21.5.2019
Høringssvar fra Dansk socialrådgiver forening, på vegne af medlemmerne

Høringssvar til den kommunale ungeindsats- KUI.
Der er overordnet en positiv stemning og et håb for et godt samarbejde på tværs af de øvrige forvaltninger,
og et fokus på at skabe et godt tværfagligt samarbejde, omkring den unge. Det er svært for medarbejderne
at komme med mere præcise høringssvar, da der i beskrivelsen ikke er angivet mere konkret hvordan
familiecenteret skal flytte ind, andet end familiecenterets opgaver og at KUI træder i kraft d. 1.8.2019.
Det italesættes, at det er en meget kort frist for både overflytningen og overgangen til KUI og medarbejder
flytningen kommer til at foregå over sommerferien.
Der stilles følgende spørgsmål som der skal tages højde for i den videre planlægning af processen med KUI:
-

Er der et fokus på vagtordning for beskyttelsen af socialrådgiverne i møder, som i det hidtidige
format, med alarmer i mødelokalerne?

-

er der taget stilling til, hvilken dato et vis antal tjenestebiler bliver flyttet ud til Ølbyvej, til brug for
medarbejderne i familiecenteret? Hvis medarbejderne skal være på plads inden d. 1.8.19, skal der
også være et antal biler klar.

-

Er der taget stilling til parkeringsforhold, langtidsparkering for medarbejderne

-

Er der taget stilling til, at hvis der indkommer en ny sag på en ung på 13½ år, som i forvejen har en
søskende tilhørende en sagsbehandler på Ølbyvej, om den ungens sag, flyttes over til at havde
samme sagsbehandler på ølbyvej, så indsatsen bliver samlet?

Der italesættes fra medarbejderne, at såfremt der skal være en gennemgående kontaktperson til de
unge, skal denne ordning samstemmes med ungecenterets mulighederne for støttekontaktperson, da
der i serviceloven og sociallovgivningen ikke er samme muligheder for udførelsen af kontaktpersonens
opgaver.
Kommunen skal udpege en gennemgående kontaktperson til de unge, som af personlige eller sociale
årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Det er hensigten, at den unge kun skal have én
kontaktperson. Den kommunale ungeindsats skal varetage jobcentrenes opgaver for unge under 25 år.
Både efter ungeindsatsloven og efter beskæftigelseslovgivningen er målet at få den unge i gang med

uddannelse eller job. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at den unge både har en mentor efter LAB-loven
og en kontaktperson efter ungeindsatsloven. Bestemmelserne om kontaktperson i ungeindsatsloven
træder ikke i stedet for servicelovens bestemmelser om kontaktperson til særlig sårbare unge. Der vil
eventuelt kunne være personsammenfald mellem en kontaktperson tildelt en ung efter ungeindsatsloven
og en kontaktperson tildelt efter serviceloven, idet én kontaktperson vil kunne varetage flere funktioner.
Det er kommunen, der afgør hvordan kontaktpersonordningen etableres og koordineres, så den unge
oplever kun at have én kontaktperson. Den gennemgående kontaktperson vil under alle omstændigheder
skulle forankres i den kommunale ungeindsats.

De berørte medarbejder som arbejder under og med den kriminalpræventive indsats har følgende
bemærkninger:

-

Behov for en samlet myndighedsindsats for unge, både over og under 18 år, hvor kriminalitet er
hovedproblematikken. Jf den beslutning, der er truffet i SSP styregruppen i forbindelse med vedtagelse
af den nye handleplan mod grupperelateret kriminalitet.

-

Behov for et ”bandeneutralt” sted at sidde. Ungecentret skal flytte fra nuværende beliggenhed og
flytte til Ølby Centeret, hvilket ikke er en hensigtsmæssig geografisk placering, da der historisk set har
foregået meget kriminalitet og været skiftende grupperinger, der har styret området i Ølby. Derfor kan
det være svært at have store dele af KILE indsatsens borgere til samtale, og der er unødvendig stor
risiko for, at der opstår konflikter. Derudover er erfaringerne fra Ungecenterets nuværende placering,
hvor KILE indsatsen har haft egen indgang og været placeret bag Ungecentret, at de unge responderer
godt på denne form, og at der undgås konflikter med Ungecenterets øvrige borgere.

-

Ønske om en fysisk placering på Vandværket, Sdr. Alle 6, 4600 Køge, i den ende af Vandværket, der pt.
ikke bruges. Placeringen er bandeneutral, giver mulighed for at komme forbi på samme måde som i
nuværende placering, har gode offentlige transportmuligheder og er tæt på Ungecenter,
Familiecenter, UUV, Rådhuset, SSP og politi.

