Familie- og Socialudvalget

Punkt 14.

Orientering fra Rådmand og direktør

1.
Hvis der er spørgsmål til referat fra Stor byg møde den 07.06.2018 kan de stilles på mødet.
2.
I forbindelse med omorganiseringen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved budget 2018 blev det
besluttet, at der skulle findes en besparelse på 0,5 mio. kr. på rådgivningsområdet ved sammenlægningen af
Ungerådgivning med det nye Center for Dag og Døgntilbud. På den baggrund nedsatte Socialafdelingen to
arbejdsgrupper med medarbejderdeltagelse – en der skulle se på børne/ungeområdet > 18 år og en der
skulle se på + 18 års området.
Det er nu besluttet, at besparelsen sker ved en reduktion på §11 familiebehandling vedr. unge – idet der på
dette område har været vigende belægning. Besparelsen er fundet via vakant stilling.
Det er pba. Arbejdsgruppernes arbejde besluttet, at > 18 årsområdet foreløbig bevares i sin nuværende form
– med børnerådgivningen/børnepsykologisk team mv. tæt på familiebehandlingen på Bisgaard, mens
ungerådgivningen 14-18 årige bevares tæt på rådgivning/længerevarende behandling for de over 18 årige i
Jernbanegade.
Det besluttes dog, at de længerevarende forløb tilrettes de nye lovgivningsmæssige muligheder i henhold til
Servicelovens §82b, som er en ny ”forebyggende paragraf”, hvor indsatsens varighed er max 6 mrd..
Samtidig udvides visitationen til disse forløb med leder af voksenteamet i Specialgruppen for at sikre et tæt
samarbejde om alternativer til bostøtte efter §85. Indstillingen har været i høring i AMU SA som bakker op om
forlaget til omsætning af budget.
3.
Aftaler om obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i dagtilbud drøftet.
Notat vedhæftes til referatet.
4.
Der skal ske Kapacitetstilpasning i familiebehandlingen på Bisgaarden pga. vigende belægning.
5.
Besøg i Midtbysjakket koordineret, og der meldes tilbage til MidtbySjakket og cc til deltagerne.
Beslutning:
Til orientering.
Der var ingen spørgsmål til referat fra Stor byg møde den 07.06.2018
Vibeke Gamst og Tobias Bøgeskov var fraværende.
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