Udsatterådet Stevns budget 2022 høringssvar
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Balance Katalog:
4423 Kulturpuljen
Anbefales ikke - Da en utilsigtet konsekvens kunne være at deltagerprisen vil stige og
udsatte derved ikke vil kunne deltag
4431 Bibliotekerne
Anbefales ikke - Skal vi som mennesker og især som børn, kunne rykke os ud af det miljø
eller den rolle vi er blevet tildelt fra fødslen, er vi nød til at blive bevidste om at der er en
anden måde at leve på. Biblioteker er gratis kultur og oplysning i bla hvordan andre
mennesker lever og tænker.
Bibliotekerne kan med fordel udvikles som kulturinstitutioner, der afspejler og rummer hele
samfunds paletten. På den måde er der en unik mulighed for at mødes på tværs af sociale
skel.
Dette kræver personale, der kan formidle og stable ting på benene
Anlæg:
40.013 Kultur og børnehus i Hårlev Bibliotek
Anbefales
(se argumenter til 4431 Bibliotekerne)
Ikke indarbejdet ændringer - udover serviceniveau:
4420 Musikskolens udvidelse af rytmik tilbud til kommunes dagpleje.
Anbefales - Hvis det har god virkning på børne, kan det måske afhjælpe nogle af øv-følgerne
ved at være udsat som barn
4421 Egenfinansiering i forbindelse med fri musikundervisning og forløb til den kulturelle
rygsæk.
Anbefales - Det er et interessant eksperiment, der vil tilgodese udsatte børns mulighed for
musik og kultur.
Social og Sundhed
Ikke indarbejdede ændringer - Balance Katalog
200 TUBA - opsige aftale
Anbefales ikke - TUBA er højt specialiseret i behandlingen af senfølgerne af en barndom
præget af forældrenes Stof- og alkoholmisbrug. Udsatterådet frygter at den specialisering på
nuværende tidspunkt ikke er at finde i andre regi.

201 Sundhedsfremme og forebyggelse
Anbefales ikke - Udsatterådet frygter at det vil gå ud over aktiviteter, helbred mv. for i
forvejen udsatte borgere.
240 Rengøring hver 3. uge
Anbefales ikke
244 Lukke Stevnshøj’s kantine
Anbefales ikke - Udsatterådet frygter at det vil føre til ensomhed hos de nuværende brugere
af stedet.
250 Fjerne pulje til uddeling - Servicelovens § 79
Anbefales ikke - Da modtagerne af midlerne arbejder med den forebyggende indsats.
251 Fjerne tilskud til omsorgs- bestyrelsen - Servicelovens § 79
Anbefales ikke - Da denne arbejder for at forebygge social ensomhed.
252 Fjerne fast tilskud til Mænds Mødesteder
Anbefales ikke - Da denne forening forbygger ensomhed og tager hånd om mændenes
fysiske og psykiske helbred.
260 Fjerne pulje til uddeling - servicelovens § 18
Anbefales ikke - Da disse tilskudsmidler understøtter en lang række af Stevns frivillige
sociale foreninger. En reducering her i vil ramme især de socialt udsatte.
261 Opsige aftalen med Café Stevnen
Anbefales ikke - Caféen varetager uvurderlige opgaver når det kommer til sårbare og
udsatte mennesker. Den bekæmper ensomhed blandt udsatte. Rådgiver om fx kontakten til
kommunen. Opbygger sociale kompetencer og relationer.
Anlæg
Ingen kommentar.
Ikke indarbejdet ændringer
2400 Boblberg
Anbefales - kan afhjælpe ensomhed og skabe fællesskaber
2410 Udvikling af gruppetilbud i socialpsykiatrien
Anbefales - Den rette støtte er altafgørende for udsatte borgeres livskvalitet

2441 Forebyggende hjemmebesøg - opnormering
Anbefales
2447 RCS - opnormering med 2 aftenvagter
Anbefales

Børn, Unge og Læring
Anlæg
30001 Faglige indsats miljøer m.v i skoler og dagtilbud
Anbefales
30201 Oprettelse af erhvervsklasse (se også 3430)
Anbefales - positivt tiltag hvis unge menneskers interesse kan vækkes for
håndværkerfagene og dette kan hjælpe dem videre på divs erhvervsuddannelser.
Ikke indarbejdede ændringer
3430 Erhvervsklasse (se også 30201)
Anbefales
Ikke indarbejdede ændringer - Balance katalog
370 Opnormering af familiehuset
Anbefales - hvis dette kan sikre en bedre sagsbehandling for familierne.
Plan, Miljø og Teknik
Anlæg
Ingen kommentar
Ikke indarbejdede Ændringer - Balance Katalog
510 Movia - Rute 254
Anbefales ikke - da det ofte er udsatte borgere, der er afhængige af offentlig transport
511 Movia - Rute N99
Anbefales ikke - da det ofte er udsatte borgere, der er afhængige af offentlig transport
512 Movia - Ikke nærmere spec. Besparelse
Anbefales ikke - da det ofte er udsatte borgere, der er afhængige af offentlig transport
Økonomiudvalget
Ingen kommentar

