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Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende alternative besparelser i Børn & Unge 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har med stor interesse læst det materiale, som Børn & Unge har sendt i 
høring. Nedenfor er der redegjort for de bekymringer, som vi vurderer materialet giver anledning til. 
 
En uigennemsigtig og utilfredsstillende proces 
Det skal indledningsvist bemærkes, at processen med en ny høringsrunde vedrørende enkelte alternative 
besparelsesforslag anses som problematisk. En politisk behandling af enkelte udvalgte spareforslag separat fra 
alle andre forslag betyder, at hverken politikkere eller høringsparter har mulighed for at behandle hele 
sparekataloget under ét – altså heller ikke mulighed for at foretage en samlet vurdering og prioritering af alle 
spareforslagene. Det betyder, at behandlingen af de alternative spareforslag bliver afkoblet og vanskelig. 
 
Mener byrådspolitikkerne ikke længere, at en tidlig indsats er den rigtig løsning? 
Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015-2019 at fremme den tidlige forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats samt at styrke de sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser i dagtilbud og i 
indskolingen for de svageste elever.  
 
Der blev afsat i alt ca. 35 mio. kr. til tidlige forebyggende indsatser, hvoraf 7-8 mio. kr. blev investeret i en 
tværfaglig enhed. Enheden er ifølge budget 2015 central for realiseringen af effektiviseringsgevinster for godt 
16 mio. kr. Ifølge aftale om udmøntning af mindreforbrug fra regnskab 2015 vil effektiviseringerne dog først 
have fuld effekt fra 2019. Nu foreslås det at nedlægge den tværfaglige enhed og dermed også at tilbagerulle 
mere end 20 pct. af investeringen, som byrådet var enige om, var en forudsætning for et finde 
effektiviseringsgevinsten på 16 mio. kr. Hvordan skal de effektiviseringer nu findes? Det fremgår ikke af det 
alternative spareforslag.  
 
De svageste børn kommer igen til at trække Sorteper 
Den tværfaglige enhed har et særligt fokus på børnene med de største udfordringer. Enheden har til opgave at 
arbejde helt tæt på børnene og det frontpersonale, der hver dag har til opgave at hjælpe dem og deres familier 
– herunder med etablering af familiegrupper. Sundhedsplejerskerne har endvidere en stærk kobling til 
dagtilbuddene via bl.a. overleveringsmøder om udsatte børn. Møderne er i dag meget efterspurgte af de 
decentrale enheder. Der er altså ikke tale om administrativt personale, der udfører skrivebordsarbejde. En 
nedlæggelse af enheden vil således betyde, at de svageste børn igen kommer til at sidde tilbage med Sorteper.  
 
Husk også på de negative effekter i dagtilbud og skole 
Finansieringen af midlerne til en styrket tidlig indsats blev i 2015 delvist finansieret med midler fra overskuddet 
fra Regnskab 2014, herunder varige mindreforbrug på dansk som andetsprog, specialundervisning og handicap 
mm. – altså med penge fra de svageste børn.  
 
Pengene blev taget fra skolerne med lovning om, at en styrket central og tværfaglig indsats ville have gode 
resultater decentralt på skolerne. Nedlæggelsen er den tværfaglige enhed betyder, at børn, forældre, 
pædagoger og lære ikke får den lovede støtte og hjælp i deres arbejde med de børn, der har de største behov. 
Det vil i sidste ende påvirke de svageste børn, men også arbejdsmiljøet og trivslen generelt hos medarbejdere, 
børnene i dagtilbuddene og eleverne på skolerne. 
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