tt har selv stillet et forslag
Aarhus Kommunes socialchef, Lotte Henriksen, har
tidligere udtalt iJP Aarhus, at
den største udfordring ved
overgangen er, at når de unge
bliver 16 år, bliver de myndi
ge, og så kan de selv skalte og
valte over, hvilken hjælp de
vil tage imod fra det offenifi
ge, også selv om hjælpen ikke
er til deres eget bedste.
Lldvalget er nedsat efter en
aftale
Thomas
mellem
Medom, Socialpædagogerne
Østjylland og Dansk Social
Region
rådgiverforening
Nord. Aftalen indebærer et
midlertidigt udvalg med del
tagelse af embedsmænd, fagprofessionelle og repræsen
tanter fra faglige organisati
oner og bruger-pårørendeforeninger.
Initiativet til et udvalg fal
der i god tråd med en byrådsindstilling fra De Konservati
ve, der foreslår at nedsætte et
udvalg til at komme med
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De fleste, som i sidste måned
2-dokumentaren
så
TV
“Mors lille dreng på egne
ben”, hvor den autistiske
Jørn Toft Nielsen endte i en
nedadgående spiral med
stofmisbrug og kriminalitet,
bed nok mærke i, at Aarhus
over
havde
Kommune
ordentlig svært ved at hånd
tere den unge mands over
gang at være et barn med
handicap til at blive en vok
sen over 18 år.
Det gjorde kommunen og
så selv, og derfor har social
rådmand Thomas Medom
(SF) taget initiativ til at ned
sætte et udvalg, der skal
undersøge, hvorfor overgan
gen fra barn til voksen volder
problemer for mange udsatte
og handicappede unge.
>‘Som kommune skal vi bli
ve bedre til at sikre en gliden
de overgang fia barn til vok

sen. Det har vi en fælles inter
esse i, uanset om vi er politi
medarbejdere,
kere,
pårørende eller andre med
engagement for de unge,<
oplyser rådmanden i en pres
senteddelelse.

El På baggrund af TV 2-dokumentaren “Mors lille dreng på
egne ben” skat Aarhus Kom
munes indsatser ses igennem
af fagforeninger, fagpersonate,
brugere og pårørende.
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konkrete forslag til, hvordan
overgangen fra barn til vok
sen kan styrkes.
har
Socialrådmanden
haft travlt med at gribe og
omfavne det udspil, som Det
Konservative folkeparti er
kommet med. Det er godt,
for det tyder på, at der vil væ
re bred politisk enighed, når
vi behandler sagen i Byrådet.

—

Men for os er det afgørende.
at udvalgsarbejdet munder
ud i nogle forpligtende anbe
falinger, som bliver omsat til
reel handling
ikke bare
ord,» udtaler Marc Perera
Christensen (1K).
De Konservatives forslag
skal behandles på byråds
mødet onsdag.
På baggrund af dokumen

taren om Jorn Toft Nielsen
foreslog Socialpædagogerne
Østjylland, at Aarhus Kom
mune skaber en blødere
overgang for unge fra 15-25
år.
Det kunne ifølge fagfor
eningen ske ved formalisere
de moder, hvor myndighe
den for horn og voksne samt
repræsentanter for botilbud
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deltager. Det forslag var 5f)Clalchef Lotte Henriksen villig
til at diskuttere, og hun fore
slog selv en tovholder, der
følger unge og deres familier
over i vokseni,mrådet.
Både Dansk Socialrådgi
verforening og Socialpæda
gogerne erklærer sig tilfredse
med det midlertidige udvalg.

TV 2 har fulgt den nu 19-årige
Jøm Toft NieLsen i tre dokumen
tawdsendetser. Foto: TV 2

De tre udsendeLser har skabt
debat om tidlig tvangsfjernelse
af børn og om problemer med
handicappede og udsatte børns
overgang tit voksentivet ved den
18-års fødselsdag.

om Jørn Toft Nielsen. Den første
17998, hvor Jørn var få måneder
gammel, den næste bLev vist i
2008 og handlede både om
Jørn og Liltebroren Mads, og den
tredje og seneste bLev visti sid
ste måned.

TV 2 har Lavet tre dokumentarer

19 år med Jørn

“MORS LILLE DRENG”

Tirsdag den 6. juni 2017

ska’ gøre overgangen
fra udsat barn til voksen bedre
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