Familie- og Socialudvalget

Punkt 11.

Orientering fra Rådmand og direktør

1
Den 1. januar 2018 blev Center for Dag og Døgntilbud (CDD) en del af Socialafdelingen mhp. at få
forvaltningens myndighedsafdelinger tættere på de centrale interne udførerenheder i forvaltningen. Ved
organisationsændringen blev det besluttet at se på den interne organisering af CDD, men efter lidt tid mhp. at
sikre ”sikker drift” i overgangen. Socialafdelingen har præsenteret et forslag til en styrkelse af centrets ledelse
af medarbejdere og således reduceret antallet af søjleledere fra 6 til 2 søjler – en Dag- og en Døgntilbudssøjle,
mhp. at sikre smidighed mellem indsatser, faglig kapacitetsopbygning og gode overgange mellem børn og
unge (voksenområdet). Samtidig er der forslået en styrkelse af rådgivnings-, udrednings og
behandlingsindsatsen i et samlet hus beliggende der, hvor Ungerådgivningen i dag har til huse.
Endelig foreslås Børnehus Nord, samt tilbuddet SEBA (Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd), der
ligesom Børnehuset er et regionalt dækkende tilbud, at blive en særlig enhed med reference direkte til
centerlederen. Forslaget har været i høring, og der er kommet positive tilbagemeldinger, men også forslag til
korrektioner til det første udkast, som ledelsen har taget til efterretning. Forvaltningen vil nu i dialog med ledere
og medarbejdere finde løsninger på fordelingen af de fysiske rammer og udarbejde forslag til ny MED struktur
for centret. Endelig skal ledelses håndtere en ny ledelseskabale for centret.

2
Forvaltningen orienterede om, at der er givet afslag til sammenlægning af to private pasningsordninger i
Nørresundby.

3
På grund af budgetoverskridelse og tilpasning til antallet af borgere i tilbuddene sker der justeringer på
Ressourcecenter Aalborg i form af organisatoriske tilpasninger og geografisk samling i husene.

4
Forvaltningen orienterede om puljeansøgning til flygtningekvinder. Ansøgningen til SIRI handler om midler til en
styrket beskæftigelsesindsats for kvinder med indvandrerbaggrund.
Job- og Integrationshuset ansøger SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) om ”Støtte til at
få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse”.
Der er tale om SATS-puljemidler fra 2019-puljen. Puljen er på knap 70 mio. kr. og SIRI forventer at uddele midler
til ca. 25 kommuner. Job- og Integrationshuset forventer at ansøge om ca. 3-4 mio. kr.
Målgruppen er aktivitetsparate kvinder under og over 30 år, som har ikke-vestlig oprindelse og
integrationsspecifikke udfordringer, tilknyttet Job- og Integrationshuset. Der gives ikke midler til flygtninge.
Ansøgningsfristen er 30. juni 2019. Såfremt Job- og Integrationshuset kommer i betragtning til midler, vender
Job- og Ydelsesafdelingen tilbage
Beslutning:
Til orientering.
Anne Honoré Østergaard og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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