Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af puljeansøgning om behandlingstilbud til børn og unge fra familier
med stof- og alkoholmisbrug
2019-055246
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

at der er fremsendt ansøgning til Socialstyrelsens pulje ”Behandlingstilbud til børn og unge fra
familier med stof- eller alkoholmisbrug” (bilag 1)

at der er udarbejdet projektsamarbejdsaftale med Blå Kors Danmark – Barnets Blå Hus, Aalborg
(bilag 2)

at der ansøges med henblik på efterlevelse af behandlingsgarantien for børn og unge 0 - 24 år
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Familie- og Socialudvalget
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at der er fremsendt ansøgning til Socialstyrelsens pulje ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med
stof- eller alkoholmisbrug” (bilag 1)
at der er udarbejdet projektsamarbejdsaftale med Blå Kors Danmark – Barnets Blå Hus, Aalborg (bilag 2)
at der ansøges med henblik på efterlevelse af behandlingsgarantien for børn og unge 0-24 år

Sagsfremstilling
Socialstyrelsen har udmeldt pulje til rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge (0-24 år) fra familier med
stof- eller alkoholmisbrug. Aalborg Kommune har i årene 2016-19 driftet et tilbud til denne målgruppe på
baggrund af satspuljemidler. Dette projekt ønskes med vedhæftede ansøgning videreført i årene 2020-23.
Baggrund
I 2014 vedtog Folketinget en behandlingsgaranti, der sikrer ret til hjælp og vejledning for børn og unge i
alderen 0-24 år, der er opvokset i familier med stof- eller alkoholmisbrug. Behandlingsgarantien sikrer, at
børn og unge anonymt og så vidt muligt inden for 14 dage og senest inden for 30 dage, får den nødvendige
rådgivning, støtte og behandling.

I forlængelse af den nye lovgivning vedr. behandlingsgaranti, blev der i satspuljeaftalen for 2015 afsat
midler for perioden 2016-19 til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stofeller alkoholmisbrug. For perioden 2020-23, har Socialstyrelsen udmeldt en pulje på i alt 284,5 mio. kr.
til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med
stof- eller alkoholproblemer. Ansøgerkredsen til puljen er kommuner samt private og frivillige aktører.
Ansøgningsfrist til puljen er 4. juli 2019.
Videreførsel af projekt
Mens Aalborg Kommune i 2015 ansøgte om en koordineret indsats med Barnets Blå Hus, Aalborg, har
Aalborg Kommune og Barnets Blå Hus til denne ansøgningsrunde udarbejdet separate ansøgninger
grundet de formelle ansøgningsrammer. Ansøgningerne bakker gensidigt op om hinandens tilbud med
henblik på at sikre rette behandlingstilbud til alle børn og unge i målgruppen samt efterlevelse af
behandlingsgarantien, og samarbejdet har samme form og omfang som ved seneste ansøgningsrunde.
Samtidig er der udarbejdet samarbejdsaftale vedr. projektet med Barnets Blå Hus, ligesom det gode
samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere vil blive videreført i kommende
projektperiode.
Aalborg Kommune ansøger om en indsats bestående af både individuelle-, gruppe- og familiebaserede
forløb, der årligt vil dække ca. 35 børn og unge samt ca. 50 pårørende. Tallet dækker over antal
indskrevne i indsatsen, hvorfor der foruden ovenstående vil blive ydet vejledning til en række børn,
unge og pårørende, der enten anonymt søger vejledning, eller i form af forsamtaler til eksempelvis
forældre der overvejer, hvorvidt deres barn skal indskrives i projektet.
Indsatsen varetages af Rusmiddelafsnittet, der søger om normering til én fuldtidsansat behandler samt
administrativ bistand til drift af projektet. Derforuden søges om tilskud til oplysningskampagner samt
fælles faglige arrangementer med det formål at udbrede kendskabet til målgruppe og tilbud.
Det forventes, at der igen vil være mulighed for at søge om finansiering til videreførelse efter endt
tilskudsperiode, men der er ingen krav om videreførelse.
Ansøgningen er fremsendt under forudsætning af godkendelse i FSU.
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Familie- og Socialudvalget
Økonomi
Der ansøges i alt om 4,14 mio. kr. i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2023 svarende til ca.
1,03 mio. kr. pr år.
Tidsplan
FL 7. august
FSU 16. august
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Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Ansøgning ved print fra Tilskudsportal
Samarbejdsaftale puljeprojekt BlåKors Danmark og Aalborg Kommune
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