Høringssvar vedrørende organisering af kommunal ungeindsats (KUI) i Køge
kommune
Medarbejderne ytrer, at dette forslag til ny kommunal ungeindsats giver mening for en tværfaglig indsats i
forhold til den ledige unge, og vi ser i dette forslag en bedre styrket ungeindsats som tilgodeser den enkelte
unge og dennes familie med en samlet indgang til sin sag i Køge kommune.
Samtidig ser vi som medarbejdere positivt på, at man i dette forslag ikke har fokus på det økonomiske
incitament, men at formålet med KUI er at give en bedre tværfaglig indsats for den unge.
Fælles indgang
Vi ser nogle rigtige meningsfulde elementer i forslaget, hvor både en administration og eventuelle
servicemedarbejdere ønskes fælles samlet i en ny ungeindsats.
Der ønskes desuden, at der tages højde for både at tilmelding af den unge samt ydelsesopgaven ligeledes
kommer til at være samlet på den fysiske placering i Ølby, da det falder mere i tråd med en fælles indgang
for den unge, og ikke besværliggør processen i at få den rette hjælp og indsats hurtigst muligt. Desuden
tilgodeser det Køge kommunes krav om straksaktivering, hvilket i h t lovgivningen først kan ske når
uddannelseshjælpen er bevilget.
I henhold til dette kunne det også være relevant at overveje en fælles hjemmeside (Køge kommune) for
den ny KUI, så den unge hurtigt får information og klarhed over hvilken hjælp der samlet set tilbydes i den
ny kommunale ungeindsats.
Medinddragelse ift de fysiske forhold/kontormiljøer
Der ytres fra personalet et stort behov for medinddragelse i forhold til indretning af kontor og
arbejdsfaciliteter (storrums eller 2 personers kontorer), da der er i de forskellige arbejdsteams i
Ungecentret opleves forskellige behov for arbejdsro/og sparring, afhængig af arbejdsopgavernes karakter.
Der er et stort ønske fra hele personalegruppen i Ungecentret om, at hele personalegruppen bliver fysisk
samlet som enhed, evt på samme etage, for at lette arbejdsgangen og grundet et behov for tæt sparring
om den enkelte unge samt det uddannelsesrettede/beskæftigelsesrettede mål og lovgivning herunder. De
gode erfaringer fra det tværfaglige samarbejde omkring den unge i Ungecentret på den nuværende
placering vil være givtigt at videreføre i KUI, da det for den enkelte unge er meningsgivende at der er en
tæt dialog de forskellige parter imellem. Et tæt samarbejde, som har vist sig at være en vigtig faktor for at
få den unge ud i selvforsørgelse hurtigst muligt.

Personaleparkering ved den kommunale ungeindsats
I forslaget er det ikke endnu ikke taget højde for personale parkering ved den kommende arbejdsplads ved
Ølbycenter 53.
For personalegruppen i Ungecentret vil det være af betydning om der er
parkeringspladser/parkeringskapacitet til rådighed tæt ved arbejdsstedets placering, da det ikke i en
presset arbejdsdag muliggør at bruge tid på at køre rundt og finde p-plads, ligeså er det gældende for de
udekørende medarbejdere fra Ungecentret.

Desuden ytres der ønske om faste pladser til ungecentrets 3 biler, eventuel med mulighed for
aflukket/aflåst om aftenen.

Generelle personaleforhold
Der ønskes et fælles køkken/kantine eller fælles lokaler, hvor det tværfaglige samarbejde kan få de bedste
betingelser på trods af de forskellige arbejdsområder og lovgivninger.
Der ønskes ligeledes, at der indtænkes sikkerhedsspørgsmålet i forhold til indretning af samtalelokaler og
den fælles indgang, da vi i Ungecentret har haft en del fokus på sikkerhedsspørgsmålet i de nuværende
lokaliteter i forsøg på at undgå vagtværn ol tiltag.

Placering af den nuværende KILE - indsats
I forbindelse med overgangen til KUI ønskes der etablering af et særligt team, der på myndighedsdelen
udelukkende beskæftiger sig med de unge, der har kriminalitet som hovedproblematik. Der er særdeles
gode erfaringer og resultater fra den nuværende KILE (kriminalpræventive indsatser løsladelser og exit)
indsats, der varetager de over 18-årige. Disse erfaringer, og erfaringerne fra task force LTF ønskes udbredt
til også at gælde de under 18-årige. Helt konkret foreslås det:
-

-

At der etableres 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.
At KILE/Den nye samlede indsats får et ”bandeneutralt” sted at sidde. Ungecentret skal flytte fra
nuværende beliggenhed 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.
At ønsket om en fysisk placering på Vandværket, Sdr. Alle 6, 4600 Køge, i den ende af Vandværket, der
pt. ikke bruges, tilgodeses. 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.
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