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HØRINGSSVAR:
Generelle kommentarer
Medarbejdersiden finder anledning til at rette en særlig opmærksomhed på den konsekvens,
det allerede nu viser sig på hele Børne – og Ungerådgivningscentrets opgavefelt, at HøjeTaastrup er en kommune i vækst med mange nye tilflyttere. Der opleves i tiltagende grad øget
efterspørgsel fra borgere, der har behov for en eller flere ydelser gennem Børne- og
Ungerådgivningscentret.
ISU 08 – Reduktion af ydelser i Børneterapien
På baggrund af ovenstående opleves der allerede et særligt, øget pres på Børneterapiens
område, hvor der aktuelt er venteliste for behandling. Dette kan afstedkomme en konsekvens
således, at de gruppebaserede ydelser bliver til individuelle indstillinger på det enkelte barn,
hvilket ydermere vil betyde en forøgelse af tiden på ventelisten.
Lange ventelister kan betyde, at de udsatte børn ikke får den nødvendige behandling og i
nogle tilfælde må et barn helt tages ud af institutionen, indtil behandlingen kan igangsættes. I
disse tilfælde kan det lede videre til øvrige foranstaltninger i BURC så som fx tabt
arbejdsfortjeneste, familiebehandling mv.
TVÆR 01 – Rammereduktion på 1 pct
I BURC vil dette svare til 8 stillinger (1 pct. i BURC = kr. 4,2 mill.).
Der kan ikke effektiviseres for 8 stillinger i BURC. Derfor anses forslaget ikke som et
effektiviseringsforslag, men reelt et besparelsesforslag.
Betydningen for de nye bydele i Nærheden og Høje Taastrup C samt befolkningstilvæksten
generelt, afstedkommer statistisk set et øget antal børn med specielle behov.
I BURC ses det allerede på forskellige områder som fx ved et stigende antal underretninger. I
2019 var antallet af underretninger 1.595, i 2020 var antallet 1,682 og i første halvår af 2021
modtog Børne- og Ungerådgivningscentret 958 underretninger mod 823 i samme periode
sidste år. En beregning baseret på tidligere udviklinger vil en prognose for hele 2021 være i
alt 1.922 underretninger. Dette er en forøgelse på 18 % i forhold til 2020. Fra 2019 til 2021 er
forøgelsen på 20,5%.
Når befolkningstilvæksten stiger, vil der statistisk set også komme flere børnesager. Dette ses
allerede i BURC, hvor der aktuelt opleves udfordringer med at løfte et øget antal børnesager
til de samme ressourcer.
En besparelse (”effektivisering”) på 1 pct. svarende til 8 stillinger i BURC vil således betyde
besparelser på de forskellige forebyggende indsatser.
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