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Udover udvalgets medlemmer deltog Preben Buchholt, Jørgen Christensen, Hans Chr. Mariegaard, Hanne Manata og Birgitte Welling (ref.).

Åben
Punkt 1.

Etablering af værested for unge over 18 år i Nørresundby.
2013-49283.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At der pr. 1. januar 2014 etableres et værested for unge over 18 år i Nørresundby

Sagsbeskrivelse
Jf. drøftelse på Familie- og Socialudvalgets møde d. 29. november 2013 udarbejdes der forslag til
etablering af værested for unge over 18 år i Nørresundby. Værestedet skal etableres og drives efter
samme koncept som Stedet i Vejgård og forventes opstartet d. 1. januar 2014.
Nærmere beskrivelse af indhold, organisering, placering og økonomi udleveres på Familie- og Socialudvalgets møde d. 13. december 2013.
Beslutning:
Godkendt.
Forvaltningen orienterede om den handlingsplan for kortlægning af behov for indsatser som sættes
iværk, og der vil i det nye år komme en indstilling til behandling i udvalget.
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Punkt 2.

Udvidelse af boligkapaciteten på Træningshøjskolen.
2011-64433.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
At

boligkapaciteten på Træningshøjskolen udvides med 4 pladser og etableres i Poul Paghs Gade
1-3, jf. sagsbeskrivelsen.
At de fraflyttede lokaler på Nørholmsvej 13 anvendes til Træningshøjskolens øvrige aktiviteter.
At tilbuddet fortsat finansieres via abonnementsordning
Sagsbeskrivelse
En del af tilbudsviften på Træningshøjskolen er, at unge mellem 18-251 år kan tilbydes ophold i en
støttebolig. Ophold i støtteboligerne er foranstaltning efter Servicelovens § 85 eller Lov om Aktiv
Beskæftigelsesindsats § 78. På nuværende tidspunkt er der 4 støtteboliger, som er fysisk placeret
sammen med Træningshøjskolens aktiveringstilbud på Nørholmsvej.
På baggrund af henvendelse fra visitationsudvalget på voksenområdet vedr. behov for flere pladser i
støtteboligerne, har en arbejdsgruppe med repræsentant fra hhv. myndighed og udfører udarbejdet
forslag om oprettelse af støtteboliger i Poul Paghs Gade. Arbejdstitlen for de nye støtteboliger er
Poul Paghs Gade Kollegiet. Navnet signalerer og understreger, at det nye tilbud ønsker at fremhæve
uddannelsesperspektivet i det sociale arbejde i boligen.
I forbindelse med udvidelsen af boligkapaciteten flyttes disse 4 pladser fra Nørholmsvej, og der
etableres 8 pladser i Poul Paghs Gade 1+3 (Det tidligere døgncenter Skinnely) Lokalerne på Nørholmsvej vil fremadrettet blive anvendt til andre formål på Træningshøjskolen. Det nye kollegium
for sårbare unge vil være beliggende Poul Paghs Gade 1+3 i bygninger, der tidligere har været
døgncenter. I kollegiet vil der være mulighed for at etablere 8 pladser – heraf en udslusningslejlighed. Antallet af pladser i Kollegiet vil således være en fordobling ift. tidligere, hvorfor personalenormering følger. Kollegiet indeholder således 7 værelser med adgang til fælles køkken, tv-stue,
toilet og badefaciliteter mv. I opgangen ved siden af kollegiet (Poul Paghs Gade 3) har Aalborg
Kommune lejekontrakt med en privat udlejer om leje af en 2-værelses lejlighed. Denne lejlighed vil
fremadrettet blive anvendt som udslusningslejlighed i tilknytning til Poul Paghs Gade kollegiet.
Målgruppe og indhold
Målgruppen i støtteboligerne er unge med betydeligt støttebehov. Det er unge, som har behov for
støtte ift. de fleste basale ting – økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, post osv. Målgruppen er
desuden kendetegnet ved behov for støtte og hjælp til at fastholde et beskæftigelses- eller uddannelsesforberedende tilbud.
Indhold og målgruppe i tilbuddet er sammenfaldende med de nuværende støtteboliger på Træningshøjskolen. Formålet med ophold i støtteboligerne er således, at de unge opøver evnen til at leve et
selvstændigt liv i egen bolig, at de bliver støttet i at fastholde daglig beskæftigelse eller undervis1

Der pågår pt. Drøftelser om, hvorvidt Træningshøjskolen generelt skal udvide aldersgruppen op til 30 år. Jf. Kontanthjælpsreformen.
Aalborg Byråd
Familie- og Socialudvalget

Møde den 13.12.2013
kl. 10:30

Side
Autorisation

2

ningstilbud, som på længere sigt kan føre til, at de bliver i stand til at gennemføre relevant uddannelse, samt at de etableres i egen lejlighed efterfølgende. Indhold, omfang og målgruppe er afstemt
med forventningerne fra myndighed på området (Socialafdelingen og Jobcenteret) (jf. bilag 1).
Det er endvidere hensigten, at der til støtteboligerne vil blive en koblet frivillig indsats til forskellige aktiviteter, såsom fællesspisning og andre sociale arrangementer. Den frivillige indsats er et supplement til den støtte, som de ansatte tilbyder.
Visitation til tilbuddet
Leder af Socialcenter Ung, Jobcenter Ung og leder på Træningshøjskolen forestår i samarbejde visitation til tilbuddet. Der udarbejdes inden indflytning en lejekontrakt mellem den unge og kollegiet. I
lejekontrakten tydeliggøres det, at ophold i boligen er betinget af bevilling fra myndighedsside, ligesom der henvises til husorden vedr. ophold i boligen.
Høringssvar
Indstillingen er drøftet på Træningshøjskolens personalemøde med MED status. Personalet udtrykker opbakning til udvidelsen af kapaciteten under forudsætning af fokus på målgruppen og tilbuddet
forsættes som abonnementsordning.
Økonomi
Der er forbundet en række etableringsomkostninger i forbindelse med renovering af kollegiet. Forventeligt vil det koste 450.000 kr. at renovere og ombygge det tidligere døgncenter til kollegium.
Indretning og delvis møblering vil beløbe sig til 150.000 kr.
Løn til to pædagoger med tillæg for forskudt tjeneste
Andel af udgift til ledelse, administrativ bistand og socialrådgiver
Udgifter til supervision og uddannelse
Brugerrettede udgifter
IT, inventar og materiel
Drift af bygninger
Indtægt husleje
I alt

940.000
76.000
20.000
36.500
34.225
205.425
+192.000
1.120.150

Taksten for ophold pr. dag er 482 kr. de første tre år, hvorefter taksten reduceres til 411 kr. ud fra
nuværende prisniveau. Den forhøjede takst de første tre år dækker omkostninger til etablering/renovering/indretning og møblering. De nuværende boliger på Nørholmsvej har en takst på 408
kr.
Bilag 1: Visitation, målgruppe og personalenormering
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 3.

Dagtilbud for fremtiden 2014 - 2016.
2012-42286.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
At Dagtilbud for fremtiden 2014 – 2016 er den fælles overordnede udviklingsplan for dagplejen
og dagtilbud i Aalborg Kommune

Sagsbeskrivelse
I årene 2011 og 2013 har dagtilbud og dagplejen i Aalborg Kommune arbejdet med en fælles overordnet udviklingsplan med 3 spor. Denne er nu revideret og opdateret og tilført et supplerende nyt
spor vedr. sundhed.
Dagtilbud for fremtiden 2014-16 har hermed 4 spor – Inklusion; Læring; Sundhed og Forældreinddragelse. De 4 spor er tæt forbundne og er også hinandens forudsætninger. Det betyder, at god pædagogisk praksis fremadrettet vil have afsæt i alle 4 spor og indgå i en sammenhængende og dynamisk proces. De 4 spor udgør rammen for det børnesyn det prioriteres at arbejde med i perioden.
Udviklingsplanen rammesætter det pædagogiske arbejde på 0-5 års området for årene 2014-16.
Der vil primo 2014 blive igangsat et arbejde ifht udvikling af metoder og redskaber til dokumentation af resultater ifht. Omsætningen af udviklingsplanens fire spor. I første omgang med særligt
fokus på inklusionsindsatsen.
Høringssvar fra AMU-BFA vedr. dagtilbud for fremtiden
Udviklingsplan
Beslutning:
Godkendt.
med tilføjelse af at udvalgets bemærkninger til Udviklingsplanen indarbejdes.
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Punkt 4.

Regulering af rådighedsbeløb pr. 1. januar 2014 til brug ved beregning af personlige tillæg til pensionister efter Pensionslovens § 14.
2013-48307.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
At rådighedsbeløbet med virkning fra 1. januar 2014 bevares på nuværende sats, som er kr. 6.200
pr. måned for enlige og kr. 9.300 pr. måned for par.
At formuegrænsen for tildeling af personlige tillæg fastsættes til kr. 80.300.
Sagsbeskrivelse
Familie- og Socialudvalget har truffet beslutning om, at rådighedsbeløbet ved bevilling af personlige tillæg skal pristalsreguleres pr. 1. januar hvert år, på grundlag af udviklingen i Forbrugerprisindekset pr. august måned, set i forhold til august måned året før.
Indekset er steget med 0,39 %, hvilket giver rådighedsbeløb på henholdsvis kr. 6.224,18 og kr.
9.336,27 pr. måned. Beløbene afrundes til nærmeste med 100 delelige tal og foreslås derfor fortsat
fastsat til henholdsvis kr. 6.200 og kr. 9.300.
Formuegrænsen for likvid formue for helbredstillæg, som fastsættes af Social- og Integrationsministeriet, stiger fra kr. 78.900 i 2013 til kr. 80.300 i 2014.
Det er tidligere besluttet, at samme formuegrænse benyttes ved beregning af personlige tillæg.

Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 5.

Orientering fra rådmand og direktør.
1.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har udbudt puljen "Helhedsorienteret indsats for udsatte familier", som
har afsæt i kontanthjælpsreformen. Der er afsat 91,3 mio. kr. over tre år til en helhedsorienteret og
tværfaglig familieindsats til 8-12 kommuner. Forvaltningsledelsen har besluttet at søge puljen, idet
projekt HEAT, som igangsættes pr. 1.1.2014 indarbejdes i ansøgningen, men udvides blandt andet
med flere familier, yderligere medarbejdere, samt midler til kompetenceudvikling på tværs af afdelinger.
Ansøgningsfristen er d. 19.12.2013 og tilsagn til udvalgte kommuner kommer i starten af det nye år.
På udvalgsmødet vil Hanne Manata orientere yderligere. Der ansøges 9 mio. kr. over tre år, med 3
mio. kr. pr. år.
Udvalget godkender at ansøgning fremsendes.
2.
Forvaltningen orienterede samt omdelte notat af 12.12.2013 om Samliv og Kontanthjælpsreformen.
3.
Notat vedr. Kvalitetsmål på de 8 punkter i sagsbehandlingen i Familiegrupperne pr. november 2013
for perioden oktober 2012 til og med november 2014 omdelt på mødet. Forvaltningen mener det er
et godt resultat og med forbedringer hen over tidsperioden.
4.
Direktøren takkede udvalget for arbejdet og godt samarbejde med forvaltningen indenfor den sidste
4-årige periode, hvor der er taget mange store, vigtige og vidtrækkende beslutninger samt opnået
gode resultater.

Sagsbehandling ifbm. samliv og kontanthjælpsreformen
Samlede resultater 8 målepunkter november 2013
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 6.

Eventuelt.

Beslutning:
Intet.
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