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Frederiksberg d. 13.05.20

Kære Helle Østergaard Stisen og Henning Daugaard.

Idet vi takker for invitationen til dialog og et godt og konstruktivt møde d. 12 maj 2020, fremsender 
vi hermed som aftalt spørgsmål rejst på mødet af forstander Klaus Peick.

Vi ser frem til svar på de respektive spørgsmål.

For så vidt angår Ungdomspensionen Jens Jessens Vej er vi dog nødt til at præcisere at efter vores 
opfattelse er BDO-rapportens slutninger og anbefalinger meget problematiske og vi kan ikke 
tilslutte os disse.

Denne præcisering fordi UPJ ikke i den videre politiske behandling af sagen ønsker at blive taget til 
indtægt for rapportens indhold og anbefalinger.

Nedenfor de spørgsmål vi rejste og som vi ikke fik svar på:

Spørgsmål:

 Hvordan stiller Familieafdelingen sig overordnet set til BDOs forslag om en afvikling af 
aktiviteterne på Jens Jessens Vej?

 Hvilket tempo forestiller Familieafdelingen sig i forhold til fuld implementering af nye 
initiativer og tilbud samt afvikling af eksisterende. Er selvfølgelig opmærksom på 2022 som 
sigtelinje – men lige nu og her har man fremrykket dele af processen. Heraf spørgsmålet.

 Er der afklaring på, om Solbjerg kan og vil indgå i den videre planlægning og proces?

 Hvad tænker Familieafdelingen om den skitserede idé om etablering af et inkluderende 
miljø bestående af døgnpladser, hybler og almindelige kollegiepladser? Indebærer en sådan 
konstruktion og et forventet samspil mellem de tre enheder ikke, at der er grænser for hvilke 
unge, der kan anbringes på døgnpladserne; både i forhold til problemfelternes karakter og 
deres tyngde?

 Forestiller man sig inddragelse af erfarne døgnmedarbejdere fra nuværende døgntilbud på 
Frederiksberg i løsningen af anbringelsesopgaver i en anden konstruktion; f.eks.Solbjerg-
regi?
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 Når der i BDO-rapporten refereres til bevarelse af et vist antal døgnpladser på ungeområdet 
på Frederiksberg, ligger det så fast, hvad det er for en gruppe/grupper af anbragte unge, man 
fremover ønsker at arbejde med internt i kommunen frem for ved køb af eksterne pladser?

 Hvordan ser billedet ud i forhold til de unge, man i dag har anbragt på eksterne tilbud? Er 
der nogen form for sammenhæng eller fælles træk som kunne konstituere en særlig gruppe 
eller segment?

 Der synes at være et relativt højt udgiftsniveau i forhold til eksterne anbringelser i dag. Ville 
dette ikke kunne reduceres ved en målrettet og veltilrettelagt brug af interne døgnpladser?

 Hvilken kapacitet – antal døgnpladser - opereres der med i planlægningen?

 I hvilket omfang vil man lægge aktuelle belægningsprocenter til grund for fremtidige 
beslutninger om et tilbuds relvans/opretholdelse? 

 Forestiller man sig en kapacitetstilpasning på Jens Jessens Vej – enten nu eller på sigt?

 Selvejespørgsmålet?

 Hvordan kan vi på Jens Jessens Vej bedst gøre os/vedblive at være relevante for opgaveløs-
ningen på ungeområdet på Frederiksberg under overskriften: imod en tidlig og forebyggende 
indsats?

Vi ser frem til svar og en fortsat god og konstruktiv dialog

Venlig hilsen

Pernille Høxbro Klaus Peick
Formand Forstander


