
  
Som formand for det sociale udvalg i Fjends Kommune ser jeg mig nødsaget til at rette de misforståelser, 
der fremgår af læserbrevet. 
  
Fakta er: 
- Socialudvalget blev på sit forrige møde, under behandling af punktet vedr. budget 2004, præsenteret for en 
ide fra forvaltningen, som udvalget gav grønt lys til at arbejde videre med. Ideen gik ud på, at vi måske 
kunne give nogle af de unge vi har anbragt et anderledes - og bedre tilbud. Det er nemlig sådan, at unge 
mellem 15-18 år der skal anbringes, oftest bliver anbragt på institutioner eller opholdssteder, fordi det er de 
eneste reelle tilbud, der er til den gruppe. Ofte er det slet ikke nødvendigt med så dyr en foranstaltning, fordi 
den unge ikke er egentlig behandlingskrævende. De har f.eks. brug for at komme hjemmefra, finde sig selv 
og evt. få støtte til at bearbejde noget i dem selv og/eller støtte til at strukturere hverdagen.  
  
- Forvaltningens ide tog udgangspunkt i de ungdomsboliger, der skal bygges i Åparken, da de bliver bygget i 
2 huse med hver 4 små lejligheder. Det kunne være optimalt at samle 3-4 unge i sådan et hus, hvor der så 
skulle tilknyttes socialpædagogisk/psykologisk personale i nødvendigt omfang. Typisk pædagog morgen og 
aften, psykolog efter behov. Men, ganske rigtigt som Holger Landbo skriver, ikke med natdækning som 
udgangspunkt.  
  
- Der er ikke taget kontakt til boligselskabet og der er ikke regnet på, hvad det evt. vil koste at gennemføre 
ideen, ligesom der heller ikke er sat navne på de unge, der kunne komme på tale i den sammenhæng. Men 
da forvaltningen har en forventning om, at en sådan foranstaltning vil være både bedre målrettet den enkelte 
og billigere end de foranstaltninger, vi benytter os af i dag, var et enigt socialudvalg selvfølgelig indstillet på, 
at den ide burde undersøges nærmere. Det er så det, forvaltningen er blevet bedt om og indtil der foreligger 
faktuelle oplysninger er det fortsat kun en ide. 
  
Med venlig hilsen 
  
Lea Flarup 
Formand for det sociale udvalg i  
Fjends Kommune. 
 
 


