Familie- og Socialudvalget

Punkt 9.

Orientering fra Rådmand og direktør

1.
På Familie- og Socialudvalgets møde den 24.11.2017 godkendte udvalget økonomirapportering pr.
31.10.2017. Udvalget ønskede på mødet den 08.12.2017 en opfølgning på de beskrevne budgetudfordringer
på området for Børn og Unge med særlige behov. Forvaltningen har udarbejdet et notat om de meget
foreløbige forventninger til budget 2018 på området. Dette notat vedhæftes, og der vil på mødet blive givet en
orientering og fremlagt overvejelser om handlemuligheder på området.
2.
Orientering om Stjernehusenes flytning til Sulsted Landevej pr 01.01.2018
Stjernehusene er et tilbud til børn/unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau.
Stjernehusene har døgnbehandling samt tilbud om aflastning og er et rammeaftaletilbud, hvor der er
forsyningsforpligtelse i forhold til de øvrige kommuner.
De nuværende fysiske rammer er uhensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe og bygningerne er
dyre i drift. Stjernehusene flyttes derfor fra Limfjorden til Sulsted Landevej, hvor det er muligt at etablere mere
hensigtsmæssige fysiske rammer samt tilpasse tilbuddets kapacitet til den fremtidige efterspørgsel. Sulsted
Landevej er blevet ledig i forbindelse med nedjustering af pladsantal i Døgncentret. Fremadrettet vil der være
12 døgnpladser på Stjernehusene, der fordeles på 8 pladser til unge og 4 pladser til børn.
Rammerne på Sulsted Landevej vil give en højere grad af fleksibilitet på de personalemæssige omstillinger og
en bedre udnyttelse af ressourcer, mens taksten kan forblive uændret i forhold til de ydelser, der leveres i
Stjernehusene trods færre beboere, men mere hensigtsmæssig drift.
Beslutning:
Til orientering.
Forvaltningen redegjorde yderligere for de beskrevne budgetudfordringer på området Udsatte børn og unge,
og orienterede om de tiltag, der er igangsat som en del af den fælles udviklingsstrategi for børn, unge og
familier. Tiltag der også på aktivitetssiden har givet resultater i form af færre anbringelser.
Men området udfordres stadigt af flere underretninger og deraf følgende flere sager i familiegrupperne.
Forvaltningen vil fremlægge konkrete forslag til det ny Familie- og Socialudvalg først i det nye år, men
gennemgik kort forskellige områder, der evt. kan analyseres nærmere:
Der kan fx ses på serviceniveau og takst i forhold på aflastning, samt døgntilbud til særlige målgrupper,
omfang og udgiftsniveau af udredninger forud for anbringelser, varighed af forskellige indsatser.
Familie- og Socialudvalget anmodede forvaltningen om, at vende tilbage med nærmere beskrivelser heraf,
samt analyse af hjemmetræning.
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