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Budget
2023-2026

Overskrift
Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Prioriteringsforslag

Nr. ISU12

Omlægning af kriminalitetsforebyggende familiekurser
Institutions- og Skoleudvalget
MED
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

5.690

5.690

5.690

5.690

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-330

-330

-330

-330

-330

-330

-330

-330

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

0

0

0

0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Der har været lille tilslutning til de afholdte kriminalpræventive kurser, og Kriminalpræventivt
Team gennemfører derfor i stedet kriminalpræventive aktiviteter i samarbejde med ”Kvinder
på Vej” og Jobcentret. Aktiviteten kan afholdes for indenfor eksisterende budgetramme uden
brug af de ekstra afsatte midler til formålet.
2. Status
Kriminalpræventivt Team fik i 2018 bevilliget 1 mio. kr. i forbindelse med Byrådets beslutning
om at etablere en Tryghedspakke. Heri var der afsat 330.000 kr. til kriminalitetsforebyggende
kurser.
Kriminalpræventivt Team i Ungecentret og Familieafdelingen i Børne- og
Ungerådgivningscentret har i fællesskab afprøvet forskellige måder at rekruttere udsatte
familier på til at deltage i kurserne.
Der har været afholdt to kurser, men tilmeldingen har været lille og vurderingen har derfor
været, at udbytte og ressourcer ikke stemte overens. Kurserne bliver for tiden afholdt i
samarbejde med ”Kvinder på Vej” i samarbejde med Jobcentret, og vurderingen er at dette
kan fortsætte indenfor Kriminalpræventivt Teams nuværende budgetramme.
Det nuværende budget er blevet anvendt til at indkøbe Familieterapi, udvikle en podcast og
på at afholde to kursusforløb i samarbejde med Børne- og Ungerådgivningscentret. Desuden
er der blevet afholdt kurser i samarbejde med ”Kvinder på Vej”.
3. Ændringsforslag
Administrationen vurderer, at opgaven kan klares indenfor almindelig drift, og at kurserne
med fordel fortsat kan afholdes i samarbejde med ”Kvinder på Vej” i samarbejde med
Jobcentret, og derfor med brug af færre budgetmidler. Forslaget vil have 6/12 effekt i 2022
og fuld effekt fra 2023.
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4. Konsekvens
Administrationen vurderer, at ændringen ikke vil få nogle konsekvenser.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
ISU39 Antallet af Gadeplansmedarbejdere reduceres med 0,5 årsværk
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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