Høringssvar til budget 2018
Center for Børn og Familie har udarbejdet forslag til det administrative sparekatalog på baggrund af
ØPUs beslutning fra marts 2017.
Centret har igennem de sidste år bidraget til budgetprocessen både gennem effektiviseringer og
reduktion af budgettet. Derfor er det efterhånden meget svært, at bidrage med forslag der ikke får
konsekvenser for centrets muligheder, for at agere indenfor den givne lovgivning.
En overvejende del af de fremsendte spareforslag for bevilling 12 har alle servicemæssige
konsekvenser for børn, unge og/eller familier vi betjener. Her vil vi særligt pege på, at en evt.
reduktion indenfor tale/høreområdet vil få direkte konsekvenser for de bornholmske børns
udvikling.
Ved den obligatoriske sprogvurdering af alle børnene ved skolestart, kunne det i år konstateres, at
de bornholmske børn placerede sig meget dårligt i forhold til landsnormen. På landsplan forventes
det, at ca. 15 % af børnene placerer sig, så de skal tilbydes en særlig eller en fokuseret indsats, når
de starter i skole. De foregående år har ca. 25 % af de bornholmske børn placeret sig her. I
indeværende skoleår var det imidlertid ca. 35 % af børnene, der placerede sig i disse kategorier og
på to af øens folkeskoler var over halvdelen af de børn, der er modtaget i børnehaveklassen, placeret
her.
På bevilling 11 ser centret gerne en organisatorisk sammenlægning af Løvstikken og Mælkebøtten.
Begge specialinstitutioner er præget af et faldende brugergrundlag og servicerer samme målgruppe.
En sammenlægning vil sikre en faglighed, udvikling og økonomisk bæredygtighed. En
sammenlægning vil heler ikke få indflydelse på børnenes hverdag.
Implementering af forældreprogrammet DUÅ er et tiltrængt kompetenceløft generelt, men bør i
vores optik lægges i andre rammer. Det er vores erfaring, at forældrene gerne deltager i
programmet, men at de ikke ønsker, at deres børn skifter institution. Konceptet kunne med fordel
forankres mere lokalt.
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