Høringssvar fra PPR til Budget 2022-25
Vi anerkender at kommunen er under et økonomisk pres. Desværre vil besvarelser have en
langsigtet negativ effekt med senere behov for større økonomiske tiltag, idet forskningen viser, at
tidlig indsats på den lange bane giver en besparelse. Vi har derfor behov for særligt at fremhæve
konsekvenserne af nedenstående besparelsesforslag.
Tvær01 – Rammereduktion 1%:
Vi er en kommune i vækst, hvor Børn & Unge-budgetterne allerede er under pres. 1%-nedskæring
vil ramme kvaliteten i vores arbejde hårdt, borgerne vil kunne mærke faldende kvalitet i
opgaveløsningen. PPR er i forvejen udfordret af sagstilgang generelt. Årsagerne til dette er flere,
men særligt sprogvurderinger, flere børn med særlige behov og ikke mindst befolkningstilvæksten.
Det vil kunne mærkes af borgerne som længere ventetid og længere sagsbehandlingstid, samt
lavere kvalitet i arbejdet.
ISU08 – Børneterapien:
Vi ser i PPR flere og flere børn med sansemæssige og motoriske udfordringer. I vores indsatser for
at løfte disse børn er vi afhængige af samarbejdet med Børneterapien, særligt brobygning med
hjemmet og derved familierne. Børneterapien laver et uvurderligt arbejde og en tidlig indsats, og er
i forvejen meget efterspurgte ift. deres indsatser og i samarbejdet med PPR. Reduktion vil føre til at
flere henvendelser må afvises, og at den opsporende og tidlige indsats vil blive svækket.
ISU16 – Pædagogiske Proceskonsulenter (PPK):
Småbørnsområdet er i forvejen presset her i kommunen. Der er også her et øget antal børn med
behov for indsatser. I PPR har vi et veletableret og afgørende samarbejde med de Pædagogiske
Proceskonsulenter (PPK’erne). Vi ser, at de gør en stor forskel for kvaliteten af det pædagogiske
miljø og for det enkelte barn. At skære i antallet af PPK’ere vil være en forringelse af den tidlige
indsats.
ISU17 – Indsatspædagogerne:
Indsatspædagogerne sikrer forankringen af de pædagogiske indsatser. De støtter
kompetenceudviklingen i dagtilbuddene.
Færre indsatspædagoger vil gøre det sværere at sikre kvaliteten af det pædagogiske miljø, som
særligt børn i kommunens udsatte områder skal løftes af.

Med håbet for at bevare gode forhold for kommunens børn og unge
Med venlig hilsen
Medarbejderne i PPR

