Høringssvar FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Drøftelse af afrapportering vedr. sammenhængende ungeindsats
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til FMU´s drøftelse afrapporteringen vedrørende den
sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune, med henblik på eventuelt afgivelse af høringssvar. På
fælles udvalgsmøde mellem FSU, BSU og SKU den 30. april 2019 blev det besluttet at sende
sagsfremstillingen vedrørende den sammenhængende ungeindsats og gennemgående kontaktperson i
høring. Sagen forventes 2. behandlet på fælles udvalgsmøde den 21. juni 2019.

Beslutning:
Drøftedes.
FMU medarbejdersiden har følgende høringssvar:
Der er modtaget høringssvar fra de enkelte afdelinger, og disse er gennemgået af FMU medarbejdersiden.
Det fremgår af de indkomne høringssvar, at der grundlæggende er enighed om, at det overordnede mål
med en forbedret sammenhængende ungeindsats i Aalborg kommune er positivt, og der er enighed om
behovet for en bedre koordinering generelt. Det må alt andet, lige være en hjælp for de unge i Aalborg
kommune, at de forskellige enheder i kommunen og på uddannelsesområdet samarbejder i højere grad,
end det allerede er tilfældet.
FMU medarbejdersiden bemærker, at forslaget dog ”deler vandene”, hvor man fra Familiegrupperne
generelt er meget bekymrede over den måde det foreslås, at indsatsen skal foregå, idet arbejdstid, opgaver
og arbejdsmiljø bliver udfordret ved den måde, forslaget er fremstillet i nuværende form.
I Uddannelseshuset, byder man forslaget velkommen, og glæder sig til implementering heraf.
Det bemærkes overordnet, at det er kritisabelt, at medarbejderne fra Familiegrupperne ikke har været
involveret i processen, og først præsenteres for forslaget, idet det foreligger.
FMU medarbejdersiden anbefaler, som det også fremgår i høringssvar fra AMU Job- og Ydelsesafdelingen
og AMU Socialafdelingen, at der snarest muligt laves en nærmere beskrivelse af samarbejde, gensidige
forventninger, betingelser for eventuel tilstedeværelse samt de rammer og vilkår, der vil være for
medarbejderne i den ”Sammenhængende ungeindsats”. Den nærmere beskrivelse af forslaget – herunder
hvorvidt den aktuelle indsats kan opkvalificeres til et niveau, der dækker behovet for yderligere
samarbejde, uden at ændre på nuværende struktur - bør udarbejdes i samarbejde med en bred
repræsentation af medarbejderne, og bør foreligge, inden der træffes endelig beslutning omkring forslaget,
i henhold til MED aftalens §§ 6-7.
FMU medarbejdersiden undrer sig endvidere over, at der ikke er kaldt til ”time out” allerede efter FMU
mødet d.25. marts 2019, hvor medarbejdersiden problematiserede, at processen med kommissorium for
den ”sammenhængende ungeindsats” ikke havde været drøftet i FMU, og direktøren beklagede den
manglende medarbejderinddragelse, ligesom ledelsen medgav, at det burde der have været. FMU
medarbejdersiden mener, at det havde været helt oplagt herefter, at pause arbejdet med kommissoriet,
for at inddrage medarbejderne i den efterfølgende proces, og på den måde fremme muligheden for det
bedst mulige kvalificerede og gennemarbejdede endelige produkt.

FMU medarbejdersiden mener, at det vil være relevant, at forslaget i dets endelige form, evalueres efter et
halvt
år, så det hurtigt vurderes, hvorvidt det tjener formålet.
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FMU medarbejdersiden ønsker forslaget præsenteret på FMU møde på ny, efter involvering fra
medarbejderne.
Forvaltningsledelsen har det afsæt, at der skal være tilstedeværelse af ungemakkerskaberne i
Uddannelseshuset. Ledelsen sikrer, at der udarbejdes kommissorie der kommer til drøftelse i FMU den
19. juni 2019, for et arbejde der efter sommerferien, inddrager ledere og medarbejdere fra
Familiegrupperne og Uddannelseshuset i at beskrive samarbejdet om kerneopgaverne i den
sammenhængende ungeindsats. I denne proces indtænkes også de arbejdsmiljømæssige forhold.
Indstillingen med høringssvar 2. behandles i udvalgene henholdsvis i Familie- og Socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget den 21. juni 2019 og i Skoleudvalget den 25. juni 2019.

