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Navn på tema: Opnormering af støtte- og kontaktperson for unge mellem 16-25 år fra 
deltidsstilling til fuldtidsstilling med fleksibel indsats 
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Drift 180 180 180 180
Anlæg
Finansiering

I alt 180 180 180 180

 
 
Resume: 
Opnormering af den nuværende støtte- og kontaktperson for unge mellem 16-25 år 
(Unge-SKP) fra deltids- til fuldtidsstilling med mulighed for at arbejde fleksibelt i 
tidsrummet kl. 7-22. Opnormering til en fuldtids Unge-SKP funktion indgår i 
handleplanen for den netop vedtagne udsattepolitik. 
 
Formålet er at give flere psykisk sårbare unge hjælp på et tidligt tidspunkt. Tidlig 
opsporing og koordinering kan være med til at stabilisere de unges hverdag og vil i 
mange tilfælde afværge mere omfattende indsatser.  
  
Sagsfremstilling: 
I 2016 blev Unge-SKP funktionen etableret som deltidsstilling på 23 timer ugentligt.  
 
Målgruppen for Unge-SKP er psykisk sårbare unge i alderen 16-25 år, som har brug for 
en opsøgende indsats for at overvinde problemstillinger som eksempelvis kontakt til 
sundhedsvæsnet, uddannelsesstart eller komme ud af isolation. Der har siden etablering 
af Unge-SKP tilbuddet vist sig at være et væsentligt større behov, end den nuværende 
økonomiske ramme giver mulighed for at efterkomme.   
 
Social- og Sundhedsudvalget har særlig opmærksomhed på unge, der er på vej til at 
blive - eller allerede er- socialt udsatte. Opnormering til en fuldtids Unge-SKP funktion 
indgår derfor også i handleplanen for den netop vedtagne udsattepolitik. 
 
Unge-SKP’en har i løbet af 1½ år haft 67 borgerforløb. Dertil kommer ca. 180 
henvendelser fra eksempelvis forældre og uddannelsesinstitutioner, som ønsker sparring 
om en ung.  
 
Unge-SKP’en har gennemsnitligt 18 unge tilknyttet. Erfaringen viser, at der kan være 12-
15 unge tilknyttet Unge-SKP’en, idet kontakt til de mest sårbare og isolerede ung kræver 
mange henvendelser og stor indsats. Når antallet af sager stiger er det nødvendigt at 
prioritere, hvem der har mest brug for støtten og lade andre vente.  
 
Unge-SKP funktionen har en opsøgende og opsporende karakter, der forebygger og 
afhjælper en umiddelbar forværring af situationen for psykisk sårbare unge, bl.a. via 
samarbejde med og brobygning til offentlige myndigheder samt offentlige og private 
tilbud. Unge-SKP arbejder på tværs af Børn og Unge og Socialområdet i overgangen 
mellem ung og voksen. 
 
Ved en opnormering til en fuldtidsstilling kan en væsentlig større del af behovet for en 
forebyggende indsats efterkommes. Desuden kan der i større grad i samarbejdes med 



Budget 2018     Temaforslag drift 

Udvalget for Social og Sundhed 

Acadre sagsnr. 17/16310 

bl.a UU-vejledere, SSP og jobcentret, som samlet kan medvirke til at styrke en indsats i 
den unges liv med mulighed for at komme på sporet igen.  
 
Ved at kunne arbejde fleksibelt i tidsrummet 7-22 øges muligheden for at nå særligt 
udsatte unge i målgruppen, der ikke selv opsøger offentlige eller private tilbud og 
dermed opnå resultater i forhold til forebyggelse og stabilisering af disse unges situation.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Opnormering af funktionen vil have positiv indvirkning i Børn- og Ungeområdet i forhold 
til psykisk sårbare unge i alderen 16-18 år. 
 
 
Økonomi:  
Forslaget medfører en omkostning på 180.000 kr. pr. år. 


