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Høringssvar fra Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse
 
 
SSU-32-06 – Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge
- Dette er et sted hvor nogle af vores borgere kommer (KH+30), og en lukning vil/kan medføre at disse borgere ikke har et sted at komme, da det ikke er
sandsynligt at de kører til Rønne på egen hånd. Helt konkret vil det måske betyde en reducering af livskvalitet og livsindhold og måske i yderste konsekvens
en forlængelse af borgernes erhvervsmæssige afklaring (og/eller forværring, hvis vi skal være pessimistiske). Stedet støtter også førtidspensionister i at
komme ud på arbejdsmarkedet.
Dog er det ikke mange borgere der benytter det.
 
SSU-32-20 – Lukning af Plantagen
Vi havde i 2015 22 borgere i praktik/afklaring på Plantagen. Det vil være meget problematisk ikke at have dette tilbud, specielt til psykisk sårbare borgere.
Der er også ansat EGU elever i projektet.    
CEUB betalte P/H 1,7 mio.kr. for denne afklaring i 2015.
 
SSU-32-21  Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten
- Blæksprutten er ligeledes et sted hvor nogle af vores borgere kommer og et tilbud de benytter, både som være-/aktivitetssted, ledsagere samt en del af
deres andre sociale tilbud. Den konkrete konsekvens for vores borgere er svær at vurdere, men reducering af livskvalitet, og som ovenfor, en mulig
forlængelse af borgernes erhvervsmæssige afklaring (og/eller forværring, hvis vi skal være pessimistiske) og dermed forlængelse på offentlig ydelse.
 
SSU-33-03 - Kommunikationscentret - Personalereduktion
- Som beskrevet i forslaget vil det få afledte konsekvenser for os og ’vores’ borgere, da vi har en tæt samarbejde omkring en lang række af målgruppens
borgere. Besparelsen kan medføre, at vi må købe indsatsen andetsteds, hvorved vi mister det tætte samarbejde, og måske skal betale en dyrere pris. Bl.a.
kan det succesfulde tværfaglige samarbejde på hjerneskadeområdet risikere at blive berørt.
 
SSU-33-10 - Tværgående Sundhedsteam - Reduktion af puljen til borgerrettet forebyggelse
- Alle besparelser på forebyggelsesområdet vil have en stor risiko for at ramme vores målgruppe, da mange af vores borgere som udgangspunkt har brug for
hjælp, støtte og vejledning på sundhedsområdet. En direkte konsekvens er svær at beskrive, men vi kunne frygte at en besparelse vil kunne give flere
borgere både på sygedagpenge og sygere borgere på kontanthjælp.
 
SSU-33-11 - Tværgående Sundhedsteam - Reduktion af Indsatsen overfor kronisk syge borgere
- Samme som SSU-33-10
 
SSU-33-13a/b/c/d - Misbrug - Nedlæggelse af alkohol dagbehandlingen, reduktion mm
- Dette kan ramme en del af vores borgere, hvis der ikke sikres alternative behandlingstilbud. Konsekvensen kan blive, at vi ikke kan afklare disse borgere
(hvis de ikke kommer og bliver i alkohol/misbrugsbehandling), og at de derved fastholdes på offentlig ydelse.
 
TMU-55-09 – Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo
- Dette tilbud benytter jobcentret sig af, og er et unikt og yderst populært tilbud, som efter sigende skulle have stor effekt. Samme effekt kan ikke
umiddelbart forventes opnået andre steder. Konsekvenserne kan være at de borgere der benytter det, får en længere afklaringsperiode på offentlig ydelse.
 
BSU – 13-01 a+b. Flytning af Bornholms Ungdomsskole
- UU Bornholm vil gerne udtrykke bekymring over ovennævnte forslag. Forslaget indebærer, at man flytter Bornholms Ungdomsskoles afdeling i Klemensker
til Rønne. Dette vil have den konsekvens, som ikke er nævnt i forslaget – nemlig at man ligeledes flytter Dybdalskolen til Rønne.
Dybdalskolen er et specialskoletilbud man skal visiteres til for børn fra 7. – 9.kl., som har udfordringer i det normale skolesystem. I Dybdals skoletilbud er
funderet i et praktisk ”hands-on” undervisningstilbud, hvor hovedparten af undervisningen er værkstedsundervisning.
Værkestederne beliggende i Klemensker er det bærende element i skolens pædagogik og for os at se hovedårsagen til, at så mange børn, der har
mistrivedes i det etablerede system, trives på skolen og kommer videre i uddannelse.
Endvidere er der etableret et 10.klasses tilbud, 10.Y., som heller ikke er nævnt i kommentarerne til forslaget. 10.Y er et afklaringstilbud til elever, der er
visiteret til en egu, men hvor eleven endnu ikke er ”parat” eller afklaret og egu-pladsen ikke er fundet. Gruppen af egu-elever er ikke i stand til at tage en
ordinær uddannelse. 10.Y.´s tilbud er ligeledes baseret på værkstedsundervisning med efterfølgende praktikophold og sluttelig med etableringen af et egu
forløb.
Begge ovennævnte tilbud, der i væsentlig grad baseret på værkstedsundervisning og afhængige af disse værksteder, som vi vanskeligt kan forestille os
etableret andre steder.
 
ØPU-64-02 Tilpasning af antallet af valgsteder
- Udvidet brug af valgbussen. Borgerservice har ifm. sidste valg gjort sekretariatet opmærksom på, at det ressourcemæssigt ikke hænger sammen, hvis det
forventes, at det udelukkende skal være medarbejdere i Borgerservice, der tager ud med valgbussen. Dette har været forventningen tidligere. Når der
formentlig også fremover skal kunne brevstemmes i alle Borgerservicebutikker, vil det være nødvendigt at tilpasse ressourceforbruget, således at resten af
Borgerservice’ opgaver varetages tilfredsstillende i perioden med brevstemmeafgivning. Dette kan betyde at andre personalegrupper skal betjene valgbussen.
 


