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Ungerådgivning CPP
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Beskrivelse:
Det samlede budget for CPP er 14,085 mio. kr.
Med afsæt i budgetforliget for 2016 besluttede Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget at iværksætte
projektet Ungerådgivningen med gratis psykologhjælp til unge mellem 12 og 25 år i en forsøgeperiode i årene
2016-2018. Grundet stor efterspørgsel blev Ungerådgivningen i budgetaftalen for 2019-2022 opnormeret til en
fuldtidsstilling efter at have været en 0,5 stilling.
Der foreslås en besparelse på 500.000 kr. svarende til en fuldtidsstilling. Ungerådgivningen er en ”kan-opgave”
og vil med dette forslag ophøre ved udgangen af 2019.
Ungerådgivning er et tilbud til unge mellem 12 og 25 år om gratis psykologhjælp. Samtalerne er anonyme og
der kræves ikke henvisning. I 2017 var de tre hyppigste samtaleemner ”Problemer i familien”, ”følger af
diagnoser” samt ”lavt selvværd og andre udfordringer i ungdomslivet”. I 2017 blev 41 % af alle forløb afsluttet
efter første samtale.
I 2016 blev der i Ungerådgivningen registreret 121 unge, i 2017 109 unge og i 2018 114 unge.
Ungerådgivningen er et uvisiteret tilbud under Servicelovens § 11, hvilket betyder, at der ikke er registrering og
administration / visitation forbundet med tilbuddet.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Budget 2019
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig

Vesthimmerlands
Kommune
2.404

Smnl.
gruppen
1.696

Region
Nordjyll.
1.897

Hele
landet
1.769

Kilde: eco.vive.dk

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Nedlæggelse af Ungerådgivningen vil være i strid med målsætningen om at styrke forebyggende indsatser for
Vesthimmerlands Kommunes unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed
Såfremt Ungerådgivningen nedlægges vil det få den betydning, at antallet af indstillinger til
psykologbehandling i Børne- og Familierådgivningens regi vil stige. Der vil således komme et yderligere pres
på dette område i form af administration og foranstaltninger efter Serviceloven.
Konsekvenser for service til borgerne:
Nedlæggelse af Ungerådgivningen vil medføre en mærkbar forringelse af servicen til de unge mellem 12 og 25
år.
Da ungerådgivningen er et tilbud, hvor den unge kan henvende sig uden at skulle registreres i ”systemet” samt
kan henvende sig uden at involvere sine forældre, vil et frafald af denne mulighed formentligt betyde, at der vil
være unge, som vi ikke får ”fanget” op på i tide. At Vesthimmerlands kommune har dette anonyme og gratis
tilbud har i et langsigtet perspektiv stor betydning for den generelle trivsel hos kommunens unge. Når denne
hjælp er lettilgængelig, vil der være flere, der i tide får mulighed for at bearbejde problemstillinger, inden de
vokser sig uoverskuelige og komplekse.
Der ses i dag et stigende antal unge med ”ondt i sjælen” af forskellige grunde. Flere unge diagnosticeres med
angst, depression og flere har generelt svært ved at tackle livet med de krav og udfordringer, det moderne

samfund stiller.
Ved en besparelse vil disse unge ikke få den hjælp, de har behov for tidligt nok. Deres udfordringer vil kunne
vokse sig større og nogle af dem kan få behov for mere indgribende og dyrere indsatser.
Personalemæssige konsekvenser:
Reduktion med en fuldtidsstilling.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED-CPP
o Ungerådet
o Skolebestyrelserne
o MED-Børne og Familierådgivningen
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen påvirkning, da beløbet ikke indgår i takstberegningen.

