
Ændringsforslag 

 

BUU-S-05 – Fremskudt funktion (PPR) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Uddannelsespolitik 

Vedtaget: ................................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. august 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: ..................................... 79792200 

E-mail: ..................................... ruhne@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 430 430 430 430 

I alt kassefinansieret 430 430 430 430 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Fremskudt Funktion er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og de 

syddanske kommuner, som skal sikre, at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i nær-

miljøet. Projektet løber i perioden 2019-2021.  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Kolding har i projektperioden modtaget lønmidler til 

en 30 timers psykologstilling til varetagelse af funktionen. Midlerne udløber pr. 31. december 

2021.  

Det tætte og forpligtigende samarbejde i Fremskudt Funktion har især højnet kvaliteten i sam-

arbejdet om de psykisk sårbare børn og deres familier, fordi Fremskudt Funktion muliggør løs-

ninger og indsatser tættere på barnet og familiernes hverdag, f.eks. i skole/dagtilbud eller di-

rekte hjemme i familierne. 

Forslaget har sammenhæng til Den sammenhængende Børne- og Ungepolitiks Hovedværdi 1 - 

Tryghed og trivsel og til de tilknyttede målsætninger: ”Sammen vil vi…  

• Skabe rummelige kommunale tilbud, som imødekommer børnenes, de unge og forældrenes 

behov 

• Blive endnu bedre til at samarbejde om fælles indsatser, de gode overgange og et fælles bør-

nesyn  

• Sikre, at der er plads til alle i vores tilbud og fællesskaber – også børn med funktionsnedsæt-

telser, og børn som har det svært”. 

Hvis forslaget ikke vedtages, er der ikke afsat midler til en målrettet koordinering og samar-

bejde med Region Syddanmark om psykisk sårbare børn og unge om, at målgruppen får den 

rette hjælp i nærmiljøet.  Borgerne vil kunne opleve, at vejen til den rette hjælp og koordine-

ring i kommunalt regi bliver længere. 
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Det er estimeret, at der er behov for en koordinerende rolle i PPR til funktionen. Udgiften til en 

25-timers psykologstilling i PPR udgør ca. 430.000 kr., som skal afholdes af Kolding Kommune, 

hvis Fremskudt Funktion skal permanentgøres. 

 


