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Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 25. september 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:
henve
”Finn Rudaizky har gennem længere tid og flere gange rettet henvendelse til socialforvaltningen om forholdene på Ungdomspensionen
Brydes Allé. Dels på baggrund af henvendelser fra pårørende til unge
på stedet, men også på baggrund af et institutionsbesøg. Svarene har
alle gange – fra såvel Borgmesteren, Direktøren og forvaltningen
for
–
været, at der intet var at udsætte på Institutionen. Nu har det så vist
sig, at det er der i allerhøjeste grad.
På socialudvalgsmødet den 19. september 2012, blev der orienteret
om forholdene på Ungdomspensionen Brydes Allé. Angiveligt bliver
blive
der nu taget hånd om problemerne, hvilket er godt. Men i den forbinforbi
delse ønskes besvaret, hvad årsagen er til, at forvaltningen vælger at
igangsætte et initiativ på baggrund af en henvendelse fra en tidl. medme
arbejder, hvorimod flere desperate henvendelser
henvendelse fra en forælder om, at
forholdene på institutionen er kritisable, samt tilsvarende henvendelser
fra undertegnede, ikke er blevet taget alvorligt. Tværtimod har svarene
gang på gang været, at Ungdomspensionen var velfungerende. Som
politiker er det utrygt,, at erfare, at der tilsyneladende er nogle henvenhenve
delser, der vejer tungere end andre. Dette bedes besvaret.”
besvaret.
Socialforvaltningens svar
Socialforvaltningen tager alle henvendelser alvorligt. Det gælder uanua
set, om de kommer fra pårørende, medarbejdere eller medlemmer af
Socialudvalget.
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Forvaltningen blev i august 2012 opmærksom på, at der siden maj
2012 har været ni opsigelser på Brydes Allé. Det var ikke umiddelbart
muligt at se en klar sammenhæng mellem opsigelserne,
opsi
da de fratrådte
medarbejdere angav forskellige årsager til deres opsigelse. Center for
Udsatte og Kriminalitetstruede Unge besluttede at undersøge årsagerne til opsigelserne nærmere. Centerchefen valgte i den forbindelse at
inddrage Center for Supervision,
pervision, som har gennemført fratrædelsesinfratrædelsesi
terview med otte af de ni fratrådte medarbejdere.
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Det er rigtigt, at forvaltningen undervejs i forløbet modtager en skriftlig henvendelse fra en tidligere medarbejder, som kritiserer forholdene
på Brydes Allé. Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge har på
det tidspunkt allerede besluttet at gennemføre fratrædelsesinterviews
med de fratrådte medarbejdere. Det er ikke henvendelsen fra den tidligere medarbejder, som får centeret til at igangsætte en undersøgelse af
fratrædelserne, men henvendelsen har selvfølgelig indgået i forvaltningens vurdering af forholdene på Brydes Allé.
Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge har iværksat yderligere initiativer på Brydes Allé på baggrund af undersøgelsens resultater.
Der er blandt andet indsat en midlertidig ledelse fra døgninstitutionen
Den Flyvende Hollænder, som sammen med de tilbageværende medarbejdere vil sørge for, at der kommer ro omkring de unge og deres
hverdag på Brydes Allé. Herudover vil de vurdere, om der er behov
for justeringer i den pædagogiske praksis.
Forvaltningen vil følge udviklingen på Brydes Allé tæt i den kommende tid.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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