Høringssvar fra Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning til budgetskitse til budgetaftale
for budget 2021-2024

Ungeindsatsen er bekymret i forhold til mængdereguleringen. Hvordan bliver fordelingen i forhold til
vores budget. Der er ingen synlighed i fordelingsnøgle og det er derfor svært at vide, hvad det vil
betyde for Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem antal sager, hos en sagsbehandler, i forhold til antal
opgaver. Opgaverne er blevet mere komplekse i forhold til lovgivning og den enkelte borgers udfordringer.
En reduktion i administrationen vil give et nedsat serviceniveau. Lovgivningen skal overholdes, så andre
opgaver, der støtter borgerens motivation til at komme videre, vil blive reduceret. Følgerne af dette kan
blive, at flere sager ikke kan afsluttes som ønsket. Der er en kontinuerlig tilgang af nye sager, og derfor vil
der være en forøget mængde af opgaver ved den enkelte sagsbehandler/vejleder.
Nogle borgere/unge har svært ved at starte op efter nedlukning pga. Covid-19
En stor gruppe af unge, har grundet Covid-19 holdt 2 måneders ufrivillig pause fra deres tilbud og
praktikker. En pause der for mange har været negativ og som der efterfølgende skal rettes op på; ”Som at
starte forfra”.
Vi vil i 2021 fortsat have øget økonomisk usikkerhed pga. Covid-19. Vi forudser mere komplekse sagsgange,
forårsaget af en øget kontakt til den enkelte borger/unge. Det medfører øgede administrative krav til
registrering i de enkelte sager. Den øgede kontakt vil være nødvendig, da den belastende situation med
covid-19, skaber ventetid og isolation for de unge, hvor de mest udfordrede borgere bliver yderligere
belastet og derved kræver en særlig indsats, ud over normen. Hvis ikke der er mulighed for at fortsætte
denne særlige indsats, må det forventes, at udgifterne til forsørgelse vil øges i de kommende år.
Et særligt fokus på de psykiske udfordrede unge
Det må forventes, at der vil komme et øget tidsforbrug på disse sager. Med henvisning til nuværende
lovgivning, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til at understøtte de unge, bliver der en stor
administrativ opgave. Dette indebærer flere samtaler, som medfører øget dokumentation i de enkelte
sager.
Hvis det skal lykkedes, med fokus for det bedste for den unge, vurderes det, at den tværfaglige indsats,
som tidligere er vedtaget af kommunalbestyrelsen, er nødvendig. Her tænker Ungeindsatsen på fælles
budget, ledelsen og administration bliver udvidet for at udføre de nødvendige opgaver. Altså en samlet
indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og social indsats. Det vil give en forenklet sagsgang med
den unge i fokus.
Styrkelse af vejledning og erhvervspraktik
Vi anerkender at der tilføres midler til styrkelse af vejledning af 8. klasser kombineret med yderligere
fokus på erhvervspraktik. Der er behov for styrkelse af området – gældende for hele overbygningen for
skolerne i Norddjurs kommune.
Vores bekymring går på, at de afsatte midler ikke er tilstrækkeligt, til at dække det aktuelle behov. De
uddannelsesparate elever, som tidligere ikke har modtaget individuel vejledning, har i nogen grad lige så
stort behov for vejledning. Ved individuel vejledning til alle, viser resultater fra nabokommunen, at det
har en positiv effekt. Ungeindsatsen har tidligere vurderet, at opgaverne kan udføres med ansættelse af
en fuldtidsmedarbejder. Opgaverne var oprindelig tænkt som to separate opgaver, der i budgetskitsen er
langt sammen. Ungeindsatsen mener derfor, at der er afsat for få midler, til at løfte de to tilførte
opgaver.

Projekt for borgere med autisme
Vi er meget positive over for, at Projekt for borgere med autisme videreføres. Med henvisning til de
resultater der er opnået i projektet gennem Region Midt, må det forventes, at succesen kan fortsætte i
eget regi, hvis rammerne bliver de samme.

