Bespisning af udsatte – undersøges nærmere
• Samtlige frivillige organisationer oplever en stigning i antal
besøgende, der kommer for at spise.
• Den stigende efterspørgsel skaber et personalemæssigt pres, hvilket
påvirker de ansatte og de frivilliges muligheder for at tilbyde den
nødvendige socialfaglige indsats, da værestedernes fysiske kapacitet
er udnyttet til grænsen.
• Der er flere muligheder, der kan undersøges nærmere ift. at
efterkomme efterspørgslen på billige eller gratis måltider og det pres,
det giver på den socialfaglig indsats og de fysiske rammer.

Misbrugsbehandling – flaskehals i visitationen og i stofbehandlingen
•

Stort fokus på opsporing og fremskudte indsatser → flere komme i den
nødvendige behandling →øget antal henvendelser (2013 = 729 → 2017=1136 )

•

Det er udfordrende med den nuværende normering at håndtere den fortsatte
stigning af henvendelser, hvilket resulterer i, at den lovpligtige behandlingsgaranti
(opstart af behandlingen inden for 14 dage) er vanskelig at overholde på stof.

•

Der er iværksat tiltag med justeringer af behandlingskonceptet mhp at
imødekomme udfordringerne, men det forventes ikke tilstrækkeligt til fuldt ud at
kunne overholde behandlingsgarantien

•

Der kan blive behov for at se på serviceniveauet ift. åbningstider i Åben
Rådgivning samt ressourcetrækket ifm. opfølgningsundersøgelsen

Videreførelse af projekt ”En vej ind” ?
•

Projekt ”En Vej Ind” forløb i perioden 1.11.2016 - 31.12.2017. Projektet var finansieret af
ministerielle puljemidler. I 2018 er indsatsen i gang som en midlertidig løsning.

•

Formålet er forebygge rekruttering af unge til rocker-bandemiljøet samt yde støtte, så risiko
for optag minimeres blandt alvorligt kriminalitetstruede unge i alderen 17-23 år. Derudover er
formålet at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af Aalborg Kommunes, Nordjyllands
Politi og Kriminalforsorgens indsatser, således de unge kan benytte sig af kommunens
ordinære tilbud og leve en kriminalitetsfri tilværelse.

•

To hold kørt igennem, heraf fuldført: (hold 1: 4, hold 2: 8 deltagere). Flere af de unge er
komme i job, i gang med uddannelse. Desuden har flere fået bolig og er på vej ud af
kriminalitet. Lidt blandede resultater med en vanskelig målgruppe.

•

Årsbudgettet er på 1,2 mio., som dækker over to fuldtidsansatte, hvoraf en er fuldtidsmentor,
en er kombineret mentor og ungekoordinator.

•

Stillingtagen til om projektet skal videreføres?

