Høringssvar
Hermed afgives høring fra Lokal-MED i Familierådgivningen, Center for Børn & familier vedrørende
Budget 2019-2022 til brug for de kommende budgetforhandlinger
Lokal-MED er bekendt med, at Greve Kommunes budgetter er under pres og alvorligt udfordret, men det
ønskes, at de langsigtede økonomiske og menneskelige konsekvenser synliggøres for nogle af de enkelte
forslåede besparelser.
Der er i prioriteringskatalogerne lagt op til besparelser og personalereduktioner indenfor indsatser på
områderne, der traditionelt har tæt samarbejde med Familierådgivningen:





Generelle besparelser på administration
En god start
PPR
Gademedarbejderne

Generelle besparelser på administrationen – udover MEP1 og 2!
Der er lagt op til, at Greve Kommune skal spare ekstraordinære store summer over de næste par år på
administrationen, dvs. administrative medarbejdere og ledelsen.
En reduktion i personalet vil uundgåeligt betyde dårligere service for borgerne. Det resterende personale skal
dække flere arbejdsområder og der er risiko for, at sygefraværet bliver stigende af presset. Arbejdsmiljøet
bliver påvirket af så markante nedgange i personalet, herunder pga. risikoen for, at flere vil opleve en leder
der er fjernere fra deres funktion end aktuelt, ligesom tab af erfaring og specialviden er uundgåelig.
Besparelserne er efterhånden i et omfang, hvor medarbejderne oplever en generel og varig nervøsitet for
deres arbejde. Dette medfører en daglig usikkerhed og dårligere trivsel blandt medarbejderne. Samtidig
risikeres det, at medarbejdernes innovative tilgang til deres arbejde forsvinder, da der opleves en konstant
usikkerhed for fremtiden. Derudover risikerer man en personaleflugt mod et mere sikkert arbejdsmarked,
med den konsekvens, at der går mangeårig erfaring tabt.
En god start (EGS)
EGS har igennem mange år været en forbyggende indsats i forhold til unge og sårbare mødre og familier og
er medvirkende årsag til, at sårbare forældre får relevant støtte i tide.
Ovennævnte område er én af Familierådgivningens nærmeste og tætteste samarbejdspartnere omkring
udførende opgaver i forhold til børn og familier med særlige behov.
Center for Børn og Familier i Greve Kommune er kendt for og har gennem mange år investereret i den
forbyggende indsats, og har samtidig etableret stærke og solide helhedsorienterede tilbud og denne indsats
skyldes især det stærke tværfaglig samarbejde på tværs af centret.
Såfremt EGS nedlægges, vil det have den konsekvens, at unge og sårbare mødre eller familier ikke får den
tidlige forebyggende indsats. Dermed vil disse familier alene få tilbudt den ordinære sundhedspleje og det
må forventes, at en del af disse familier i større omfang vil få behov for egentlige foranstaltninger via
Familierådgivningen, hvilket er dyrere og ofte længerevarende indsatser.
PPR
PPR har gennem de senere år været hård ramt af besparelser og det kan vække bekymring for, hvordan
yderligere besparelser vil påvirke arbejdet omkring den forebyggende tænkning og indsatser til børn og
familier med særlige behov.
PPR er en meget stor del af den forbyggende indsats i Greve Kommune. En velfungerende og effektiv PPRindsats er afgørende for det gode børneliv.

PPR har en vigtig rolle i forhold til deres tætte samarbejde med skoler og institutioner. Såfremt PPR bliver
mindre synlige og tilgængelige, kan det få direkte konsekvenser for det forebyggende arbejde med børn i
Greve Kommune.
Der er erfaringer for, at hvis der skæres i service og ydelser i forhold til ”normalområdet” inden for gruppen
af børn med særlige behov, så får det direkte konsekvenser for de forebyggende indsatser og det medfører, at
der først iværksættes støtte, når udfordringerne og behovet for indsatser er mere massive. Konsekvenserne af
dette kan betyde et øget pres på specialområdet med dyrere indsatser og foranstaltninger til følge, herunder
øget belastning på specialklasser og skoler.
Gademedarbejderne
Gademedarbejderne fremstår i deres daglige arbejde for mange som en udførende og ”usynlig” indsats.
Deres opgaver og ekspertise er opbygget gennem mange år - deres funktion kan være svær at beskrive med
få ord.
Det er derfor vigtigt, at deres arbejde og opgaver synliggøres, således konsekvensen af en nedlæggelse af
deres funktion bliver synlig.
1. Uro i svømmehallen
Efter borgerkontakt til borgmesteren grundet utryghed i svømmehallen, fik Gadeteamet til opgave at
splitte gruppen af børn med umiddelbar relation til bandegruppen ”Loyal to Familia” (LTF).
På nuværende tidspunkt er gruppen splittet. Én af drengene er kommet i fritidsjob. En anden af
drengen viste sig, at være blind på det ene øje og nedsat syn på det andet, hvorfor familien blev
hjulpet til specialister på Skejby sygehus og familien er herudover blevet hjulpet i Greve
familiecenter, og videre hjælp til drengen er ansøgt.
2. Monitorering af bandeaktivitet
Der er særlig fokus på radikalisering af unge i såvel som religiøse miljøer, som i bandemiljøet.
Samtidig bidrager Gadeteamet med sparring og henvisning af andre professionelle i Greve
Kommune til ”Infohuset”, som er iværksat af PET, Styrelsen for International Rekruttering og
Integration, kommunerne, Justitsministeriet og politiet i forbindelse med bekæmpelsen af
radikalisering.
3. Hashsalg omkring Holmagerskolen
Gadeteamet har aktivt medvirket til, at presse pusherne omkring Holmeagerskolen, således at de nu
har søgt væk fra området. Formålet med dette var blandt andet, at mindre børn ikke skulle udsættes
for ubehagelig oplevelser.
4. Særligt tiltag omkring Krogårdsskolen
Efter forældrehenvendelser til Krogårdsskolen, der drejede sig om børn i 1.-3. klasse, der blev
generet af ”knallertbøller”. Deltog gadeteamet aktivt i at opsøge knallertbøllerne og forhindre en
gentagelse.
5. Oplæg på skolerne
En vigtig forbyggende indsats der varetages af gadeteamet, er forskellige oplæg på skolerne, der
skal støtte eleverne, så de kan udsætte deres debuter for både alkohol, rygning og sex. Flere skoler
gør også brug af Gadeteamet i forbindelse med forældremøde – både proaktivt og reaktivt.
Forskning viser effekt af undervisningsmetoderne1.

6. Tune Skole
Efter problemer med skolefravær, hashrygning og alkohol i buskene i skoletiden, samt graffiti rundt
omkring i byen, deltog Gadeteamet i undervisningen samt etablerede samarbejde med Center for
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Teknik & Miljø, hvilket førte til rydning af store arealer af buskads, ligesom der blev skabt kontakter
og dialog med børnene og deres familier, samt tilbudt forebyggende undervisning med børn og
forældre og udarbejdelse af beredskabsplan, samt individuelle indsatser. Dette medførte mere ro i
byen.
7. Opfølgning på unge
Selvom effekten af Gadeteamets daglige kontakt med de unge er svær at måle, så høres det ofte, at
flere af de unge, som Gadeteamet har været i kontakt med, klarer sig godt.
Et konkret eksempel fra 2018 er en ung mand fra Askerød, som tilbage i 2008 var en del af det første
brandkadetforløb. Siden har han været i kontakt med Gadeteamet, der har hjulpet ham med
uddannelsessøgning og andre udfordringer i livet. Lige før sommerferien ringede han stolt til
Gadeteamet og fortalte, at han nu var uddannet brandmand og skulle starte på
holdlederuddannelsen – Derefter ringede han til sine forældre, for at fortælle det samme.
8. Brothas’ indtog i Greve Kommune?
På nuværende tidspunkt lyder rygterne på, at bandegruppen ”Brothas” er på vej til Greve. I første
omgang har de udset sig ”Valhallen” som tilholdssted. Gadeteamet samarbejder med
Risikokoordinatoren og politiet i forhold til at optimere samarbejdet, for at forhindre, at Brothas får
fodfæste.
Ovenstående viser, at en nedlæggelse af Gadeteamet eller en yderligere reduktion af gademedarbejderne er
meget kritisk, da de i deres funktion kommer tæt på børn og unge på gadeplan og samtidig får erhvervet sig
en enorm viden om hvilke strømninger og tendenser, der fungerer i miljøer udenfor de eksisterende
institutioner.
Gademedarbejderne er en væsentlig og stor del af det forebyggende arbejde og deres opsøgende funktion
betyder, at de har berøring med og når ud til børn, unge og grupperinger som andre ikke kan opnå relationer
til og derved kan Gadeteamet medvirke til formidling og deraf løsning af særlige opgaver.
Gadeteamet bidrager med deres indsats til kriminalitetsforebyggelsen i Greve Kommune og er en
medvirkende årsag til, at Greve Kommune ikke oplever bandekriminalitet mv. i større omfang. Gadeteamet
er bindeleddet mellem børn og unge der lever deres liv på kanten af kriminalitet og resten af borgerne i
Greve Kommune.
Generelt om besparelser på forebyggende indsatser
Greve Kommune har et ønske om at fremstå som en innovativ organisation, der vægter en
udviklingsorienteret tænkning med henblik på at arbejde løsningsfokuseret, for at forebygge meget dyre og
indgribende indsatser. Medarbejderne kan have svært ved at se og indgå i et konstruktivt samarbejde om
dette, såfremt de påtænkte besparelser bliver gennemført, da det kan opleves som om at organisationen
”udsultes” i en sådan grad, at fortsat innovation ikke er mulig.

/Medarbejderne i Lokal-MED i Familierådgivningen

Høringssvar fra Område MED for Børn og Familier vedr. Budget 2019-2022

Medarbejderne i Område MED i Børn og Familier ser med dyb bekymring på de
besparelser der er lagt op til i det nye budget.
Vi vil ikke her kommentere på de enkelte forslag, men i stedet komme med nogle
overordnede betragtninger.
Greve Kommune har bl.a. to politiske indsatsområder - Tidlig indsats og Attraktiv
arbejdsplads:
”Greve Kommune lykkes med tidligere og sammenhængende indsatser på tværs,
for borgerne. ”
”Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads, til gavn for borgerne! ”
(By 19.7.17)
Som medarbejdere støtter vi fuldstændigt op om de to indsatsområder og vi synes,
at det er helt rigtigt set, at fokus skal ligge dér. Derfor undrer det os i Område Med,
at en stor del af spareforslagene handler om tidlige og forebyggende indsatser, samt
flere af forslagene kommer til at påvirke medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø
direkte. Det er meget modsætningsfyldt.
I forhold til tidlig indsats, er der flere områder der kan trækkes frem hvor der skal
spares.
Det foreslås at En God Start skal nedlægges, besparelser på Bugtskolen, mindre
betjening på PPR, 2 mio. på anbringelser, samt flere generelle besparelser på børneog skoleområdet.
Det hænger ikke sammen med, at regeringen satser på tidlig indsats med deres nye
finanslovsudspil, hvor regeringen vil prioritere 1 milliard kroner til et løft af de første
og vigtige år i børn fra sårbare familiers liv.
Derudover foreslås det, at Gadeteamet skal spares helt væk, og hvis
gademedarbejderne fjernes helt, vil trygheden blandt borgerne blive væsentligt
reduceret. Nu hvor kriminaliteten endelig er faldet, kan vi frygte at den vil stige igen,
når gademedarbejderne ikke er der til at opretholde den faldende positive tendens.

Vi kan derudover blive dybt bekymrede for, at der skal spares 17 mio. på det
administrative område. Det er et langt bredere område og berører mange flere
medarbejdere og faggrupper, end tidligere udmeldt.
Det forventes, at vi som medarbejdere i Greve Kommune skal yde et højt og
effektivt serviceniveau og vi skal have en attraktiv arbejdsplads. Alt i alt kan vi se, at
flere af forslagene betyder personalereduktion og det betyder et større pres på
medarbejdere, der i forvejen løber stærkt. Vi frygter at det vil give flere syge
medarbejdere og en endnu større personaleomsætning med yderligere pres på de
medarbejdere, der bliver i Greve. Besparelserne er efterhånden i så stort et omfang,
at medarbejderne oplever en generel og varig utryghed i deres ansættelse.
Dette kræver af jer i Byrådet, at I prioriterer stramt hvad kommunen skal levere og
ikke levere. Der er brug for, at der sættes en retning for, hvor vi skal hen som
kommune, så både I som politikere og topledelsen ved, hvad der skal prioriteres og
hvad der ikke skal.
Derudover støtter vi op om høringssvarene fra de lokale MED, Hoved MED og
Område MED i Skoler og Dagtilbud.

På vegne af medarbejderne i Område MED i Børn og Familier
Næstformand Camilla Levisen

Høringssvar fra Udviklingcenter Greves Lokal MED
Budgetområde 301
PPR – mindre betjening fra PPR
Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.
Den mindre betjening vil bl.a. medføre længere ventetid på Pædagogiske Psykologiske vurderinger, hvilket
vil få betydning for de børn og unge der har brug for en indsats. En tidlig og hurtig indsats kan være
afgørende for, at barnet/den unge kan få den rette rettidige behandling. Hvis ventetiden forlænges
yderligere på disse vurderinger, vil det kunne medføre, at flere må visiteres til dyrere specialtilbud.
Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.

Budgetområde 303
Nedlæggelse af En God Start:
En God Start er et tidligt forebyggende tilbud, der er målrettet socialt og følelsesmæssigt belastede
forældre. Indsatsen starter allerede i graviditeten. Forældrenes liv er præget af kaos og impulsivitet, og de
har gennem deres opvækst været udsat for omsorgssvigt på forskellig vis. f.eks. følelsesmæssig
omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, dysfunktionelle familiemønstre, dårlige skoleforløb med mange skift,
misbrugsproblemer, vold og anbringelser uden for hjemmet.
Hovedformålet er at undgå udviklings- og kontaktforstyrrelser og at hindre, at barnet skal anbringes uden
for hjemmet.
En God Start er således en helhedsorienteret og tidlig indsats, der understøtter børn og sårbare forældre
med henblik på at undgå langt mere indgribende og omfattende indsatser for både børn og familie.
Den tidlige indsats ses af Socialstyrelsen både fagligt og økonomisk, som den bedste investering og
kommuner opfordres aktuelt af KL til at øge og styrke tidlig indsats. En nedlæggelse går stik mod disse
anbefalinger.
I Byrådets konstitueringsaftale fremgår det, at kommunen skal have et sundhedsplejersketeam, der støtter
op om de familier der har særligt brug for det. En God Start er netop sådan et team.
I Fælles Retning er én af indsatsområderne ”Tidlig Indsats” hvilket En God Start i udpræget grad er.
Afledte konsekvenser
Hvis En god Start nedlægges kan det på længere sigt forventes, at flere børn får brug for massiv støtte
efterfulgt af foranstaltninger som fx anbringelse uden for hjemmet. Udgifter hertil vil belaste B&F ´s
myndighedsområde (familierådgivningen). Det vurderes, at tilbuddet sparer flere anbringelser om året, og
hele budgettet er på den måde tjent ind. En lukning vil derfor give øget pres på myndighedsområdets
økonomi, så besparelsen vil blive til en merudgift, der skal findes finansiering til et andet sted i centerets
økonomi.
Ved en lukning af En God Start, vil erfaring og vigtige kompetencer gå tabt, og det vil være vanskeligt at
erstatte i lang tid fremover.
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Lokal MED er derudover enige i de konsekvenser der er beskrevet i ændringsforslaget.
En God Start er en økonomisk ansvarlig indsats der giver stor effekt for et meget lille budget. Hvis En God
Start nedlægges vil det få store konsekvenser i form af betydeligt større økonomiske udgifter.

Ingen dækning til udgifter til pædagogstuderende
Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.
UG har hvert år 6 studerende i ½ års lønnet praktik.
Hvis udgifterne til de pædagogstuderende skal finansieres indenfor eget budget, vil det betyde reducering
af det faste personale, og det vil have konsekvenser for kvaliteten af både pædagoguddannelsen og de
daglige opgaver i det pædagogiske arbejde med børn, unge og deres familier, som vi forudser vil blive
forringet.
Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.

Budgetområde 304
Havana – reduceret personale
Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget
Dette forslag kan medføre, at disse børn som har meget store udfordringer, kan være sværere at rumme i
fællesskaber, som de netop har stor brug for at blive inkluderet i.
Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.

Budgetområde 603
Reducering af Gadeteam
Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.
Lokal MED på UG ser med bekymring på denne reduktion. Hvis der bliver yderligere nedskæringer hos
gademedarbejderne, vil kvaliteten i Gadeteamets væsentlige opgaver med kontakt til mange unge blive
reduceret, da de ikke kan dække de nødvendige timer der er i et døgn.
Flere steder i kommunen samles store børn og unge til spontane – ofte uhensigtsmæssige – aktiviteter,
særligt i sommerhalvåret. Gadeteamet er tilstede de steder og kan regulere uønskede aktiviteter og
adfærd.
Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.

På vegne af Udviklingscenter Greves Lokal MED
Næstformand Lene Pirmo

2/2

Høringssvar til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget fra Center
for Job & Socialservice
Lokal Med Job & Socialservice 22.08.18
5.a Prioriteringskatalog – Besparelser
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget


601.08.02.19 Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere –
med særlig fokus på nytteindsats
Medarbejdersiden anbefaler forslaget så borgerne kan få den rette indsats
 602.08.01.19 Lukning af det frivillige mentorkorps
Medarbejdersiden kan ikke anbefale forslaget da det er et godt tilbud, der også er forebyggende og
har skabt gode resultater. Endvidere er der en signalværdi i at bevare frivilligheden og støtte op om
de frivillige kræfter.

5.b. Prioriteringskatalog – Udvidelser
Økonomiudvalget


601.08.02.19 Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtager –
med særlig fokus på nytteindsats
Medarbejdersiden anbefaler forslaget

Høringssvar vedrørende besparelse af gademedarbejdere
Gademedarbejdere er ikke et lovmæssigt skal tilbud, dog har det vist sig i Greve at være en god
investering, set med Greve Familiecenters ”øjne”.


Greve Familiecenter er i kontakt med borgere der også har/har haft stor glæde af
gademedarbejderne.
Noget af det de fremhæver er:



De har fået hjælp fra en gademedarbejder til deres barn som har følt sig utryg ved at
benytte Greve station. Ved at gademedarbejderen fik det at vide kunne og ville de hjælpe
vedkommende.



En anden familie fik, i en periode, tilknyttet en gademedarbejder der kunne hjælpe barnet
til at undgå at komme i det dårlige selskab han var på vej ind i, og selv havde svært ved at
sige fra til.



Mange familier har uafhængige af hinanden fremhævet, at ved at gademedarbejderne er
så synlige, hjælper det til at skabe ro og tryghed.

Vi frygter derfor at hvis der bliver yderligere nedskæringer hos gademedarbejderne vil kvaliteten
og trygheden blive kraftigt reduceret, da de ikke kan dække de nødvendige timer der er i et døgn.
Vi kunne også frygte at den faldende kriminalitet der er i Greve, vil stige igen hvis
gademedarbejderne ikke er der til at være med til at ”løse” konflikterne derude.

Greve Familiecenter
Lokal MED
Elise Munch
Charlotte Pepke
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