tilknytning til uddannelses- og arbejdslivet, mm. Frem for at reducere indsatsen,
kan der i en periode, være et behov for at intensivere indsatsen for at sikre den unges overgang til voksenlivet.
Medarbejderne og ledelsen er enige i, at kompetenceudvikling vil være nødvendigt, og derfor bemærkes det
positivt, at dette er nævnt i indstillingen.
Ad 7.) Inddragelse af familie og netværk
Vi bifalder indsatsområdet og finder inddragelse af familie og netværk i barnets anbringelse værdifuldt.
Medarbejdere og ledelse er enige i, at kompetenceudvikling vil være nødvendigt, og derfor bemærkes det
positivt, at dette er nævnt i indstillingen.
Ad 10 – 15.) Tværprofessionelt samarbejde
Vi bifalder anbefalingerne til det tværprofessionelle samarbejde. Dog rejses der en bekymring ift., hvorvidt
der er ressourcer nok i Socialafdelingen til at honorere kravene til et mere intensivt sagsarbejde, idet det
stiller større krav til socialrådgiverne ift. fx hyppigere opfølgning i anbringelsessagerne.
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1. Høringssvar - Indstillingen vedr. videreudvikling og omlægning af tilbudsviften i CBUF
Vi har henholdt os til punkt 1, 2 og 3 i sagsbeskrivelsen.
Døgnbehandling, akut spædbarnsplejefunktion samt forældrekompetenceundersøgelser.

Punkt 1:
Samtykkes.
Dog med bemærkning om, at det er tænkevækkende at Aalborg Kommune ikke ønsker et beredskab på døgnområdet – der henvises til at der i sagsbeskrivelsen står: Opretholdelse af beredskab
til familiebehandling i døgn er relativt dyrt set i forhold til behovet.
Dette undrer os, da vi ikke er bekendt med at der har været et Beredskab i Aalborg Kommune, som
har påført Aalborg Kommune udgifter.
Punkt 2:
Samtykkes.
Er tidligere tiltrådt af LMU – 23. november 2016.
Punkt 3:
Tiltrædes.
Dog med bemærkning om, at de to berørte psykologer også har varetaget behandlings - og udredningsopgaver i Familiehuset Bisgård.
Myndighedsområdet vil ikke i samme omfang kunne forvente samme fleksibilitet i løsning af psykologopgaver.

Tilbageværende psykolog vil ikke have mulighed for at sparre dagligt psykologfaglige kolleger.
Tilbageværende psykolog vil ikke være så tilgængelig som tidligere for daglige kolleger.
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Høringssvar fra LMU i Ungespecialet, CBUF

Ungespecialets LMU vil anerkende Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi, som peger på at nytænke de specialiserede indsatser og styrke sagsbehandlingen samt at vi altid skal have fokus på
at have ambitioner for alle børn og unges læring og udvikling.
Vi kan genkende udviklingsstrategien i anbefalingerne til fremadrettet tilbudsvifte i CBUF, som er
udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Familieafdelingen samt Socialafdelingen.
Anbefalingen indeholder en fleksibel indsatstrappe, hvor der er fine forudsætninger for at trappe
ned ad mod normalområdet ved hjælp af et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører,
som fastholdes ved hyppigere opfølgninger og tydelige mål. Dette ser vi gode forudsætninger for
at lykkes med ved at skabe bevægelse mod mindre indgribende tilbud, ved at inddrage alle tænkelige ressourcepersoner i netværket.
Vi anerkender, at der fremover satses på korttidsanbringelser med baggrund i de positive resultater, som Sverigesmodellen kan dokumentere. Vi må dog påpege, at resultaterne med korttidsanbringelse er afhængige af, at der afsættes økonomiske ressourcer, som er sammenlignelige med
Borås kommune i Sverige eller de danske kommuner, som har indført modellen.
Vi er dog uforstående over for valget om at lukke Døgncentret Nibe. Døgncentret evner netop
sammen med Nibe skole at fastholde et samarbejde mellem to forvaltninger, som er baneførende
for, hvordan massivt omsorgssvigtede unge kan gennemføre folkeskolens afgangseksamen med
fine karakterer. Der er udarbejdet en forhåndsaftale om, at Døgncentret Nibes unge begynder på
”Båndet” og derefter sluses ind i en almindelig klasse. Nibe skole får hermed god indsigt i de unges
sociale- og faglige problematikker, inden de udfordres i helt almindelig skolegang. Døgncentret og
skolen har hyppige opfølgninger tilpasset den unges situation, som sikrer, at de unge får en god
skolegang og en billet til et liv med uddannelse og job. Døgncentret Nibe kan dokumentere, at en
usædvanlig høj procentdel af de unge, der udsluses fra Døgncentret Nibe nu er i ungdoms-, erhvervs- eller videreuddannelse.
Døgncentrene har gennem mere end 30 år haft samarbejde med mange skoler, men samarbejdet
med Nibe skole er helt unikt. Det vil forringe Aalborg Kommunes uddannelsestilbud til meget udsatte unge, hvis ikke dette tilbud opretholdes.
Der vil være et paradoks i at lukke en af vores egne institutioner for i stedet at anbringe de unge
uden for kommunen i private opholdssteder. Vi anbringer hermed imod intentionerne i udviklingsstrategien ved at placere de unge væk fra deres netværk og lokalområde. Vi sender samtidig arbejdspladser ud af Aalborg Kommune, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for kommunens økonomi.

Hverken rådgivere eller Visitationen tror på, at vi undgår anbringelser af målgruppen til Døgncentret Nibe. Myndighed ønsker dog en billigere takst hertil, som kan konkurrere med de billigste
opholdssteder. Vi vil derfor foreslå, at taksten nedsættes for anbringelser på Døgncentret Nibe, så
den er sammenlignelig med de private opholdssteder, der anvendes til denne målgruppe. Hvis det
tværfaglige samarbejde optimeres med hyppige opfølgninger, kan anbringelsen stadig holdes inden for 0-12 måneder. Det er et realistisk mål, idet Døgncentret Nibe er organiseret i Ungespecialet, som er et opgavefællesskab med andre mindre indgribende indsatser i form af støtte på eget
værelse eller netværksindsatser. Denne organisering gør en hurtig udslusning ”ned ad trappen”
nemmere at udføre.

Vi må påpege, at vi de seneste tre år har opbygget et særdeles stærkt, fagligt fællesskab på Fyrkildevej bestående af netværksjægerne, støtte- og akutboligerne. At de tre funktioner udføres af den
samme personalegruppe, medfører et meget fleksibelt tilbud. Det betyder, medarbejderne kan stå
til rådighed døgnet rundt, 365 dage om året, for alle unge, som er indskrevet i støtteboligerne eller
hos netværksjægerne samt kan åbne en akutbolig inden for to timer. En ung, som er indskrevet til
under 500 kr. i døgnet har således en medarbejder til rådighed døgnet rundt, hvilket vi ikke kender
fra andre tilbud til vores målgruppe. Det må understreges, at denne praksis kræver en forlods finansieret akutfunktion, som gør det muligt at fastansætte medarbejdere, som hjælper i andre
funktioner, når akutboligerne ikke er belagt.
De udsatte unge, som har benyttet akutboligerne, har profiteret af at have medarbejdere tilknyttet, som er specialuddannede til opgaven og samtidig kender til det miljø, de unge har bevæget
sig rundt i. Medarbejdernes kendskab til alle Aalborg Kommunes muligheder gør det betydeligt
nemmere i samarbejde med rådgiverne at pege på fremadrettet indsats og bistå med hurtig effektuering af denne. Rådgiverne i Aalborg Kommune har ofte anerkendt medarbejderne i akutboligens relations -og motivationsarbejde. Medarbejdernes ekspertise på dette område er en nødvendighed for at sikre, at den unge føler sig inddraget og deraf vil samarbejde om fremadrettede løsninger.
Det er vigtigt, at Aalborg Kommune selv varetager akutopgaverne for at sikre nærhedsprincippet,
hvilket giver mulighed for at arbejde med familier og netværket med henblik på hjemgivelse eller
mindst mulig indgribende indsats. Tidligere tiders erfaring har vist, at der er tilbøjelighed til, at de
unge forbliver på institutionerne, hvor de har været akutanbragt. Det går imod Aalborg Kommunes
udviklingsstrategi med henblik på korttidsanbringelse eller mindre indgribende indsatser.
Vi vil derfor foreslå at bibeholde de forlods finansierede akutboliger, som de seneste tre år har
været anvendt 280 døgn om året. Ved at vi fremover placerer akutboligen i sammenhæng med
vores korttidsanbringelser, vil vi kunne udbyde akutpladserne til 4.045 kr. i døgnet, hvilket vil være
en betydelig takstnedsættelse og dermed også være konkurrencedygtig med de private opholdssteders udbud af akutpladser.
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Tankerne bag et Ungehus virker interessante, men for at Ungehuset også skal blive en økonomisk
forsvarlig investering, vil det kræve, at vi har mod til at hjemtage unge fra familiepleje, opholdssteder o.l.
Der er lagt op til, at de unge maksimalt skal være tilknyttet Ungehuset i 12 måneder. I denne periode skal medarbejderne i Ungehuset primært støtte de unge i en personlig- og faglig udvikling. I
samme periode, som den unge er tilknyttet Ungehuset, er tanken at træne den unges familie og
netværk i selv at blive i stand til at varetage støttefunktionerne om deres barn/pårørende.
Vi kan dog ikke helt gennemskue, hvem der skal være aktører i Ungehuset til familie- og netværksarbejdet - skal det være myndighedsrådgiverne? - Ungerådgivningen? eller skal der ansættes familiebehandlere i Ungehuset? Hvis ikke der udføres en parallel indsats fra Ungehuset suppleret
med intensiv familiebehandling, vil intentionerne, om at Ungehuset ikke må blive en længerevarende foranstaltning, få svære vilkår, idet forældrene ikke bliver i stand til at varetage opgaven.
Et alternativ til et Ungehus på en fast matrikel kunne være at lave parallelle indsatser med familieog netværksbehandling til de unge, som er i netværksjægerne og Davids Allés målgruppe. Det vil
både være en mindre indgribende og økonomisk billigere foranstaltning, idet Ungehuset kunne
blive matrikelløst og ikke skulle bemandes fast. Det vil blot kræve lokaliteter til rådighed til gruppeforløb og aktiviteter med de unge.
Hvis et Ungehus skal være et tiltrækkende hus, hvor de unge selv kommer til, er det afgørende, at
det placeres i gåafstand fra Aalborg centrum. Det er ikke realistisk, at en ung fra Aalborg Øst tager
bussen ind til centrum for at skifte bus til Visse for herefter at gå til Vissegård.

Vi ser frem til det videre arbejde med Udviklingsstrategiens mange indsatser.

Med venlig hilsen
Ungespecialets LMU
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Høringssvar fra pædagogerne i Ungespecialet Nibe angående indstilling til lukning
Nedenstående høringssvar er et udtryk for vores bekymring, hvis det besluttes, at Ungespecialet
Nibe lukkes. Vi har opstillet en lang række grunde til, hvorfor vi mener, at lukningen vil være kontraproduktiv ift. til den nye udviklingsstrategi og set ud fra det perspektiv, at vi ønsker at understøtte vores sårbare unge i en hensigtsmæssig varetagelse af eget liv. Heriblandt uddannelse,
chancelighed på arbejdsmarkedet og i det omkringliggende samfund.
Rammerne i Ungespecialet Nibe bidrager til en følelse af tilhørsforhold både for unge såvel som
pædagogerne, hvilket udmønter sig i en pædagogiske tilgang, hvor de unge får en oplevelse af
udviklingsunderstøttende hjemlige forhold i pædagogisk regi. Nuværende og tidligere unge har
ofte udtalt, hvor positivt de hjemlige rammer i Nibe opleves, og det har skabt en følelse af tryghed
og netop tilhørsforhold til selve stedet.
Vi har en terrasse, hvor vi griller og opholder os om sommeren, stor græsplæneareal, hvor vi ofte
har fysiske aktiviteter samt bålsted i haven, hvor vi skaber et fordybende rum med de unge. Vi har
værksted i garagen, hvor de unge kan arbejde med deres cykler og knallerter både alene, som et
frirum, eller sammen med pædagogerne.
Ungespecialet Nibe er beliggende i naturskønne omgivelser nær skov og vand. Vi bruger bl.a. den
omkringliggende natur som et rum til refleksion i rolige rammer samt havnebadet som rum til
fysisk aktivitet. Vi har i Nibe vores egen båd, som ligeledes kan bruges som fælles tredje i samvær
med de unge.
Nibe har gode busforbindelser til Aalborg og netværk, herunder forældre.
I Nibe har vi haft de samme naboer gennem en årrække, og vi oplever gensidig respekt og tolerance. Det gode naboforhold bidrager positivt til de unges læring af, at gensidig rummelighed og
respekt skaber et godt forhold til de mennesker, der bor omkring en, og dette kan de unge bruge
aktivt ved indflytning i egen lejlighed, da de selv skal skabe et godt forhold til de mennesker, som
bor omkring de unge. Hertil kan nævnes, at vi har et godt samarbejde med den lokale boligforening, som er villig til at opprioritere vores unge ved akutbehov.
Vi har et godt samarbejde med Lægerne i Nibe, og de har kendskab til vores unge og de problematikker de besidder - herunder psykosomatik. Lægerne er fleksible over for vores unge, og de imødekommer gerne vores behov ved akutte lægetider. Lægerne kender sundhedssystemet og er effektive til at bringe vores unge videre i systemet ved behov.
Vi har et veletableret samarbejde med Nibe skole. De tilbyder vores unge almindelig folkeskoleundervisning samt to særligt understøttende tilbud til vores børn/unge, som har brug for ekstra

støtte i undervisningen. Herudover samarbejder vi med skolen omkring udredning af de unges læringskompetencer og tilrettelægning af et adækvat skoletilbud. Vi oplever skolen som en engageret samarbejdspartner, og de udviser stor rummelighed ift. vores unges til tider specielle behov.
Nibe skole udviser høj grad af indsigt i de problematikker, vores unge har, og formår at integrere
vores unge i skolen med udgangspunkt i vores unges motivation og kompetencer.
Nibe skoles villighed til samarbejde og evne til at understøtte vores unges læring og skolegang
giver vores unge en positiv oplevelse af at gå i skole, sociale kompetencer, emancipation, selvtillid
og på sigt højner det chancen for, at de unge færdiggør folkeskolens FSA og dermed på sigt, mulighed for at indgå i arbejdsmarkedet. Pt. har vi tre elever på Nibe skole; to i 9. klasse, som færdiggør deres FSA til sommer samt én ung i Nibe skoles PUK-klasse. Nibe skole ligger i gåafstand fra
huset, og dette minimerer de udfordringer, der kan opstå, såfremt de unge skal transportere sig
med offentlig transport.
Vi har i Ungespecialet Nibe et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Vi har etableret samarbejde med flere håndværkere og værksteder i nærområdet, som gennem tiden, og ofte med kort
varsel, har tilbudt praktikpladser til vores unge og tilkendegivet fortsat ønske om samarbejde. Derudover har Nibes butikker tilbudt vores unge fritidsjob, hvilket giver de unge indsigt i og tilknytning
til arbejdsmarkedet.
Nibe har et bredt udvalg af fritids- og foreningsaktiviteter, hvilket vores unge benytter sig af. Nibe
Boldklub, Nibe ungdomsklub, Nibe ungdomsskole og Nibe rideskole, med flere. Vi har en lang historie med de lokale foreninger, og qua deraf kender de til vores målgruppe og kan rumme og
imødekomme vores unge og integrere dem som en naturlig del af fællesskabet. Dette bidrager til
en positiv, social integration. Vi har unge, som benytter sig af Nibe fitnesscenter, og de unge har
ofte udtalt, at de ikke ville træne, hvis de skulle træne i et stort fitnesscenter.
Endnu en ting, som binder de unge socialt og kulturelt sammen med byen, er de mange traditioner
i lokalsamfundet, som vi i Ungespecialet er en del af. Vi har samarbejde med Nibe Festival, hvor de
unge og pædagoger deltager sammen hvert år. Vi har gennem mange år deltaget i opsætningen af
Nibe Festival, og dette har udløst billetter til døgncentret. De unge lærer herigennem at yde en
indsats, som giver en belønning, ligesom deltagelse og indsats på arbejdsmarkedet giver belønning. Herudover kan nævnes traditioner som Sildeløbet og Halloween, som ligeså bidrager til dannelsen af de unges individuelle og sociale kompetencer.
Ungespecialet Nibe er velanset, respekteret og anerkendt i lokalsamfundet. Et vidnesbyrd herom
er vores samarbejde med den lokale Rotary og Lions Club Nibe. Vi har holdt foredrag for medlemmer omkring døgncentret, de unge, og det arbejde vi udfører. Lions Club har valgt at donere 15.000
kr. (overskud fra Sildeløb) til de unge som en anerkendelse af det arbejde, vi laver, og den måde vi
inddrager Nibe og nærområdet som en del af vores holistiske tilgang til de unge. I dette samarbejde opstår en dobbeltsidig læringsproces, hvor de unge får en følelse af at være velkomne og
hører til, og det omkringliggende samfund udviser rummelighed og anerkendelse grundet den indsigt, vi giver hinanden. Anerkendelse og det frugtbare samarbejde er unikt for Ungespecialet Nibe,
netop fordi vi har kontakt til den by, vi befinder os i.
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Hvis indstillingen om at lukke Ungespecialet Nibe gennemføres, risikerer vi at miste eller besværliggøre kontakten til de mange samarbejdspartnere, vi har skabt gennem tiden. Samarbejdspartnere, som hjælper de unge til uddannelse, integration på arbejdsmarkedet, og som styrker de unges chancelighed i samfundet. Den anerkendelse og velagtelse, vi oplever i Nibe, og som bidrager
til en tryg og frugtbar udviklingsarena for de unge, vil gå tabt. Vi er solidt funderet på mange områder i Nibe, og dette vil, i tråd med den nye udviklingsstrategi, være en ideel platform for de unge
at udvikle sig fra. Vi kan således imødekomme intentioner om at få de unge ned ad udviklingstrappen gennem øget fokus på netværk, da alle ydre forudsætninger, såsom skole og mulighed for
praktik allerede er etableret. Forudsætninger som vil gå tabt, såfremt lukningen gennemføres.

Med venlig hilsen
Pædagogerne
Ungespecialet Nibe
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FB-SA. AMU-SA. Høring vedr. indstillinger
AMU SA drøftede 23/01/2017 de to indstillinger:
Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier – myndighedsområdet, og
Godkendelse af Videreudvikling af tilbudsviften i CBUF
AMU-SA har følgende høringssvar:
Høringssvar vedr. myndigheds indstilling (omsætning):
Ekstra opfølgning på møder vil medføre ekstra ressourcetræk.- og det er vigtigt at der aftales prioritering
af opgaver i rådgivergruppen. I den forbindelse skal der rettes opmærksomhed på optimering af rådgivernes tid og faglighed. Herudover ønskes en skabelon til opfølgningsmøderne.
Høringssvar vedr. tilbudsviften:
Der bakkes op om tilretning af tilbudsviften.
Der gøres opmærksom på, at der kunne være mere fokus på effekterne af anbringelser. Vil der ske en
konkret opfølgning på, om de nye tiltag har den fornødne effekt?
Hvad betyder tilretningen ift. budgetoverholdelse? AMU-SA er bekymret for, om de foreslåede omlægninger af tilbuddene er tilstrækkelige til at imødegå det pres på området der er i forhold til de mange
flere underretninger og sager der tilgår familiegrupperne.
Der er et ønske om, at omgivende samfund (normalområdet) i endnu højere grad, byder ind og støtter
udfordrede familier, for ellers vil presset på foranstaltningsbudgettet fortsat være tilstede.

Med venlig hilsen
På vegne af AMU-SA,
Formand
Hanne Husted Manata

Næstformand
Per Pallisgaard Støve
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Socialafdelingens høringssvar vedr. videreudvikling af Tilbudsviften
Ledergruppen - Familiegrupperne tilkendegiver stor tilfredshed med arbejdet i den fælles arbejdsgruppe mhp.at omsætte Udviklingsstartegien også i
tilbudsviften. Det er meget centralt, at myndighed og udfører er tæt på hinanden i udviklingen af tilbudsviften og samarbejdet omkring børn, unge og
familier i udsatte positioner.
Familiegrupper pointerer vigtigheden af, som også de nye tanker signalerer, at inddrage familie og netværk i langt højere grad end tidligere og være
optaget af de ressourcer der er her. Familiegrupperne tilkendegiver således
stor tilfredshed med den fælles arbejdsgruppe, især det fokus, der er på
inddragelse af netværk i såvel myndigheds- som udførerdelen.
Der er mange gode hensigter og tiltag i de nye forslag til tilbud i CBUF men idet der ikke i arbejdsgruppen har været diskuteret priser/takster på tilbuddene har familiegrupperne følgende bemærkninger:
Høringssvar - korttidsanbringelser
Familiegrupperne har længe efterspurgt mulighed for korttidsanbringelser,
hvor familien inddrages i behandlingen af den unge, og som også indeholder en udredning af den unge. Familiegrupper må dog konstatere, at den
takst der efterfølgende er beskrevet for korttidsanbringelserne sammenlignet med andre kommuners/private tilbud er for høj. Familiegrupperne ønsker, at der skal ske en sammenligning af tilbud med andre kommuner/private tilbud - der med samme antal, målgruppe og indsats kan levere tilsvarende til en væsentlig lavere takst.
Høringssvar - Ungehuset
Familiegrupperne ønsker stadig, at der i CBUF (evt. sammen med tilbud i
dagregi) kan skabes alternativer til anbringelser til unge.
Familiegrupperne ønsker at de mange tilbud der er til udsatte unge - fx fritidscentre, opsøgende tilbud, ungerådgivningen, evt. mere uddannelsesorienterede tilbud mv kunne samtænkes og hvor der kunne arbejdes med en
helhedsindsats sammen med forældrene og skole.
Familiegrupperne vurderer, at det er uhensigtsmæssigt (og for dyrt) at tilbuddene til de unge, vi således IKKE anbringer, udelukkende mødes af tilbud på foranstaltningsområdet. Familiegrupperne ser frem til at de unge
mødes af et helhedsperspektiv - hvor bevillinger fra familiegrupperne fx familiebehandling/dagbehandling finansieres af børn- og ungebudget - men
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at de udsatte unge på samme tid rummes i særligt skoletilbud og fritidstilbud - som supplement.
Familiegrupperne vurderer således, at taksten for det beskrevne tilbud er
alt for dyrt sammenholdt med kendte alternativer.
Familiegrupperne deltager gerne i udviklingen af dette helhedstilbud i Aalborg Kommune - mhp. samarbejdet og samfinansiering og påtager sig naturligvis opgaven med hyppigere opfølgning (koordinering af sagen) og stiller op til den rollefordeling, der gensidigt aftales mellem parterne.”

Venlig hilsen
Hanne Husted Manata
Socialchef
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Høringssvar vedr. videreudvikling af tilbudsviften i Center for Børn,
Unge og Familier (CBUF)
OMU oplever at anbefalingerne til videreudvikling af ti i bud s viften i CBUF er i tråd med nogle af de
behov for indsatser til udsatte unge som fritidscentrene oplever fx set i relation til fritidscentrenes
erfaringer med unge, der rømmer døgninstitution. OMU vurderer, at anbefalingerne i tilbudsviften
vil få indflydelse på fritidscentrenes fremtidige arbejde med de unge. OMU vurderer, at fritidscen
trenes indsatser kan understøtte den fremtidige tilbudsvifte og foreslår derfor tæt tværprofessio
nelt samarbejde imellem fritidscentrene og de skitserede indsatser fx det fremtidige Ungecenter
m.m. Det bør afstemmes, hvilke ekstra opgaver dette giver fritidscentrene og ressourcer hertil til
føres.
OMU foreslår, at der også er deltagelse fra CFTF i samarbejdsforum/følgegruppe, som etableres
på tværs.
OMU ønsker at gøre opmærksom på, at begrebet; ’’ungecenter" i forvejen bruges i relation til an
dre socialpædagogiske tilbud og projekter i Aalborg Kommune (CFTF) fx Ungecenter Skuret og
Ungecenter Øst. Derfor foreslår OMU at det fremtidige tilbud i CBUF kaldes noget andet.
OMU tilkendegiver, at det er positivt, at der i Indstillingen vedr. videreudvikling og omlægning af
tilbudsviften i CBUF foreslås, at medarbejderne på Løvbakken indgår på lige fod med de øvrige
medarbejdere i CBUF i forhold til proces om overtallige, således at overtallige medarbejdere fra
Løvbakken kan vurderes sammen med øvrige overtallige, ved etableringen af Ungehuset og kort
tidsanbringelse.

Dato

Dato

(^\aJ
Denise Bakholm

Ken Nielsen

Socialpædagogernes
Landsforbund
Skansevej 90B
9400 Nørresundby
Telefon 72 48 61 00
Fax 72 48 61 20
e-mail nordjylland@sl.dk

Hørringsvar til Aalborg kommune vedr. gennemgang og videreudvikling af
tilbudsviften CBUF:
I forbindelse med udvalget skal behandle ovennævnte forslag, vil vi fra
Socialpædagogerne Nordjylland, give jer vores synspunkter med til behandlingen.
Socialpædagogerne Nordjylland har både ros, og visse bekymringer, for den udvikling der
ligges op til på Center for børn, unge og familieområdet i Aalborg kommune.
Grundlæggende bakker vi op om at kommunen til stadighed udvikler tilbuddene så de
passer til den aktuelle virkelighed, men der er elementer vi undrer os over/bekymrer os
for.
Baggrunden for ændringerne på CBUF hænger sammen med en grund ide om, at
indsatsen skal iværksættes så tidelig og hurtigt som muligt, for at kunne forbygge at den
unge oplever for mange svigt og uhensigtsmæssige anbringelser o.l. Den hurtige indsats
er vi fra Socialpædagogerne fuldstændig enige om, da den tidelige indsats er afgørende
den unges trivsel og mulighed for at kunne få optimale mulighed videre i livet.
Forskning bruges som argumentation for at validere beslutningen om ændringen – men
hvilken forskning man tager udgangspunkt i er ikke tydelig i forhold til at kunne
gennemskue de forskellige udfordringer der ville kunne ligge i resultaterne. Det ville
være rigtig fint hvis man i sagsfremstilling, henviser konkret til hvilken forskning der er
tale om, når det er en del af udvalgets beslutningsgrundlag. Uden denne konkrete
begrundelse kommer forslaget på flere punkter, til at kunne opleves som et spareprojekt,
mere end et udviklingsarbejde, som har til formål at forbedre tilbuddet til de unge i
Aalborg kommune.
Hvordan Aalborg kommune vil sikre de nødvendige døgntilbud til unge, med det
fremlagte forslag kan bekymre. Omlægningen til kortidsanbringelser medfører jf.
forslaget at anbringelserne skal ske i enten familiepleje, netværks anbringelser eller
ungdomshybler. Spørgsmålet bliver derfor om disse anbringelses- tilbud vil være
”robuste” nok til at kunne håndtere de ”ældre” unge som oftest har massive sociale og
adfærdsmæssige udfordringer. Kontakten og dermed muligheden for at kunne etablere
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gode relationer til den unge bliver sat under et tidspres – unge som ofte i forvejen har
oplevet massive svigt og mange forsøg fra systemer på at hjælpe dem på vej til et bedre
ungdomsliv. Når man lukker helt ned for de mere langtidsrettede institutionsanbringelser
i eget regi, ville det kunne medføre et øget brug af private opholdssteder. Det strider i
den grad imod strategien om at sikre borger et tilbud i nærmiljøet.
Generelt mener vi at en anbringelse aldrig skal vare længere end der er behov for, men
det skal ske efter en individuel vurdering af det enkelte barn/unge, ikke efter et
styrelsesmæssigt princip. At vedtage korttidsanbringelser finder vi er på kant med
Servicelovens § 50, som beskriver at anbringelsen skal tage udgangspunkt i individuel
faglig vurdering, om hvad der er bedst for barnet/den unge
At udbygge Familieplejen, således at medarbejdere i en periode kan trækkes ud af
tilbuddet for i en periode at fungere som familieplejer, finder vi der er masser af
perspektiv i. Vi medvirker gerne til drøftelse af de vilkår der vil være gældende for de
ansatte, så de kan holde fokus på at afdække fremtidige mulighed for den unge.
Omkring etablering af et Ungehus, så er det gode hensigter der er med dette arbejde, og
det vil kunne løse mange af de daglige udfordringer. Dog vil vi advare mod at man
lægger sig fast på mulighed for døgnophold i 2 – 3 nætter, når de unge har brug for lidt
luft. Det må være en faglig vurdering af hvor lang tid en ung har brug for der er
afgørende, uden det kommer til at ligne en anbringelse.
Med venlig hilsen
Charlotte Enevoldsen
Faglig sekretær
Socialpædagogerne Nordjylland
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