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Høringssvar fra Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse – vedr. Budget 2018
SSU-32-03 Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten
Blæksprutten benyttes af en gruppe af vores mest sårbare borgere med psykiske og sociale udfordringer.
Stedet er et element i den understøttende indsats af de mest sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet og
medvirker blandt andet til at understøtte fx førtidspensionister og fleksjobbere der er i eller ønsker at komme i
beskæftigelse. Ligeledes udgør Blæksprutten et element i at optræne arbejdsevne gennem de aktiviteter der
udbydes.
Den konkrete konsekvens for vores borgere er svær at vurdere, men reducering af livskvalitet, og en mulig
forlængelse af borgernes erhvervsmæssige afklaring og dermed forlængelse på offentlig ydelse.
Det er forventeligt, at det vil give et forøget forbrug af ressourcer, hvis brugerne af Blæksprutten vil benytte sig
af kommunens aktivitets- og samværstilbud som fx Midtpunktet.

SSU-32-14 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge
Værestedet i Allinge benyttes af en gruppe af vores mest sårbare borgere med psykiske og sociale
udfordringer. Stedet er et element i den understøttende indsats af de mest sårbare borgere på kanten af
arbejdsmarkedet og medvirker blandt andet til at understøtte fx førtidspensionister og fleksjobbere der er i eller
ønsker at komme i beskæftigelse.
En lukning kan medføre at disse borgere ikke har et sted at komme, da det ikke er sandsynligt at de har
ressourcer til at køre til Rønne på egen hånd. Helt konkret vil der være risiko for en reducering af livskvalitet og
livsindhold og måske i yderste konsekvens en forlængelse af borgernes erhvervsmæssige afklaring.
Såfremt borgerne rykker med til Rønne (Midtpunktet) eller evt. til Fontænehuset i Svaneke, vil det selvsagt
medføre et øges pres på disse steder.

SSU-33-10 nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet
Ud fra en generel problematik omkring manglende kvalificeret arbejdskraft, specielt også indenfor social- og
sundhedsområdet, vil det være forkert at reducere puljen. Det er svært at få tilstrækkeligt med elever til dette
område, beløbet kunne derfor anvendes som delvis medfinansiering ved ansættelse af voksenlærlinge
indenfor området, således at der er mulighed for at tiltrække ældre studerende, som ellers ikke ville have råd til
at gennemføre denne uddannelse.
TMU-55-06 Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne
Nedlæggelse af postruten vil medføre udgifter for øvrige centre, ift. frankering, aflevering af frankeret post /
afhentning af post. Det samlede antal breve er ud fra et gennemsnit.
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har ugentlig flere breve til frankering / afsendelse, da bl.a.
pas og kørekort kun kan sendes med fysisk post.
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