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Fremtidigt udrednings- og bo-selv tilbud på børne- og ungeområdet

Resumé
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter forslag til fremtidige indsatser vedrørende
udredning af børn og unge samt bo-selv tilbud for unge.

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 20. september 2017 at bemyndige Børne- og Undervisningsforvaltningen til
at igangsætte en proces med nedlæggelse af døgn/udredningsafdelingen ved Børn- og Ungehus
Hjørring samt at iværksætte en afdækning af fremtidige behov som alternativ til dette. Det blev
samtidig besluttet, at fremtidige behov for bo-selv afdækkes med henblik på omlægning af
tilbuddet.
Nedlæggelse af døgn/udredningsafdelingen
Byrådets beslutning om nedlæggelse af døgn/udredningsafdelingen skyldes en vigende belægning
i tilbuddet over tid. Den vigende belægning er en konsekvens af en ny Indsats- og
Anbringelsesstrategi, som blev godkendt i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget den 9. maj
2016. Strategien betød, at målgruppen i højere grad fik indsatser i hjemmet, i netværket eller i et
mere specialiseret døgntilbud. Derfor ændrede man i august 2016 pladsantal og målgruppe i den
tidligere døgnafdeling, så tilbuddet fremadrettet blev et døgn/udredningstilbud.
Indsats der er behov for fremadrettet
Ved nedlæggelsen af døgn/udredningsafdelingen er der behov for at finde tilbud, som dækker de
opgaver, som er blevet løst i døgn/udredningsafdelingen.
Forvaltningen foreslår, at der etableres et tilbud bestående af 1-2 kommunale plejefamilier og et
Udredningsteam. De kommunale plejefamilier og Udredningsteamet skal tilsammen forestå
udredninger.
Det forventes, at den ene plejeforælder i udgangspunktet har en pædagogisk baggrund og at der
ikke i øvrigt er mindreårige børn i hjemmet. Ved at fastansætte 1-2 kommunale plejefamilier, vil
disse også kunne benyttes til andre kortevarende opgaver ved behov, hvis de i en periode ikke har
børn eller hvor det hænger sammen med den udredningsopgave, de allerede har.
Udredning er et speciale, som kræver en særlig faglig ekspertise. Når udredningsopgaver løses i
plejefamilier, er det nødvendigt at sikre den samme faglige ekspertise i udredningen, som på en
døgninstitution med tværfagligt personale. Udredningsopgaver foreslås derfor løst ved, at der

ansættes et nyt Udredningsteam, som har det overordnede ansvar for udredningen. Det foreslås at
teamet består af én fast psykolog og én fast pædagog/familiebehandler, som forankres i tæt
sammenhæng med Kløvergården, således at der ved ferie og sygdom kan trækkes på
Kløvergårdens samlede ressourcer.
Når teamet ønskes organiseret i sammenhæng med Kløvergåden, hænger det også sammen med,
at Kløvergården allerede i dag indgår i udredningsopgaver ved hjemmeboende børn og unge.
Derved er der en forventning om, at udredning kan blive et opkvalificeret speciale på
Kløvergården.
Med etableringen af et Udredningsteam er der behov for at se på, om teamet, udover udredninger,
også kan indgå i opgaver vedrørende svært behandlingskrævende børn og unge, som er anbragt i
plejefamilie. Der er et stigende behov for, at plejefamilier med disse børn kan få mere støtte og
vejledning til håndtering af opgaven. Målet er at sikre, at børnene og de unge får den rette
behandling samt at undgå sammenbrud i anbringelsen. Det forventes, at opgaven i starten søges
løst inden for rammen af teamet på de to medarbejdere, dette skal dog følges tæt.
Det forventes fortsat, at børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og massive
adfærdsvanskeligheder, voldelig adfærd, selvdestruktiv adfærd, svære psykiatriske
lidelser/tilstande samt aktivt misbrug udredes på døgninstitution. Desuden vil denne målgruppe
stadig ved behov for længerevarende anbringelser ofte være i et specialiseret døgntilbud.
Omlægning af bo-selv-afdelingen
Implementeringen af Indsats- og Anbringelsesstrategien har også betydet, at målgruppen i bo-selvafdelingen har ændret sig og deraf et behov for, at tilbuddet kan håndtere mere komplekse
opgaver.
For at bo-selv i et nyt koncept kan håndtere mere komplekse opgaver, foreslår Forvaltningen, at
der arbejdes med flere boformer:
 Et bo-selv-tilbud etableret i rammer, hvor flere unge bor sammen, og hvor der vil være
personale tilstede om dagen ved behov samt rådighedsvagt om natten.
 Fortsat anvendelse af lejede værelser og lejligheder i Hjørring Kommune både til brug for
anbringelse på eget værelse, udslusning fra plejefamilie, efterværn eller andet tilbud, hvor
vurderingen er, at den unge ikke skal bo tæt sammen med andre unge. Understøttet af
enten støttekontaktkorpset eller bo-selv på Hirtshalsvej, alt efter behov.
 Nyt ”klubværelsestilbud” på Kløvergården i de nyetablerede 3 værelser, som er særligt
målrettet korterevarende indsatser, tilbud til uledsagede unge mv.
Ved oprettelse af bo-selv-tilbud, hvor flere unge bor sammen, og ”klubværelsestilbud” skal
Socialtilsynet Øst godkende tilbuddet.
Da bo-selv skal exit Nordbovej, er der blevet arbejdet på at re-etablere bo-selv i en ny form i et
opgangsfællesskab i et alment boligselskab. Dette har dog vist sig ikke muligt, idet Socialtilsynet

ikke godkender etablering af døgntilbud i almene boligselskaber. Derfor forslås det, at der arbejdes
videre med at etablere det fremtidige bo-selv-tilbud på Hirtshalsvej 17.
Økonomi
Økonomien for de beskrevne alternative tilbud, herunder ansættelse af 1-2 kommunale
plejefamilier og et Udredningsteam, holder sig indenfor rammen af den nuværende økonomi til
døgn/udredningsafdelingen.
I forbindelse med lukning af nuværende tilbud og exit fra Nordbovej samt overtagelse af
Hirtshalsvej er der dobbelt udgift på bygningsdrift i overgangsperioden. Den fulde udgift kan ikke
indarbejdes i taksberegningen, men må afholdes af sektor Børn og Familie. Det er en del af
nedluknings- og exitomkostningerne og det forventes, at udgiften kan afholdes indenfor rammen.
Der henvises til Økonomirapport 2 for Børn-, Skole- og Uddannelsesudvalget.
Det foreslås, at Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder videre med udarbejdelse af
konkrete tilbud for udredning og bo-selv. Hvis denne indstilling følges, vil der efterfølgende komme
konkrete indstillinger, som beskriver de nye tilbud i detaljer samt konkret budgetforslag.
Sagsfremstillingen har været til orientering på møde i arbejdsplads-MED Center for børn, unge og
familie den 20. november 2017 og sendt til orientering på mail til arbejdsplads-MED
Familieafdelingen den 22. november 2017. Begge arbejdsplads-MED samt Sektor-MED Børn- og
Familie vil løbende blive inddraget i processen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Lov om social service, § 52, stk. 3, nr. 7 og § 76
Lov om socialtilsyn og bekendtgørelsen om tilbudsportalen

Økonomi
Der kommer et konkret budgetforslag med i de kommende indstillinger vedrørende alternative
fremtidige tilbud.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
MED-udvalg på Udfører- og Myndighedsområdet (arbejdsplads-MED Center for tilbud til børn,
unge og familie samt arbejdsplads-MED Familieafdelingen) samt Sektor-MED Børn- og Familie vil
løbende blive inddraget i processen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Den rette støtte og kvalitet i indsatsen i forhold til målgruppen vil medvirke til at sikre, at disse børn
og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt
voksenliv som deres jævnaldrende.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
 at Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder videre med udarbejdelse af konkret tilbud
på:
o Et udredningstilbud i Plejefamilier/Kommunale Plejefamilier og et Udredningsteam
målrettet familieplejeområdet.
o Et fremtidigt bo-selv tilbud, som rummer en større bredde end i dag.
 at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager stilling til, om Hirtshalsvej 17 skal
anvendes til bo-selv tilbuddet.

Historik

Beslutning
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med
udarbejdelse af konkret beskrivelse af et udredningstilbud i plejefamilier/kommunale plejefamilie og
et udredningsteam samt fremtidigt bo-selv-tilbud, jf. indstillingen. Udvalget besluttede, at
Hirtshalsvej 17 skal anvendes til bo-selv tilbuddet.

