
Høringssvar fra Socialrådgiverne i Børn og Familie

Fra: Lotte Hougaard Sørensen <Lotte.Hougaard@Hedensted.dk>
Dato: mandag den 8. oktober 2018 kl. 12.56
Til: Marianne Berthelsen <Marianne.Berthelsen@Hedensted.dk>
Emne: høring ift. budget 

Hej Marianne 

Ift. de foreslåede reduktioner i budget 2019 ønsker vi at kommentere på det sidste punkt hvor de 6 mio. kr. 
foreslås besparet på administrationen 

Vi vil gerne problematisere hvis der påtænkes en evt. besparelse på rådgiverdelen i Børn og Familie ud fra 
følgende overvejelser: 

- Vi er godt i gang med hele forebyggelsesstrategien som bl.a. bygger på et tættere samarbejde med 
relevante samarbejdspartnere, men også at vi som rådgivere rykker tættere ud på borgerne i 
distrikterne, hvorfor der er sat forskellige tiltag i gang i forhold til dette.  

- Vi arbejder ud fra den tværfaglige koordinationsmodel, hvor vi arbejder med at styrke 
sammenhængen i de indsatser som kommunen leverer. Håbet er at skabe mere sammenhæng, 
således at vi får styrket barnets / den unges udvikling og trivsel, men også at vi øger og støtter 
forældrenes evner og mulighed for selvforvaltning, og dermed mindskes behovet for støtte 
fremadrettet. I de sager hvor modellen er brugt er erfaringen, at indsatsen virker. 

- Så arbejder vi i høj grad også på at foretage rettidige opfølgninger i alle vores sager, således vi hele 
tiden sikre, at hjælp og behov står mål med hinanden - at indsatsen virker og dermed ophører når 
behovet ikke er der længere.

 

Ovenstående arbejdspunkter er blot eksempler på gode og vigtige fokuspunkter, som vi arbejder med i i 
Børn og Familie, og som ikke vil være muligt såfremt der laves besparelser på den administrative stab på 
vores område. 

Foruden ovenstående har jeg også modtaget kommentar fra en kollega, som problematisere, at en 
nedskæring formentlig vil resultere i flere sygemeldinger, hvilket igen vil betyde at hjælpen ikke ydes 
rettidig eller forebyggende til borgerne. 

På vegne af rådgiverne i Børn og Familier.  

Med venlig hilsen

Lotte Hougaard Sørensen
Socialrådgiver og tillidskvinde 

Børn og Familier 
Erhvervsparken 4C, Ølholm, 7160 Tørring 
Lotte.Hougaard@Hedensted.dk
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