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Bilagsoversigt
Punkt nr.

8.

Status på kriminalpræventive indsatser
1. Den kriminalpræventive handleplan: Tryg i Rudersdal (136894/18)
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1

Meddelelser BUR-møde 27.11.2018

27.11.2018

Sagsnr.
18/1744

Resumé
Nyt fra fritidsundervisningen
I modsætning til sidste år var vi i august måned på skolebesøg hos 4.-5. og 6. årgang på alle kommunens skoler. Vi fik præsenteret Ung i Rudersdal, vores ungecentre samt vores fritidstilbud. Der var stor interesse fra de unges side, og flere lærere
bakkede positivt op om vores tilbud.
Tilmeldingen til sæson 2018/2019 er større end sidste sæson, og vi tillægger den
øgede tilgang vores skolebesøg samt de meget populære hold; e-sport, cheerleading og mad/kagehold.
Pr. 01.11.2018 er der registreret 250 flere tilmeldinger end året før.
Vi fik i foråret ombygget køkkenet i Nærum Ungecenter, og det har givet os mulighed
for at tilbyde Kokkeskole. De unge lærer om råvarer, indkøb, budget og ikke mindst
at lave mad af en professionel kok. Maden, som holdet producerer, sælges til de
øvrige unge i ungecenteret.
Som noget nyt har vi i dette års ungemagasin arrangementer med, som arrangeres
af ungecentrene. Det tiltrækker nye unge, som normalt ikke er i kontakt med ungecentrene. Vi håber på denne måde at få nye brugere, og at kendskabet til Ung i Rudersdal bliver udbredt.
UiR seminar
Den 12. december tager hele organisationen på en inspirationstur til andre kommuner. Der er tale om et heldagsarrangement, så det betyder lukkedage i de afdelinger,
hvor det ikke er muligt at holde åbent med vikarer. Inspirationsturen følges op med
en arbejdsdag den 11. januar, hvor alle medarbejdere samles for at kickstarte det
nye år 2019. Her kan det igen blive nødvendigt at holde lukket i ungecentrene.
Status på flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg
Efter sommerferien har byggeri og renovering taget fart, og entreprenører er gået i
gang med både opbygning af nyt foreningshus og renovering af hovedbygningen. I
forbindelse med renovering af hovedbygningen er der opstået behov for at udskifte
store dele af bygningens el-installationer, hvilket har forsinket den samlede renovering med syv uger. Det forventes, at projektet er færdigt i foråret 2019.
Der er oprettet en Facebook-side (Rudegaard – Behind the Scenes), hvor især bru4/22

gere og forældre kan holde sig opdaterede om projektets fremdrift, ligesom Rudersdal Idræt løbende lægger billeder ud på deres Facebook-side.
Start-up Academy 2018
Start-up Academy er et iværksætterforløb, hvor elever fra Birkerød - og Nærum
Gymnasium får undervisning og sparring fra dygtige iværksættere, mens de arbejder
på egne idéer.
I år deltog 16 unge, som alle afsluttede deres forløb ved at pitche deres idé til et panel bestående af stifteren af Brødflov, stifterne af Miild Makeup, stifteren af Student
and Innovation House samt en iværksætterkonsulent fra Væksthuset.
Vinderen blev Artin Hodanloo med sin idé ”Florych – flowers with attitude” – smukke,
økologiske, lokalt producerede blomster til billige og overkommelige priser. Artin
vandt et års mentorprogram hos Andreas Kristian Gjede fra Student and Innovation
House.
Det var øjenfaldende, at årets unge iværksættere havde idéer som kredsede om
sociale, bæredygtige, deleøkonomiske og socialøkonomiske virksomheder.
4K
Ung i Rudersdal har haft pædagogiske medarbejdere, konsulenter, kollegaer fra
biblioteket og ledere afsted på et kompetenceforløb i 4K regi. Kompetenceforløbet
har været baseret på læringseksperimenter for medarbejdere, der arbejder med ungedeltagelse. Denne del er afsluttet, og der er afledt deraf, givet nogle anbefalinger
med til lederne, som pt. arbejder videre sammen. Det har været et utroligt spændende forløb, der har masser af potentiale. Dog giver de organisatoriske forskelligheder
nogle udfordringer, som der skal tages højde for i det næste forløb. Det er Ung i Rudersdals anbefaling, at der laves lignende forløb fremadrettet, da der er utrolig megen viden hos de sammenlignelige nabokommuner.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
I forhold til Start-Up Academy blev det foreslået, at der fremadrettet eventuelt indgås
samarbejde med Erhvervsrådet og Team Rudersdal.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Per Vangekjær og Eric Beran deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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Forslag til mødekalender 2019
Sagsnr.
18/1750

27.11.2018

Resumé
Forvaltningen forelægger forslag til mødeplan for 2019.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holder fire faste møder årligt, hvortil kommer eventuelle ekstraordinære møder.
Ung i Rudersdal foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holder møder efter følgende mødeplan i 2019:
Mødekalender 2019
Mandag den 25. februar 2019
Tirsdag den 21. maj 2019
Onsdag den 4. september 2019
Torsdag den 28. november 2019

kl. 16.30-18.30
kl. 16.30-18.30
kl. 16.30-18.30
kl. 16.30-18.30

Dagsorden udsendes senest fem hverdage før mødets afholdelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkender sagen.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen.
Oliver Burø Bjørnmose, Per Vangekjær og Eric Beran deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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3

Medlemmerne fortæller

27.11.2018

Sagsnr.
18/2019

Resumé
Bestyrelsens medlemmer har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit
kan tage emner op.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Det er bestyrelsesmedlemmerne selv, der beslutter, hvilke emner de vil tage op.
Almindeligvis vil eventuelle sagsemner, fremsat under dette punkt, blive henvist til
senere behandling efter konkret udarbejdet beslutningsgrundlag.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Birgit Hoe Knudsen orienterede om, at der er tanker om at styrke ungerepræsentationen i Folkeoplysningsudvalget.
Det blev foreslået, at Ung i Rudersdal skal være primus motor for formidling af kommunens mangfoldighed af tilbud til kommunens unge.
Det blev foreslået, at infoskærmene på kommunens skoler benyttes til formidling af
information fra Ung i Rudersdal. Forvaltningen undersøger mulighederne.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Per Vangekjær og Eric Beran deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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4

Oplæg til proces for ungestrategi

27.11.2018

Sagsnr.
18/17716

Resumé
Den 10.10.2018 godkendte Kommunalbestyrelsen fagudvalgenes langsigtede mål
for udvalgenes arbejde i budgetperioden 2019-2022. De langsigtede mål indebærer,
at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde en række strategier for Kulturområdets
institutioner, herunder for Ung i Rudersdal. Her fremlægges indledende forslag til
skitse for udvikling og udarbejdelse af en ungestrategi for hele Rudersdal Kommune.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Baggrund og formål
Arbejdet med strategier, rammesætning samt mål og indsatser sker med særligt
fokus på kultur, foreninger og involvering af frivillige. I udkastet til udvikling af strategien lægger Ung i Rudersdal vægt på, at brugere, foreninger og andre interessenter
(herunder andre forvaltningsområder) involveres tæt og kontinuerligt i processen.
Den kommende ungestrategi skal skabe rammer for og sikre sammenhæng mellem
pædagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og brugernes behov.
En ungestrategi for unge mellem 13-25 år vil supplere den eksisterende Børne- og
Ungepolitik og imødekomme kommunalbestyrelsens formulering af langsigtede mål.
Deltagere/interessenter
Et centralt element i udkastet til strategien er, at den skal udvikles af og med unge.
Ved at involvere en bred målgruppe i udviklingen af strategien, mobiliseres et øget
ejerskab og kendskab til den, så størstedelen af unge og lokale aktører i Rudersdal
Kommune oplever den endelige strategi relevant og aktuel. Herudover inviteres lokale gymnasier, folkeskoler, institutioner, foreninger, virksomheder, NGO’er, tænketanke og kommunale samarbejdspartnere til at deltage i udvikling af strategien.
Proces og metoder
Ungeinddragelse, demokratisk deltagelse samt fremgangsmåder indenfor designtænkning og innovation bliver retningsgivende for det udkast, der arbejdes med. Udkastet bliver opdelt i faser, hvor hver fase har et mål. Vi tiltænker at arbejde temabaseret gennem formater som innovationscamps, hvor unge, lokale aktører, virksomheder mm., sammen arbejder for at finde på nye løsninger indenfor temaerne og
samtidig leverer indhold til ungestrategien.
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Tidsplan
Processen startes op i 2018 og forventes gennemført i løbet af 2019.
Udkastet til skitse for ungestrategiprocessen præsenteres af ungekulturkonsulent
Anna Louise Nøhr, som deltager under punktet.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
I forbindelse med præsentationen understregede forvaltningen, at den præsenterede
skitse alene er et forslag til det videre arbejde med processen.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte opbakning
til den præsenterede proces
Oliver Burø Bjørnmose, Per Vangekjær og Eric Beran deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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5

De pædagogiske områder - Fællesskaber er nøgleordet

27.11.2018

Sagsnr.
18/17718

Resumé
Ung i Rudersdals ungemiljøer skal være omdrejningspunktet for fællesskaber med
læring, udvikling og dannelse. Indsatsen skal ikke løftes af Ung i Rudersdal alene,
men i høj grad skabes gennem samarbejde med relevante aktører fra både kommune og civilsamfund.
Der gives her en status på arbejdet i ungemiljøerne.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Nærum
Nærum Ungecenter er i gang med en større udvikling. Bygningen har gennemgået
en markant renovering og huser nu faciliteter til enhver type undervisning, foreningsaktivitet osv. som E-sport, madlavning, kreativitet, dans mv. Igennem Åben Skole
laves der undervisningsforløb for de enkelte årgange i Ungecenteret med henblik på
brobygning mellem skole og fritid.
Unge, der er inspireret af Café Birken, har igennem de sidste par måneder indrettet
1. sal til fællesskabet Loftet på tværs af klasser for ældre unge. Foreninger, der laver
aktiviteter for unge, begynder at få interesse for mulighederne, og enkelte er allerede
startet op.
Holte
I Holte Ungecenter er det primære fokus på at komme godt fra start på Rudegård.
Derfor arbejdes der med forskellige uddannelser, processer og workshops for både
medarbejdere og brugere. Medarbejderne skal klædes på til den nye rolle som samarbejdspartner med foreninger, og de unge skal bidrage til indhold og indretning af
det nye ungemiljø. Ungemiljøet skabes i samarbejde med øvrige aktører, der allerede benytter faciliteterne, stedet, således at det bliver et samlet fællesskab med flere
muligheder.
Byggeprocessen kan følges på Facebooksiden ”Rudegaard - Behind the scenes”.
Birkerød
I Birkerød Ungecenter er efterspørgslen så stor, at de fysiske rammer er pressede.
Udearealet er minimalt, hvilket desværre afleder en negativ historiefortælling om
brugerne, når de opholder sig udenfor bygningen. Der arbejdes målrettet med unge10/22

grupperne om deres ansvar for den gode historiefortælling for stedet, hvilket tages
meget seriøst af brugerne. For at lette noget af presset bruges Performancehuset og
Den Gule Drages lokaler, når det kan lade sig gøre. Der arbejdes på at tilføre flere
ressourcer til bemandingen i Birkerød Ungecenter.
For alle tre steder opleves en stigning i henvendelser omkring brug af faciliteterne,
f.eks. til sociale arrangementer for klasser arrangeret af forældreråd eller lignende.
Det er en god måde at udnytte faciliteterne på, og en god måde at introducere de
unge, som måske ellers ikke benytter vores tilbud, for mulighederne for at være del
af det fællesskab, ungecentrene kan tilbyde.
Gadeteam
Gadeteamet er under forandring og fra. 1. januar afløses deltidsmedarbejderne af én
fuldtidsansat, således at teamet reelt er en duo. Gadeteamets opgaver er ligeledes
under forandring og i konstant bevægelse, ligesom ungegrupperingerne er. Deres
opgaver tilpasses behovet løbende, hvorfor det kræver fleksible og fagligt dygtige
medarbejdere, der kan hjælpe unge med at komme ind i sunde fællesskaber.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.
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6

Sundhedsprofil for børn og unge - anbefalinger

27.11.2018

Sagsnr.
18/7300

Resumé
En række fagudvalg besluttede 11.04.2018, at der skal udarbejdes nye fælles tværgående mål og visioner om sundhed i Rudersdal Kommune. En analyse af forebyggelsespotentialerne blev behandlet 03.10.2018 i samme udvalg, og i forlængelse
heraf fremlagde Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune en række anbefalinger til
det fremadrettede sundhedsarbejde på børne- og ungeområdet.
Her præsenteres de anbefalinger, der har fokus på unge samt Ung i Rudersdals
arbejde med disse anbefalinger.
Sagens forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Sundhedsprofilen 2017
har Sundhedstjenesten identificeret seks sundhedsudfordringer, som kommunerne,
herunder Rudersdal, bør prioritere. Det drejer sig om rygning, alkohol, fysisk inaktivitet, stoffer, overvægt og mental sundhed.
Sundhedstjenesten anbefaler indenfor ungeområdet, at Rudersdal Kommune fokuserer på:
•
•

Unges søvn- og kostvaner og på at begrænse målgruppens rusmiddelforbrug
Den lille gruppe unge, der ikke trives så godt som resten af målgruppen

Ung i Rudersdal arbejder nu og fremadrettet med anbefalingerne i følgende tiltag:
•
•
•
•
•
•

Social pejling - forebyggelse
Fritidsundervisning – kost og motion
Ungerådgivning – særlig fokus på den lille gruppe unge, der ikke trives
Gadeplansindsats - forebyggelse og særlig fokus på den lille gruppe unge, der
ikke trives
Samarbejdet på tværs i og udenfor definerede samarbejdsstrukturer – forebyggelse og særlig fokus på den lille gruppe unge, der ikke trives
Pædagogiske tilbud – generelt fokus på fællesskaber og trivsel

12/22

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.
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7

Pædagogisk indsats for unges fritid i Birkerød

27.11.2018

Sagsnr.
18/17720

Resumé
I Birkerødområdet er der periodevis udfordringer med grupperinger af unge, som
søger og mangler indhold i deres frie tid. Afledte situationer heraf kan skabe utryghed hos såvel borgere som kollegaer på f.eks. biblioteker.
Som afløser for det tidligere værested ”Casablanca” har Ung i Rudersdal derfor arbejdet med udvikling af forskellige modeller, der kan imødegå denne problemstilling.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Ungecenteret i Birkerød er centralt placeret i byen på Mantzius i 1905-Fløjen. Birkerød Ungecenter er godt besøgt med omkring 70 brugere på daglig basis. Der er over
400 brugere igennem ungecentret i løbet af en sæson.
De fysiske rammer har dog en så beskeden størrelse, at rammen ikke er hensigtsmæssig til imødekommelse af de faciliteter, som motiverer de forskellige grupperinger af unge – fra Ung-Ung til Ældre-Ung.
Den besluttede udflytning af Toftevangskolens SFK tilbud Den Gule Drage på 2. sal i
1905-Fløjen er endnu ikke blevet en realitet på grund af pladsmangel på skolen.
Det daglige liv omkring ungecenteret i udeområderne ved 1905-Fløjen på Kulturcenter Mantziusgården er endvidere udfordret i forhold til de forskellige ungemålgrupper,
særligt i forhold til f.eks. rygning, knallertkørsel og højrøstet samvær i grupper af
unge. Dette skaber en utryghed hos de unge brugere af stedet samt hos mange
borgere og besøgende til Mantzius.
Birkerød Ungecenter rummer pt. både normalt fungerende unge fra 6. klasse og op
samt ældre unge med mere eller mindre grad af udsathed. Interaktionen mellem de
forskellige ungetyper fungerer udmærket.
Dog kan det også konstateres, at der er en forholdsmæssig overvejende stor andel
af unge med anden etnisk oprindelse end dansk, hvilket kan holde mange øvrige
unge fra at bruge stedet
Gadeteamet i Ung i Rudersdal åbnede, kort før sommerferien på adressen Kilde14/22

dalsvej 2, et midlertidigt værested for ældre unge i samarbejde med de unge. Gruppen består af omkring 10 ældre unge, hvoraf mange er tidligere brugere af det nu
lukkede ”Casablanca”. Værestedet fungerede uden medarbejdere og kun med pædagogisk facilitering og tilsyn af Gadeteamet.
Lejemålet var af midlertidig karakter og kan ikke forlænges, og Ung i Rudersdal har
derfor arbejdet med at finde et alternativ til dette sted.
Fremadrettet
Et værested for de ældre unge på nuværende tidspunkt vurderes til at være for udgiftstungt. Det er forholdsvis få unge, der har behov. Heraf er mange over 25 år, og
en del er ikke bosat i kommunen, men har blot relationer eller på anden måde tilknytning til kommunen. Værestedet vurderes til, uden bemanding, at få negative
følgevirkninger for omgivelserne og være stigmatiserende og ekskluderende for øvrige brugere.
Gadeteamet skal i stedet gøre en indsats for at hjælpe de unge med andet aktivt
indhold i deres frie tid, således at relationerne stadig opretholdes. Gruppen kan
f.eks. få støtte til at danne en forening, booke fodboldbaner mv., der kan støttes af
Gadeteamet med tilstedeværelse i forbindelse med planlagte aktiviteter. Ung i Rudersdal kan hjælpe med at søge tilskud eller yde støtte ved indkøb af bolde mv.
Birkerød Ungecenter prioriteres forsøgsvis med tilførsel af flere ressourcer end de
øvrige ungecentre, således at der kan arbejdes endnu mere intensivt med pædagogiske og udviklende tiltag for både adfærd og ansvar hos de unge samt koordinerende indsatser og kompromiser for bedre udnyttelse af Den Gule Drages faciliteter
både ude som inde.
Der oprettes flere undervisningshold på matriklen med henblik på at skabe flere muligheder og mangfoldighed i målgruppen.
Med udspring i Performancehuset allokeres en musikkonsulent fra Ung i Rudersdal
til at skabe selvorganiserende musikinteresse blandt de unge gennem forskellige
pædagogiske projekter. Interessen for musik er allerede stor, hvorfor flere af de pædagogiske medarbejdere har kompetencer for både det instrumentale og den elektroniske musik.
E-sportens mange facetter, og Ung i Rudersdals massive indsats på området i egne
huse, har skabt en ny verden for mange af de unge, der dagligt spiller computer.
Indsatsen på dette område vil fortsætte, og der tilrettelægges yderligere undervisning med henblik på at bruge E-sporten til at skabe den gode fortælling og succesoplevelser hos ungegrupperne. Således er Birkerød Ungecenter f.eks. allerede tilmeldt den landsdækkende YouSee EsportsLiga.
Gadeteamets rolle i ungecentret ændres ikke.
Indsatserne bliver altså lagt i bredde-tilbud. Det vil sige, at der målrettet arbejdes
med den enkelte unge, grupper af unge samt nye brugere for at gøre Birkerød til et
reelt bredde-tilbud.
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Økonomi
Forvaltningen forventer at kunne lave indsatsen inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Status på kriminalpræventive indsatser

27.11.2018

Sagsnr.
18/6709

Resumé
Den kriminalpræventive indsats og beredskab i Rudersdal Kommune varetages i
SSP-samarbejdet, og koordineres af Kulturområdet ved Ung i Rudersdal.
Den kriminalpræventive handleplan blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 06.06.2018.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Arbejdet med kriminalitetsforebyggelse sker i en sammenhængende indsats på
tværs af den kommunale organisation og i samarbejde med politi og andre relevante
samarbejdspartnere. SSP koordineres af Kulturområdet ved Ung i Rudersdal.
Samarbejde med politiet
Samarbejdet med politiet er forbedret. Nordsjællands Politi har lavet en organisationsændring, og i denne sammenhæng er Forebyggelses- og Nærhedslinjen relevant. Den medførte, at Rudersdal Kommune har fået en områdebetjent, som er
kommunens hovedsamarbejdspartner og indgang til politiet. Intentionen med områdebetjenten er, at pågældende skal være så synlig og tilgængelig som muligt for
både borgere og samarbejdspartnere. Områdebetjenten er fremover politiets repræsentant ved § 115 møderne og deltager desuden ved lokalrådsmøderne med viden
fra det udførende niveau.
Samarbejdsstrukturen på tværs af forvaltningsområder
Samarbejdsstrukturen på tværs af forvaltningsområder er i god udvikling
Flere tværgående indsatser som ”Fælles ungeindsats” og udviklingssporet ”Sammen
med borgeren” betyder, at Ung i Rudersdal overvejer oprettelsen af endnu et samarbejdsforum med fokus på den kriminalpræventive indsats.
Samarbejdet med skolerne
Samarbejdet med skolerne er i god udvikling. ”Social pejling” er meget efterspurgt.
Der arbejdes på en løsning, hvor det nye Gadeteam får en rolle i denne indsats.
Skolenetværksmøderne har, ud over at være givtige som sparrings- og videndeling,
vist sig at have en positiv effekt på skolernes kendskab til de lokale fritidstilbud udbudt via Ung i Rudersdal, således at der bygges bro mellem skole og fritid.
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Én gang om året vil Ung i Rudersdal/SSP fremover samarbejde med skolerne om et
forældreforedrag med en ekstern ekspert med trivsel og forebyggelse som tema. Det
første oplæg var med Søren Østergård og blev afholdt på Dronninggårdskolen.
Pædagogiske indsatser
I Ung i Rudersdals normale kerneydelse er der iværksat pædagogiske indsatser på
gadeplan ved Gadeteamet. Den pædagogiske indsats både på gaden og i de fysiske
faciliteter er en vigtig faktor for den generelle forebyggelse, hvilket er en Ung i Rudersdal-opgave, som er et væsentligt supplement til SSP indsatsen. Gadeteamet er
særligt på arbejde i weekender og udvalgte hverdagsaftener og har en række hotspots, som de frekventerer: Biblioteker, Idrætscenter, hovedgaden i Birkerød mv.
Deres opgaveprioritering ændres løbende i takt med behovet. Gadeteamet har f.eks.
støttet nogle ældre unge med et midlertidigt værested, da der opstod et behov for
det.

Bilag
1 Den kriminalpræventive handleplan: Tryg i Rudersdal

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal deltog ikke i behandlingen af punktet.
Oliver Burø Bjørnmose og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.
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9

Udviklingssporet sammen med borgeren

27.11.2018

Sagsnr.
18/17723

Resumé
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget
og Erhvervsudvalget har godkendt strukturrapportens forslag om styrket tværgående
samarbejde på tværs af det sociale område, hvor Ung i Rudersdal også er indtænkt i
samarbejdet.
Sagen fremlægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
At arbejde tværgående med sociale sager har to formål:
Det ene mål handler om at give en bedre service til de borgere, der har sager i flere
områder og som risikerer at opleve mangel på sammenhæng og helhed i deres
sagsbehandling. Et tværgående arbejde skal time og koordinere samarbejdet med
borgeren, så indsatserne hænger sammen.
Det andet mål er at effektivisere sagsbehandlingen. Når borgerens sag bliver behandlet parallelt i de forskellige områder, risikerer man, at indsatserne ikke times og
ikke giver den udvikling for borgeren, som det er tiltænkt.
Der er et effektiviseringspotentiale i at skabe sammenhæng for derigennem at give
mere målrettede, sammenhængende og effektive indsatser. Det er også realistisk, at
oplevelsen af sammenhæng mindsker frustrationen hos den enkelte borger og øger
borgerens engagement i egen sag, hvilket er en ressource i sig selv.
Borgeren skal være medskaber og ikke modtager af indsatserne. Borgeren skal i
langt højere grad sætte dagsordenen og anses som ekspert i eget liv og have dertil
hørende indflydelse. Borgeren skal selv vælge sin kontaktperson blandt de medarbejdere, som er i det aktuelle team.
Rent organisatorisk kræver arbejdsformen, at man samler sig i tværgående teams
omkring borgeren. Det kræver, at alle områderne investerer de nødvendige ressourcer i at deltage i teams og i kompetenceudvikling, der fremmer et samskabende
mindset. Det kræver endvidere, at der er en struktur, der understøtter det tværgående samarbejde, så man ikke falder tilbage i monosektoriel behandling af borgeren.

19/22

Det er vedtaget at:
•
•
•
•

•

udviklingssporet sættes i gang primo 2019
man i første omgang begynder med alle ”overgangssager” (når en ung fylder 18
og går fra en lovgivning til en anden lovgivning) og 10 såkaldt komplekse sager
en styregruppe - bestående af områdecheferne og direktionen – nedsættes, så
de løbende kan tage beslutninger, der understøtter det tværsektorielle arbejde
minimum tre medarbejdere fra de fire deltagende områder er med i kompetenceudvikling og i de tværgående teams. Fra Ung i Rudersdal er det SSP koordinator
Katrine Reumert og afdelingsleder Rasmus Stange
der ansættes en koordinator som forankres i Socialområdet (pr. 01.01.2019 i
Senior, Social og Sundhed)

Økonomi og effekt
Omlægningen af samarbejdet med borgeren kan give effekter på flere ”bundlinjer”:
Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt.
Et forsigtigt bud estimerer, at der kan realiseres en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i
2019 og 1,5 mio. i efterfølgende år. Besparelsen effektueres forlods som en reduktion af budgetterne til de tre berørte politikområder henholdsvis børn og unge med
særlige behov, voksne med særlige behov og beskæftigelse
Ultimo 2020 følges op på arbejdet og der foretages en evaluering med ønske om at
se på effekter på ovennævnte ”bundlinjer”: På den baggrund vurderes det, om samarbejdet skal forankres permanent og eventuelt udvides.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.
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10

Budgetopfølgning
Sagsnr.
18/1764

27.11.2018

Resumé
Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgning pr. 01.11.2018 viser en forbrugsprocent på 74,5 %.
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,3 %.
Status er, at budgettet overholdes.

Budgetopfølgning
pr. 01.11.2018

Periodens
Korrigeret
Rest korr.
Forbrugs %
forbrug
budget
budget
JAN - OKT
2018
Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Profitcenter

DKK

Samlet resultat
Ledelse og administration
Sekretariat

DKK

DKK

13.670.742

18.356.380

4.685.638

74,5

2.432.685

3.067.217

634.531

79,3

2.812.205

3.385.000

572.794

83,1

Sociale indsatser

1.575.607

2.320.000

744.392

67,9

Fritidsundervisning

1.475.463

2.175.000

699.537

67,8

Ferieaktiviteter

43.090

75.000

31.910

57,5

Arrangementer

386.251

575.000

188.748

67,2

Distrikt Nærum

2.442.760

3.207.961

765.200

76,1

Distrikt Holte

1.090.158

1.847.093

756.935

59,0

Distrikt Birkerød

1.412.518

1.704.109

291.591

82,9

Den lave forbrugsprocent afspejler blandt andet, at der er budgetteret midler til indretning af nyt ungemiljø på Rudegaard, til udskiftning af Ung i Rudersdals køretøjer samt
til opgradering af vores ungecentre, herunder indretning af 1. sal i Nærum Ungecenter.
En del af de budgetterede midler til gadeplansindsatsen 2018 er ikke blevet brugt, da
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den tiltænkte struktur har vist sig ikke at virke optimalt.
Vi forventer, at vi fra januar 2019 er på plads med den langsigtede struktur.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 27.11.2018
Bestyrelsen spurgte ind til betydningen af begrebet ”korrigeret budget” i budgetopfølgningen. Forvaltningen forklarede, at begrebet dækker over, at det oprindelige budget i
løbet af budgetåret korrigeres. Ung i Rudersdals oprindelige budget 2018 var på
16.832.000 mio. kr. I løbet af 2018 er Ung i Rudersdals mindreforbrug fra 2017 samt
det årlige budget til driften af SFK’en i Nærum Ungecenter for Nærum Skole tilført.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.
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