Barnets stemme Vejle har bedt cand.pæd Mette Ejby Pallesen om et bidrag til projekt MÆLKEBØTTEBØRN
”skal vi lege i morgen?”. Mette har en stor viden om og engagement i de mest udsatte børn og deres
familier. Som suppleant til Vejle Byråd for Socialdemokratiet følger hun det lokale arbejde i forhold til
socialpolitiske beslutninger:
FOKUS PÅ UDSATTE BØRN OG UNGE.
Ved sin nytårstale i 2019 var Statsminister Mette Frederiksen meget skarp på, at vi som samfund skal
hjælpe udsatte børn og unge. At vi har et fælles ansvar: “Når samfundet reagerer for sent. Eller slet ikke
reagerer. Når vi tager for mange hensyn til de voksne. Så betyder det, at der er børn i Danmark, som vokser
op med omsorgssvigt og vold. Det kan vi ikke forsvare. Det skal vi ikke forsvare (...) Vi må træde i karakter
som samfund. (…) Vi må entydigt tage børnenes parti”.
Således sagde Statsministeren og dermed var tonen lagt for et nyt fokus på udsatte børn og unges vilkår, og
et nyt fokus på den indsats de skal have.
I Vejle Kommune har der i en årrække ikke været afsat nok penge til at tage børnenes parti, og hjælpe de
udsatte børn og unge. Dette har betydet, at Familieområdet har haft et merforbrug i forhold til budgettet.
Forvaltningen har således måtte indplacere udsatte børn og unge på lavere og billigere indsatstrin; Dvs. at
udsatte børn og unge er blevet tilbudt en mindre indsats, end der måske i deres tilfælde var brug for.
Familieområdet har oplevet en voldsom vækst i tilgangen af børn og unge, der har behov for støtte og
foranstaltninger, herunder en tredobling i antallet af underretninger. Ofte har underretningerne været på
de samme cpr. numre, hvilket betyder, at det handler om børn og unge, hvor der er gentagende bekymring
vedrørende barnets eller den unges ve og vel. Der har derfor tydeligvis været brug for at tilføre penge.
I budgetforlig 2019 i Vejle Kommune blev der tildelt 10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Forvaltningens
evaluering viste, at der er brug for flere penge, da der alene i 2020 mangler 23 mio.
Dette blev taget med til de nuværende budgetforhandlingerne. Den 10/9 2020 blev byrådets partier enige
om Budgetforslag 2021-2024, hvor familieområdet blev prioriteret.
Børne-og familieområdet får dermed et løft til området på samlet 39 millioner, hvoraf mange af pengene er
øremærket udsatte børn og unge. Hvilket man kan læse i forligsteksten: “I år er der særligt fokus på at
prioritere familier og udsatte borgere, som oplever at have det vanskeligt i livet. Forligspartierne har derfor
valgt at prioritere midler, så området har økonomi til det stigende antal af sager og til at investere i nye og
bedre indsatser”.
Dermed er der et politisk ønske om at løfte området, så udsatte børn og unge får den nødvendige indsats
og ikke længere kun den billigste. Det er godt nyt, som falder i tråd med regeringens aktuelle
lovgivningsarbejde, hvor der sættes fokus på barnets behov og rettigheder.
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