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BESPARELSER: Døgninstitu
tionerforbehandlingskræ
vende børn og unge lukker i
disse år på stribe. Eksempel
vis er døgninstkutioneme
Oustruplund, Hïmmelbjerg
gården, C. Knapsminde og
Egehøjvej blevet lukket eller
foreslået lukket inden for de
seneste parår. flere midtjy
ske døgninstitutioner for ud
satte børn og unge risikerer
at skulle lukke de kommen
de år.
De planlagte lukninger
skyldes desværre ikke, at
der generelt er færre udsatte
børn og unge i Midtjylland
idag, end der varforfem år
siden. Det skyldes, at kom
munerne i højere grad væl
ger billigere metoder til at
anbringe børn og unge med
komplekse sociale proble
mer, eksempelvis familieple
je eller netværksanbringelse.
Det har stor betydning
for de udsatte børn og unge,
der ellers fik den rette hjælp
og behandling på instimtio
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Vi forstår ikke, atde midt
jyske kommuner ikke aner
kender behovet og på den
baggrund finder sammen
om at drive institutioner, der
kan løse opgaven. Dette kun
ne ske indenfor KKR-samar
bejdetellersammen med Re
gion Midtjylland.

På landsplan håber vi, at
Kommunernes Landsfor
ening, KL, vil være med til at
sikre, at der ikke blot fokuse
res på forebyggelse, men og
så sikres, at de børn og unge,
der har etbehandlingsbehov,
rent faktisk får et tilbud, de
hargavn af.
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neme. Børnenes og de un
ges behov for en specialiseret
socialpædagogisk indsats er
stadig til stede, og derfor risi
kerer samfundet at tabe nog
le på gulvet, når kommuner
ne vælger billigereog mindre
specialiserede anbringelses
metoder.
Man kan sammenligne
udviklingen med hospitalsområdet. Hvis vi lukkede alle
de store, specialiserede afde
lingerpå hospitalerne og lag
de hele indsatsen ud til små
hospitaler, ville den speciali
serede faglighed også lide et
knæk Derfor er man på ho
spitalsområdet gået den an
den vej og har opbygget stær
ke, faglige miljøer med høj
grad afspecialisering. Selvom
nærhedsprincippet også har
sin ret, så vurderes den fag
ligt specialiserede viden altså
som afgørende på hospitalsområdet. Hvorfor skal det
være anderledes på socialområdet?
Vi vil gerne understrege,
at viser et stort potentiale i
den fremherskende kommu børn erfamiliep
leje eksem
nale tilgang på bømeområ
pelvis den bedste løsning.
det. Den bygger kort sagt på,
Men der er en gruppe af
at udsatte børn og unge skal
børn og unge, der har et helt
have den tidligste, bedste og
andet og større behov, som
mindst mulige indgribende
ildce hjælpes ved den nuvæ
indsats fra start, og at familie
rende tilgang. Derfor er kom
og netværk skal drages mere
munerne nødt til at sørge for
ind i indsatseme. for nogle
en bred vifte aftilbud.

Udsatte børn
rammes når døgn
institutioner lukker
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Vi opfordrer alle aktører
på området til at tænke højt
sammen med os, så vi kan
opretholde den specialvi
den, der findes på de danske
døgninsdtutioner.
Det skylder vi de udsatte
børn, unge og familier.
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