Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af Målgruppetilpasning på Viften
2019-025191
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at målgruppen på
Botilbuddet Viften justeres, således at tilbuddet fremadrettet retter sig mod unge- og voksenområdet (12 år og
opefter).
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Ældre- og Handicapudvalget
Sagsbeskrivelse
Botilbuddet Viften er et højt specialiseret tilbud til mennesker med autismespektrumforstyrrelser og/eller
ADHD efter SEL §§ 66 og 107. Tilbuddet er beliggende med afdelinger i hhv. Vodskov og Nørresundby, og
er normeret til 32 pladser fordelt mellem Vodskov og Nørresundby.
Målgruppen på botilbuddet er borgere med en kompleks og udfordrende adfærd samt borgere med bl.a.
spiseforstyrrelser, ADHD, angst og OCD, der knytter sig til deres autisme. Borgerne lider af komorbiditet
(flere diagnoser på samme tid) i svær grad, og der arbejdes detaljeret med at skabe den bedste struktur og
genkendelighed i hverdagen med udgangspunkt i autismepædagogik suppleret af en neuropædagogisk
tilgang.
Viften er godkendt af Socialtilsyn Nord til at dække såvel børne- om voksenområderne (§§ 66+107), men
børnegruppen er langsomt, grundet manglende efterspørgsel, blevet udfaset, hvorfor Viften i dag har
karakter af et unge- og voksentilbud. Der er ingen borgere under 12 år på tilbuddet længere, hvorfor
Fagcenter for Autisme og ADHD ønsker at anmode Socialtilsyn Nord om, at justere
målgruppesammensætningen til fremadrettet, og mere retvisende, at være fra 12 år og opefter.
Årsagen til denne ændrede målgruppesammensætning skal i høj grad ses i lyset af, at der fra de kommunale
myndighedsfunktioner gennem flere år har været en særskilt opmærksomhed på, at visitere børn i
målgruppen til mindre indgribende foranstaltninger end anbringelse på døgntilbud. I stedet anvendes
eksempelvis højt specialiserede plejefamilier eller andre mindre indgribende foranstaltninger som aflastning
til de børn, der ville have været i målgruppen til Viften.
På den baggrund ønskes målgruppen justeret så målgruppebeskrivelsen netop afspejler de borgere, der
reelt er tilknyttet tilbuddets afdelinger i såvel Nørresundby som Vodskov. DAS Social orienteres
efterfølgende om målgruppeændringerne, og at tilbuddet som konsekvens heraf trækkes fra det forstærkede
samarbejde, der er en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde.
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