NOTAT

Høringssvar fra Fagcenter Børn og Familie til Budget
2021-2024

DATO
31. august
2020

MED udvalget i Fagcenter Børn og Familie har den 31.8.2020
drøftet materialet og har følgende bemærkninger:
Resume:
MED udvalget i Fagcenter Børn og Familie bakker op om, at følgende gøres til
en del af det faste budget: Sundhedstjek til anbragte børn og åbningstiden på
Kildebo, begge underpunkter under pkt. 7.
MED udvalget har følgende forslag til anlæg der vil kunne øge kvaliteten af
service uden at påvirke servicerammen:
• Samling af Familie og Unge vejledningen i Fagcenteret i 1 hus og salg af de
nuværende 3 huse der ikke imødekommer behovet.
• Investering i et fungerende klimaanlæg på rådhus samt
• Etabling af et køkken i kantinen på rådhuset, så der kan købes frokost, lavet
i kantinen.
Med det formål fortsat at være en attraktiv arbejdsplads forslås i tilknytning til
muligheden for at kunne købe mad på rådhuset, gratis kaffe og frugt samt
etablering af en udviklingspulje, partnerskabsholderne kan ansøge med det
formål at styrke den sociale kapital.
Høringssvar:
Punkt 7 Sundhedstjek af anbragte børn.
Vi bakker op om at projektmidlerne gøres til permanente driftsmidler. Vi
vurderer at tiltaget bidrager til øget trivsel hos vores anbragte børn der har
indgået i målgruppen de sidste 2 år.
Punkt 7. Vedrørende ændringer af åbningstider i Kildebo.
Vi ønsker at der afsættes midler i budgettet til fastholdelse af åbningstiden på
Kildebo.
Vi har for nuværende ikke et behov for brugen af aflastningstilbuddet i den
fulde åbningstid i Fagcenter Børn og Familie, men vi vurderer at det er vigtigt
at kommunen har et fagligt velkonsolideret og lokalt aflastningstilbud.
MED udvalget har ikke yderligere bemærkninger til budgettet.
Fagcenterets MED udvalg har følgende forslag til anlæg med det formål at
opnår en bedre service, uden at hæve servicerammen:
Salg af ejendomme

Kontakt
Sagsansvarlig:
Julie Folke Jacobsen
Børn og Familie

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 54
35
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Forslag om et salg af eksisterende ejendomme på Frederiks Andersens vej,
nummer 5 og 7, Mødestedet og Familiehuset, samt Kirkevangen 11A i Gørlev,
som der er købere til, med det formål økonomisk at muliggøre en samlet
Familie Og Ungevejledning, i et udfører center udenfor rådhuset i stedet.
Oprette et fælles hus for Fagcenter Børn og Familie, med det formål at
samle Familie Og Ungevejledningen (FUV) i et udfører center.
Vil sikre kapacitet til:
•
•
•
•
•

Familierådslagning,
Samtaler med børn unge og familier
Tilstrækkelig intern kapacitet til afholdelse af samvær
Grupperum, til personale og gruppebehandling til børn og familier.
Understøtte nye projekt initiativer jf. Fagcenterets økonomiske handleplan:
o Cool kids
o Styrket indsats til forældre til anbragte børn
o Stepping Stone til forældre til børn med funktionsnedsættelser
o Mødeaktivitet generelt og med det formål at sikre overholdelse af
vores økonomiske handleplan og de handleplansmål der indgår heri.

Besparelse over tid ved etabling af 1 nyt hus vil understøtte
Fagcenteret fokus på tidlig forebyggelses jf. vores økonomiske
handleplan.
Et nyt hus/udfører center, vil have en stor betydning for overholdelse af vores
økonomiske ramme, idet vi ikke skal finde eksterne løsninger, som vi ikke selv
på grund af lokalekapacitets udfordringer kan imødekomme
•

•
•

•
•
•
•
•

Et hus for børnene med legeplads, og hvor indgang og indretning er i
børnehøjde, hvor børnene ikke udstilles, og de undgår at være i risiko for
stigmatisering i lokalmiljøet.
Et hus der indeholder bedre lokaler til at afholde børnesamtaler
Et hus hvor vi vil kunne sikre ordentlige arbejdsforhold for vores
medarbejdere i FUV, og hertil også på rådhuset, da udflytning af FUV vil
frigøre plads.
Synergieffekter og stordriftsfordele for det tværgående samarbejde i FUV
Store besparelser på kørsel og tid under kørsel – giver mere tid til den
direkte borger kontakt.
Besparelse på eksterne kurser, idet lokalerne bør indeholde et eller flere
mødelokaler til brug for kurser og intern undervisning.
En langt bedre borger oplevelse, grundet større mulighed for tilpasning til
borgernes behov.
En udflytning skal også imødegå lokalekapacitets udfordringer på rådhuset, i
forhold til stillede krav fra arbejdstilsynet – derfor er flere medarbejdere i
dag nødt til at arbejde hjemmefra, fordi der ikke er en kontorplads til dem.
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•

En udflytning af FUV ville kunne afhjælpe efterspørgsel på booking af
mødelokaler på rådhuset, og sikre at alle medarbejdere har adgang til et
mødelokale når det efterspørges.

Indeklima
Aircondition på rådhuset, med det formål at sikre indeklimaet på rådhuset &
forebygge sygdom og generelt mistrivsel grundet indeklimaet. Der foreslås
derfor at der afsættes midler til en bedre central luft og afkølingscirkulation på
rådhuset. Gerne via det centrale ventilationsanlæg i kælderen.
Social Kapital og trivsel
Sikre at Kalundborg Kommune forbliver en attraktiv arbejdsplads
•
•

Der forslås at der på rådhuset etableres en kantine, hvor medarbejderne
har mulighed for at købe en sund frokost. Ligesom der bør være gratis kaffe
og frugt.
Det foreslås desuden, at der oprettes en centralpulje der skal have til formål
at højne den sociale kapital for medarbejderne i Kalundborg Kommune, hvor
partnerskabsholderne kan ansøges om mider til at understøttelse af dette,
da sådanne tiltag ikke vurderes at kunne honoreres indenfor den
nuværende budgetramme.

På vegne af Fagcenter Børn og Families MED udvalg
Julie Folke Jacobsen
Fagcenterchef
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