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Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2020-2023, at Greve Kommune skulle oprette to nye uvisiterede
tilbud. Det tidligere udvalg, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, besluttede på deres udvalgsmøde den 15.
januar 2020, at målgruppen til det ene uvisiterede tilbud skulle være unge mellem 18-30 år med en
udviklingsforstyrrelse som f.eks. autisme eller ADHD. Det andet uvisiterede tilbud var fastsat til at være for
borgere over 18 år med en udviklingshæmning. I denne sag gives der en status på tilbuddene.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller at status tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har en række tilbud til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og til borgere med
særlige behov som for eksempel socialpædagogisk støtte og boligfællesskaber. Generelt kræver tilbud
visitation og bevilling i henhold til lov om social service via Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice.
Byrådet besluttede med budget 2020-2023, at Greve Kommune skulle oprette to uvisiterede tilbud i
Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) med det formål at have to forebyggende og fleksible tilbud,
hvor borgerne kan henvende sig og deltage uden at skulle visiteres først.

 

Det tidligere udvalg, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, besluttede på deres udvalgsmøde den 15. januar
2020, at målgruppen til det ene uvisiterede tilbud skulle være unge mellem 18-30 år med en
udviklingsforstyrrelse som f.eks. autisme eller ADHD. Det andet uvisiterede tilbud var fastsat til at være for
borgere over 18 år med en udviklingshæmning.

 

Status på tilbud

De uvisiterede tilbud startede i september 2021, et år senere end planlagt, på grund af corona nedlukninger.
Det er to samværstilbud, hvor der er tilknyttet socialpædagogisk personale, det giver deltagerne mulighed for
at få støtte samtidig med at de kan være sammen med ligesindede. Tilbuddene afvikles i Aktivhuset i Freyas
Kvarter hver mandag og tirsdag aften. Den optimale holdstørrelse er 10-12 deltagere i hvert tilbud, men der er
mulighed for flere deltagere. Borgere i målgruppen kan bare droppe ind og tilbuddene kaldes derfor: DropIn
uvisiterede tilbud.

 



Administrationen og PPV har lavet en række forskellige kommunikative tiltag, for at gøre tilbuddene synlige
for borgere, som for eksempel information til pårørende og samarbejdspartnere, før og efter tilbuddene gik i
gang. Der har også været information på de sociale medier, de lokale medier og kommunens egne
hjemmesider. Til trods for disse tiltag har det ikke været muligt at skaffe nok deltagere til at besætte tilbuddet
til unge med en udviklingsforstyrrelse fuldt ud. Tilbuddet for borgere med en udviklingshæmning har haft en
stabil deltagermængde siden start.

 

Det blev af Center for Job & Socialservice i 2019 vurderet at der ville være mellem 20-30 unge med en
udviklingsforstyrrelse i målgruppen til det ene tilbud. Det var vurderingen, at målgruppen både bestod af unge,
der i forvejen var kendt af kommunen, og unge som ikke var kendt af kommunen med et behov for et
uvisiteret tilbud. Den vurdering har sidenhen vist sig at være for høj og der er færre unge til tilbuddet end
forventet, til trods for tiltag, der skulle styrke fremmødet. Det har været særligt svært at få kontakt til borgere
og pårørende, som ikke er kendt af kommunen i forvejen.

 

Deltagerne i begge tilbud er i høj grad borgere, som i forvejen er visiteret til andre tilbud også og som i
forvejen er kendt af kommunen.

 

Status på DropIn - for borgere med en udviklingshæmning

Tilbuddet med målgruppen borgere over 18 år med en udviklingshæmning har siden opstart haft en fast
deltagergruppe på omkring 7 deltagere. Deltagerne giver udtryk for at være tilfredse med tilbuddet. Deltagerne
i tilbuddet er primært beboere i Freyas Kvarter, som allerede er visiteret til socialpædagogisk støtte i egen
bolig eller i deres boligfællesskab frem til kl. 21. Det er en målgruppe, som i forvejen deltager i aktiviteter
med støtte og som allerede er tilknyttet en række sociale fællesskaber enten med eller uden støtte.

 

Status på DropIn - for borgere med en udviklingsforstyrrelse

I DropIn tilbuddet for unge med en udviklingsforstyrrelse havde tilbuddet i opstarten 10 deltagere, efter en
periode var der kun 5 deltagere og i dag er det forsat kun omkring 5 faste deltagere.

 

PPV havde i opstarten af tilbuddet åben for alle unge med særlige behov. På denne måde kunne medarbejderne
imødekomme flere forskellige unge og identificere den enkeltes deltagers behov. Det betød, at deltagerne i
opstarten bestod både af unge med en udviklingsforstyrrelse og andre unge med særlige behov. Fælles for alle
deltagere var et behov for et socialt aftentilbud med socialpædagogisk støtte.

 

PPV har i deres arbejde og tilbud også kontakt med andre målgrupper, det er for eksempel unge borgere som
har psykiske og/eller sociale vanskeligheder, det er både borgere i alderen 18-30 år og borgere over 35 år.
Overfor medarbejderne i PPV har flere af disse borgere givet udtryk for, at de ønsker et lignende uvisiteret
tilbud: et sted, hvor de kan mødes med andre ligesindede og hvor der er tilknyttet socialpædagogisk støtte. De
pågældende borgere er dog ikke omfattet af den nuværende målgruppe i tilbuddet.

 

Forslag om udvidelse af målgruppe

Med udgangspunkt i de erfaringer, der er blevet gjort, anbefaler Center for Job & Socialservice at målgruppen
til tilbuddet for unge mellem 18-30 år med en udviklingsforstyrrelse udvides til den bredere målgruppe: unge



mellem 18-35 år, som har psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Med en udvidet målgruppe kan flere
borgere benytte tilbuddet og kapaciteten udnyttes bedre, det kan derudover være med at styrke
netværksdannelsen for borgerne.

 

Forudsætningen for en udvidelse af målgruppen er en uændret økonomisk ramme.

 

Forslag om nedlukning af tilbud

 I forbindelse med budget 2023 indgår der beslutningsforslagom nedlukning af de uvisiterede tilbud eller
nedlukning af det ene tilbud. Hvis det uvisiterede tilbud til unge med en udviklingsforstyrrelse ikke bliver
lukket ned i forbindelse med besparelser, så vil administrationen forelægge Sundheds- og Omsorgsudvalget en
sag om udvidelse af målgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Tidsplan

Budget 2023 vedtages den 3. oktober 2022.

 

Beslutningssag om udvidelse af målgruppen kan forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14.
november 2022.


