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Understøttelse af den tidlige indsats
Thomas Malthesen Hiorth har på vegne af Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk
Folkeparti og løsgænger Gert Larsen stillet følgende spørgsmål til Budget 2021 til
administrationen.
Det er evident, at en tidlig indsats i forhold til sårbare børn er altafgørende - og samtidig også
den bedste løsning økonomisk set.
Derfor ønsker A, Ø, F og Gert Larsen at få oplyst hvilke indsatser kommunen har i forhold til
“den tidlige indsats”, som er velfungerende og hvor man kan sige at en forøgelse af indsatsen
vil give en tilsvarende forøgelse af de positive effekter.
Det ønskes i tillæg til dette en prioriteret rækkefølge over hvilke af disse indsatser, der med
størst fordel kan tilføres midler der direkte kan overføres til forbedringer for borgerne.
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og Fagcenter Børn og Familie har følgende
oversigter vedrørende den tidlige indsats. Oversigterne er vedlagt som bilag. For Fagcenter
Børn og Familie er indsatserne særligt i relation til det specialiserede område. Tilsvarende i
forhold til de ekstra tilbud ved Sundhedstjenesten, sprogskolen for småbørn samt
ressourcedagtilbud ved Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.
Det er relevant at nævne, at det er forventningen, at ”tidlig indsats” også indgår i de
almene tilbud ved dagplejer/vuggestuer og børnehaver med udgangspunkt i
dagtilbudsstrategien og Ny Styrket Lærerplan samt i den almene sundhedsfaglige tilgang
ved sundhedstjenestens samarbejde med de enkelte familier.
Oversigterne fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og Fagcenter Børn og Familie er i
vilkårlig rækkefølge. Der er ikke fagligt grundlag til at vurdere eventuelle cost-benefit i de
enkelte tiltag i forhold til, hvilke indsatser der med fordel kan tilføres midler. Udover en
sådan cost-benefit-analyse er afhængig af, hvilke konkrete forbedringer man ønsker at
opnå for hvilke borgere, så er der ikke i de respektive fagcentre en beregningsmodel, som
kan imødekomme den politiske forespørgsel.

Bilag 1.
Bilag 2.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse – tidlig indsats.
Fagcenter Børn og Familie – tidlig indsats.
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