Servicepolitik på
handicap- og psykiatriområdet
28.03.11/mtm
Dok. 67270-12
Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 28. marts 2011
Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. april 2011

1

1. Indledning
Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i september 2010 at nedsætte en styregruppe, der har til opgave at udarbejde forslag til en servicepolitik på handicap- og psykiatriområdet.
Styregruppen har desuden ansvaret for den dialogproces, der i forbindelse med udarbejdelse af
politikken skal gennemføres med de mange interessenter på området.
Styregruppen har den 25. oktober 2010 afviklet dialogmøde i Kulturhuset i Grenaa med indbudte
repræsentanter for handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet, område MED-udvalg, bruger- og
pårørenderåd samt personale-og ledelsesrepræsentanter.
Aktuelle udmeldinger fra dette dialogmøde er medtaget i styregruppens forslag til servicepolitik.
Styregruppen har i perioden september 2010 – januar 2011 arbejdet med at udarbejde et forslag til
en servicepolitik der bl.a. beskriver, hvordan handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune
foreslås udviklet de næste 5 år.

2. Beskrivelse af nuværende tilbud, målgrupper samt brugere
2.1 Tilbudsviften
Der tilbydes i dag en bred vifte af forskellige former for støtte. Tilbudsviften rummer både dag- og
døgntilbud af forholdsvis almen karakter samt mere omfattende og specialiserede tilbud og bostøtte
i eget hjem.
Der er oprettet et tilbud om rusmiddelbehandling samt et tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
De seneste år har der været arbejdet med individuelle løsningsmodeller, der tager afsæt i at sikre
borgerne lokale tilbud, der tilpasses i forhold til den enkelte borgers behov og situation.
2.2 Ventelistesituationen
Som udgangspunkt er der ingen venteliste, men der er registreret ca.10 – 12 unge, der indenfor
kortere tid sandsynligvis vil efterspørge et botilbud med døgndækning. De fleste af disse unge bor
p.t. hos deres forældre. Der er udtrykt ønske om et døgntilbud, hvor der er høj grad af fokus på et
ungdomsliv.
Samtlige tilbud har siden 2007 haft en belægningsprocent på næsten 100 pct.
På grund af ny lovgivning om handlekommuneforpligtigelsen kan det forventes, at flere kommuner
vil hjemtage borgere til egne tilbud.
2.3 Tilbud i Norddjurs Kommune
Områdeopdeling
Organisatorisk er der etableret områdeopdeling i et vest- og et østområde. Områdeopdelingen følger
skoledistriktsgrænserne.
Østområdet består af: Voldby-, Vestre-, Østre-, Søndre-, Mølle- og Toubro skoledistrikt.
Vestområdet består af: Glesborg-, Ørum-, Langhøj-, Rougsø-, Allingåbro og Auning skoledistrikt.
Målgrupper
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I begge områder er der oprettet dag- og døgntilbud af forholdsvis almen karakter samt mere
omfattende og specialiserede tilbud indenfor følgende målgrupper:
• borgere med sindslidelser – herunder ADHD
• autister
• borgere med personlighedsforstyrrelser og reducerede sociale færdigheder
• senhjerneskadede
• udviklingshæmmede
• fysisk handicappede.
Der er desuden etableret følgende specialtilbud (dækkende hele kommunen):
• enkeltmandsprojekter der er etableret i område vest
• rusmiddelbehandling der er etableret i område øst
• særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der er etableret i område
øst
• tilbud til domsanbragte borgere der er etableret i område vest.
2.3.1 Beskrivelse af tilbud i Område Vest
Botilbud Valmuevej + Oasen Gammel Rimsøvej, Glesborg
16 pladser til længevarende ophold i medfør af almenboliglovens § 185b i kombination med
bostøtte efter serviceloven § 85.
Målgruppen er voksne med svære sindslidelser, der ikke har behov for døgndækning.
De fysiske rammer er 2 etplansbyggerier fra 2001. Alle boliger har 2 værelser, tekøkken og
badeværelse. Der er tilknyttet fællesarealer med bl.a. køkken til boligerne.
De 6 medarbejdere, der er tilknyttet tilbuddet, har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og
arbejder tværfagligt i teams.
Botilbud Kærvang, Sygehusvej 27, Ørsted
18 boliger til længerevarende ophold i medfør af almenboliglovens § 185b i kombination med
serviceloven § 85.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, der har behov for døgndækning.
De fysiske rammer er boligselskabsbyggeri fra 2003, der er bygget i 3 forskudte plan forbundet med
trapper og trappeelevator. Det er 2-værelses lejligheder med tekøkken og eget bad. Lejlighederne er
bygget op omkring 3 store fællesarealer med hver deres køkken.
Der er tilknyttet 16 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Der arbejdes i
teams.
Botilbud Skovvang, Sygehusvej 29, Ørsted
14 boliger til længerevarende ophold i medfør af almenboliglovens § 185b i kombination med
serviceloven § 85.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, der har behov for døgndækning.
De fysiske rammer er boligselskabsbyggeri fra 1992. 7 af lejlighederne er toværelses med tekøkken
og eget bad og 7 er store etværelses med tekøkken og eget bad. Lejlighederne er bygget op
omkring 2 store fællesarealer, hvor der i det ene fællesareal er køkken- og spisefunktioner
Der er tilknyttet 14 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Der arbejdes i
teams.
Botilbud Nyvang, Sygehusvej 27, Ørsted
Dette tilbud er opstartet i 2010.
Lokalerne er midlertidige og det forventes, at Nyvang flytter til Vestervang i Ørum i 2012.
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8 døgnpladser til længerevarende ophold efter Servicelovens § 108.
Målgruppen er voksne der er:
• udviklingshæmmede
• inden for autismespektret
• personer med særlig og problemskabende adfærd
• domsanbragte.
De fysiske rammer er 2 ældre bygninger ved det gamle sygehus i Ørsted. Den ene bygning har
mulighed for 3 lejligheder og personalefaciliteter i stueplan. Den anden bygning er i 2 plan og
rummer 5 store værelser med tilhørende fællesarealer og mulighed for fritidsaktiviteter i kælderen.
Der bor p.t. 4 borgere i Nyvang og der er tilknyttet 11 medarbejdere.
Voldby Plejehjem, Voldby
15 plejehjemspladser til længerevarende ophold.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, der har behov for døgndækning.
De fysiske rammer er ældre bygninger, og værelserne / lejligheder har forskellig standard.
Bygningerne er ikke tidssvarende, hvorfor det er planlagt at flytte til Vestervang i Ørum i 2012.
Der er tilknyttet 19 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Bofællesskabet Stadionparken 1, Allingåbro
Bofællesskab med bostøtteordning efter Servicelovens § 85.
De fysiske rammer er 8 boligforeningslejligheder – 2-værelses lejligheder med adgang til stor
fællesstue og motions/samværsrum.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede uden behov for døgndækning.
Bostøtten gives fleksibelt i den enkeltes hjem eller i fællesopholdsrum på adressen.
Der er tilknyttet 5 medarbejdere.
Bofællesskaberne Centervej 18-20, Auning
Bofællesskab med bostøtteordning efter Servicelovens § 85.
De fysiske rammer er 22 boligforeningslejligheder fordelt i 2 huse – 2-værelses lejligheder, med
adgang til store fællesstuer og motions/samværsrum.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede uden behov for døgndækning.
Bostøtten gives fleksibelt i den enkelte borgers hjem eller i fællesopholdsrum på adressen.
Der er tilknyttet 9 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Bofællesskaberne Kornvænget og Åparken, Ørum
Bofællesskab med bostøtteordning efter Servicelovens § 85.
De fysiske rammer er 12 boligforeningslejligheder fordelt på 2 adresser – 2-værelses lejligheder
med adgang til store fællesstuer og motions/samværsrum.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede uden behov for døgndækning.
Bostøtten gives fleksibelt i den enkeltes hjem eller i fællesopholdsrum på adressen.
Der er tilknyttet 8 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Udlejningsboliger på Broagervej 2, Allingåbro
Udlejningsboliger med bostøtteordning efter Servicelovens § 85.
De fysiske rammer er 6 boligforeningslejligheder – 2-værelses lejligheder. Der er ikke tilknyttet
fællesarealer.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede uden behov for døgndækning.
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Bostøtten gives fleksibelt i den enkelte borgers hjem. Personalemæssigt er der fælles administration
med bofællesskabet på Stadionparken i Allingåbro. Der er tilknyttet ca. 2,8 medarbejdere.
Udlejningsboliger på Elme Alle, Auning
6 pladser til længerevarende ophold i medfør af almenboliglovens § 185b i kombination med
bostøtte efter Serviceloven § 85.
Målgruppen er voksne med sindslidelser, der ikke har behov for døgndækning.
De fysiske rammer er et nyere et-plansbyggeri. Alle boliger har 2 værelser, tekøkken og badeværelse. Der er knyttet fællesareal med bl.a. køkken til boligerne. Der bevilges individuel bostøtte
til beboerne.
Bostøtte Stoppestedet Allingåbro + Vestergade 17 Auning
Bostøtteordning efter servicelovens § 85.
Målgruppen er voksne med sindslidelser. Bostøtten gives fleksibelt i den enkelte brugers hjem eller
i tilbuddets fælleslokaler.
Der er ansat 6 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Bostøtten Glesborg
Målgruppen er voksne med sindslidelser. Bostøtten gives fleksibelt i den enkelte borgers hjem eller
i fælleslokalerne.
Fælleslokalerne er fra 2001 og ligger på Valmuevej i Glesborg i tilknytning til boffællesskaberne i
Glesborg.
Der er ansat 6 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Bostøtten i Ungegruppen i område vest
Bostøtte efter Servicelovens § 85.
Udgangspunktet er fælleslokalerne på Valmuevej i Glesborg.
Målgruppen er voksne med opmærksomhedsforstyrrelser og socialt udsatte udviklingshæmmede.
Bostøtten gives fleksibelt i den enkeltes hjem, ved fællesarrangementer eller i fælleslokalerne i
Glesborg.
Der er ansat 2 medarbejdere i gruppen.
Bostøtte til andre udeboende i selvstændige lejligheder i Auning og Allingåbro
Der udføres bostøttearbejde i borgernes hjem i overensstemmelse med socialområdets bevillinger
og handleplaner.
Der er ansat 5 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse Rougsøcentret, Industriparken Allingåbro
Der tilbydes beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter
servicelovens § 104.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede.
De fysiske rammer for Rougsøcentret er en ældre industribygning på Industriparken 15 i Allingåbro, der er ombygget til formålet. Dertil er der satellitter følgende steder:
• Broagervej 1, Allingåbro
• Centervej, Auning
• Landbrugsbotanisk Have Gl. Estrup Slot
• Sygehusvej 29 Ørsted.
Der er tilknyttet 24 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Der arbejdes i
teams.
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Dagtilbud Nyvang, Sygehusvej 27, Ørsted
Dette tilbud er startet i 2010.
Lokalerne er midlertidige og det forventes, at Nyvang flytter til Vestervang i Ørum i 2012.
Nyvang har beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter
servicelovens § 104.
Målgruppen er voksne der er: udviklingshæmmede, autister, personer med særlig og problemskabende adfærd og domsanbragte.
De fysiske rammer er ældre bygninger, der giver mulighed for mangeartede aktiviteter.
Der er tilknyttet 3 ansatte med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Dagtilbud Stoppestedet Allingåbro + Vestergade 17, Auning
Dagtilbuddet drives som aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.
Målgruppen er voksne med sindslidelser og senhjerneskadede borgere.
Det er besluttet, at Stoppestedet og Vestergade 17 skal sammenlægges i 2011. Den nye fysiske
placering er ikke besluttet endnu.
De 6 medarbejdere har forskellig uddannelsesmæssig baggrund og arbejder i teams.

2.3.2 Beskrivelse af tilbud i Område Øst
Botilbud Dolmer Have, Dolmer Bygade, Grenaa
I Dolmer Have er der følgende tilbud:
• 10 pladser til længerevarende ophold efter Serviceloven § 108.
• 10 pladser i medfør af almenboligloven § 185b i kombination med Serviceloven §§ 83 – 85,
87 og 102.
• 2 pladser til midlertidigt ophold og akutpladser efter Serviceloven § 107.
Målgruppen er voksne med svære sindslidelser, der har behov for døgndækning.
De fysiske rammer er nyere et-plansbyggeri fra 2001. De 20 boliger til længerevarende ophold er 2værelseslejligheder. De 2 boliger til midlertidigt ophold er værelser i samme byggeri. Der er flere
fællesrum: stue og motionsareal samt fælles udearealer med havemøbler og bålplads.
Der planlægges modernisering og renovering af de fysiske rammer indenfor de næste 2 år.
I medarbejdergruppen arbejdes der tværfagligt i teams. Der er ca. 18 ansatte med forskellig faglig
baggrund.
Botilbud Trekanten, Trekanten 34, Grenaa
På Trekanten er der følgende tilbud:
• 27 pladser til længerevarende ophold efter Serviceloven § 108.
• 2 pladser til midlertidigt ophold efter Serviceloven § 107.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, der har behov for døgndækning.
De fysiske rammer er bygninger fra 1984 i et plan. Tæt lav bebyggelse. Der er tale om værelser med
gang og bad samt 4 lejligheder. Der er 4 bogrupper med eget køkken/allrum. Desuden er der adgang til en fællesstue. Der er store fælles udearealer.
I medarbejdergruppen arbejdes der tværfagligt i 4 teams. Der er ca. 31 ansatte med forskellig faglig
baggrund.
Botilbuddet erstattes i maj 2011 af nybyggeriet ”Skovstjernen” med 38 2-rumslejligheder til længerevarende ophold og 4 værelser til midlertidig ophold.
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Botilbud Bofællesskabet Ålunden, Ålunden 18-20, Grenaa
Bofællesskab med 10 boliger og bostøtteordning efter Serviceloven § 85.
De fysiske rammer er boligforeningslejligheder – 2-værelseslejligheder fra 1999 med adgang til stor
fællesstue og motions/samværsrum.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Bostøtten gives
fleksibelt i den enkelte borgers hjem eller i fællesopholdsrum på adressen.
Botilbud Bofællesskabet Mellemgården, Mellemstrupvej 30, Grenaa
Bofællesskab med bostøtteordning efter Serviceloven § 85.
De fysiske rammer er et ældre stuehus med 5 værelser og fælles bad og toilet. Der er 2 fællestuer og
bynære landlige omgivelser med dyrehold.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Bostøtten gives
fleksibelt i den enkelte borgers hjem eller i fællesopholdsrum på adressen.
Udlejningsboliger og Bofællesskabet Kløvervangen, Kløvervangen 17, Grenaa
Bofællesskab med bostøtteordning efter Serviceloven § 85.
De fysiske rammer er et ældre parcelhus med 4 værelser, fælles køkken og bad samt adgang til
fællesstue og have. I nabohuset Kløvervangen 21 er der samværsmuligheder og kontorer samt
samtalerum. Kløvervangen 21 fungerer som samværstilbud for udeboende, der får bostøtte.
Målgruppen er voksne med opmærksomhedsforstyrrelser, socialt udsatte samt udviklingshæmmede,
der ikke har behov for døgndækning. Bostøtten gives fleksibelt i den enkelt borgers hjem eller i
fælles opholdsrum på adressen.
Team 68, Sønderport 6, 2. sal, Grenaa
Bostøtteordning efter Serviceloven § 85.
Målgruppen er voksne med sindslidelser. Bostøtten gives fleksibelt i den enkeltes hjem eller i Team
68´s fælleslokaler på adressen. Her er køkken/allrum, tagterrasse, kontorer og samtalerum.
Lokalerne er på 3. sal med tilhørende elevator.
I medarbejdergruppen arbejdes der tværfagligt i teams. Der er ca. 10 ansatte med forskellig faglig
baggrund.
Neuropædagogisk bostøtteteam, Sønderport 6, 2. sal, Grenaa
Bostøtteordning efter Serviceloven § 85
Målgruppen er voksne med senhjerneskade. Bostøtten gives fleksibelt i den enkelte borgers hjem
eller i fælleslokalerne, som deles med team 68 på adressen. Her er køkken/allrum, tagterrasse,
kontorer og samtalerum. Lokalerne er på 3. sal. Der er elevator.
I medarbejdergruppen arbejdes der tværfagligt - ca. 6 ansatte med forskellig faglig baggrund
Bostøtte til andre udeboende i selvstændig lejlighed ydes fleksibelt fra alle tre bostøtteteams på
Ålunden, Mellemgården og Kløvervangen, Grenaa
I medarbejdergruppen arbejdes der tværfagligt i de 3 teams, der er i alt ca. 18 ansatte med forskellig
faglig baggrund.
Dagtilbud AUC ,Sønderport 8, Grenaa
AUC står for Aktivitets- og Udviklings Center og drives som aktivitets- og samværstilbud efter
servicelovens § 104.
Målgruppen er voksne med sindslidelse og senhjerneskadede borgere.
De fysiske rammer er til formålet ombyggede erhvervsbygninger nær centrum i Grenaa. Bygningen
er i 2 etager med trappelift.
Medarbejdergruppen er på 9 personer med forskellig faglig baggrund. Der arbejdes tværfagligt.
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Klub Trinnet, Grenaa
Klubben er et åbent tilbud til sindslidende. Klubben fungerer i tilknytning til AUC og har åben
tirsdag og torsdag aften.
Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse Nærheden – Fabrikvej 8, Grenaa
Nærheden er både et beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 samt et aktivitets- og
samværstilbud efter Servicelovens § 104.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede.
De fysiske rammer for Nærheden er en ældre bygning fra 1973 løbende tilpasset og moderniseret
samt 3 satellitafdelinger:
• Mellemstrupvej 30
• Ålunden 22
• Trekanten 34.
I medarbejdergruppen arbejdes der tværfagligt i teams. Der er ca. 20 ansatte med forskellig faglig
baggrund.
Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge mellem 16 og 25 år - Ravnholtskolen
Uddannelsen er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har
mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk
støtte.
Der er aktuelt 37 elever der kommer fra hele kommunen. Der sælges pladser til andre kommuner.
Skolen holder til i 3 bygninger med lyse og behagelige undervisningslokaler i ét plan.
Skolen ligger i den sydlige del af Grenaa by. Der er frisk luft og grønne arealer omkring skolen.
I medarbejdergruppen arbejdes der tværfagligt i teams. Der er aktuelt ca. 13 ansatte med forskellig
faglig baggrund.
Rusmidddelcentret, Sønderport 10, Grenaa
Der foretages ambulant stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling.
Målgruppe er voksne borgere over 18 år.
Rusmiddelcentret er opstartet i det gamle pakhus, som er ombygget til formålet i 2010.
Siden opstart af Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter i januar 2010 har der været øget interesse
for at komme i behandling. Pr. 1. januar 2011 er der 140 borgere i behandlingstilbud. Det forventes,
at der i løbet af 2011 sker en yderligere tilgang.
Rusmiddelcentret har flere samtalerum, grupperum samt lokale til lægekonsultation.
Centeret er beliggende på 2. sal, og der er elevator.
Der er desuden oprettet en satellitenhed i Allingåbro.
Der er 6 medarbejdere med forskellig faglig baggrund samt speciallæge og psykiater tilknyttet som
konsulenter.
2.4 Køb af tilbud i regioner og andre kommuner og private tilbud
Ansvaret for forsyning af tilbud og ansvaret for finansieringen heraf er placeret i kommunerne. Det
indebærer, at den enkelte kommunalbestyrelse har det samlede ansvar for at træffe afgørelser om
borgernes visitation til et tilbud samt ansvar for at sikre, at der er relevante tilbud til borgerne.
Region Midtjylland har leverandøransvaret, såfremt den enkelte kommune ønsker at købe en plads.
Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.
Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af ganske få borgere i regionstilbud.
Der er tale om borgere, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud.
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Antal borgere der pr. 1. oktober 2010 har ophold i andre kommuner, regionstilbud og private tilbud,
hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune:
Botilbud på handicapområdet
Botilbud på psykiatriområdet
Bostøtte på handicapområdet
I alt

44 borgere
4 borgere
30 borgere
78 borgere

Af ovenstående borgere har 73 et dagtilbud.
De 78 borgere, som har et botilbud udenfor Norddjurs Kommune, vil successivt få tilbudt et
botilbud i Norddjurs Kommune i forbindelse med, at kommunen har overtaget sagsbehandlingen fra
1. januar 2011.
Styregruppen gør opmærksom på, at det er valgfrit, hvorvidt den enkelte borger vælger at blive
boende eller tage imod et botilbud i Norddjurs Kommune.

2.5 Salg af tilbud til andre kommuner
Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Et større antal borgere har i adskillige år
haft bopæl i Norddjurs Kommune med kaution fra andre kommuner. Det drejer sig typisk om de
tilbud, der indtil 1. januar 2007 blev drevet af Århus Amt.
Antal borgere der pr. 1. oktober 2010 har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune hvor andre
kommuner er betalingskommuner:
Botilbud indenfor handicapområdet
Botilbud indenfor psykiatriområdet
Bostøtte indenfor handicapområdet
Bostøtte indenfor psykiatriområdet
I alt

55 borgere
26 borgere
11 borgere
9 borgere
101 borgere

Dagtilbud indenfor handicapområdet
Dagtilbud indenfor psykiatriområdet
I alt

82 borgere
25 borgere
107 borgere

Som det ses, sælger Norddjurs Kommune mange pladser til andre kommuner. Denne udvikling
skulle gerne fortsætte, idet det giver det enkelte tilbud større volumen og dermed større effektivitet.
En anden fordel er øget beskæftigelse.
Ifølge rammeaftalen kan der opkræves indtægter svarende til driftsudgifterne med tillæg af ca. 6 %
overhead.
I de fleste kommuner sker der aktuelt en udbygning/tilpasning i antallet af tilbud.
Betalingskommunerne har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget handlekommuneforpligtelsen.
Det er styregruppens indstilling, at der fortsat skal arbejdes for at sælge et antal pladser til andre
kommuner, således at det er muligt at bevare det nuværende antal pladser i Norddjurs Kommune.
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2.6 Antal indskrevne brugere
Antal indmeldte brugere pr. 01.10.10
Botilbud

Psykiatri
Handicap
I alt

Pladser
58
130
188

Belægning
57 ( 26)
127 (55)
184 (81)

18-29 år
4
23
27

30-49 år
20
63
83

50-64 år
21
35
56

Over 65 år
12
6
18

Brugere
170 (9)
80 (11)
250 (20)

18-29 år
24
11
35

30-49 år
87
39
126

50-64 år
45
23
68

Over 65 år
14
7
21

Belægning
113 (25)
185 (82)
298 (107)

18-29 år
10
37
47

30-49 år
58
82
140

50-64 år
40
54
94

Over 65 år
5
12
17

Bostøtte til borgere i eget hjem

Psykiatri
Handicap
I alt

Dagtilbud

Psykiatri
Handicap
I alt

Pladser
100
190
290

Bemærkninger:
• under belægning er i parentes anført salg til andre kommuner
• omfatter ca. 440 personer – de fleste borgere i botilbud er samtidig optaget i et dagtilbud
• der er næsten 100 % belægning Aldersmæssigt ses, at 14 % er indenfor 18 – 29 år, 48 % er
indenfor 30 – 49 år, 29 % er indenfor 50 – 64 år og 9 % er over 65 år.

3. Vurdering af det fremtidige antal tilbud
Udskrivning
Der kan ikke forventes en væsentlig udskrivning. Tendensen er, at borgeren bliver boende i sit
botilbud til sin død, og handicappede borgere lever længere end tidligere. Enkelte vil blive visiteret
til en plejebolig, når der er et massivt plejebehov.
Indskrivninger
Udviklingshæmmede med dom
Gruppen øges kraftigt i disse år. På landsplan er gruppen næsten fordoblet inden for de seneste år,
idet retssystemet i stigende grad dømmer borgerne til ophold i et socialpædagogisk tilbud i stedet
for fængselsstraf.
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Der er som regel tale om, at kommunerne skal tilbyde ophold med en stor personaledækning,
hvilket er dyrt.
Der forventes en tilgang på 3 – 4 borgere pr. år.
Det er styregruppens indstilling, at disse borgere skal have et botilbud i Norddjurs Kommune. Der
skal imidlertid gives en grundig information om botilbud og sikkerhed til ”omgivelserne”, således at
der skabes den fornødne tillid/tryghed.
Unge der overgår fra et tilbud i børn- og ungeregi til et tilbud i voksenregi
Ved det fyldte 18. år skal der som udgangspunkt ske overflytning til et tilbud efter voksenlovgivningen.
I forbindelse med den nye organisation pr. 1. januar 2011 vil der være særlig fokus på denne
overgang.
Ca. 40 borgere overgår årligt fra et tilbud i Børn- og Ungeregi til et tilbud på voksenområdet.
Borgerne har varierende behov for socialpædagogisk støtte. Det anslås, at 25 borgere vil få bevilget
et tilbud om bostøtte og 15 borgere vil få bevilget et botilbud. En del af borgerne vil samtidig blive
visiteret til en STU- uddannelse på Ravnholtskolen.
Det er styregruppens indstilling, at de unge skal tilbydes et lokalt botilbud, som de har råd til at
betale og som tilgodeser deres behov for støtte og samtidig tilbyder et godt ungdomsliv.

Kollegieboliger
Det er socialområdets vurdering, at der er behov for billige lejeboliger. Når de unge nærmer sig de
18 år, er der et stort ønske om at kunne flytte hjemmefra. Der ses meget ofte et varierende behov for
bostøtte til de unge. Forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp, og den unge har derfor som
udgangspunkt ikke råd til at bo i en almen bolig i de etablerede bofællesskaber. Ofte er der tale om
unge, der frekventerer Ravnholtskolens STU tilbud.
Der er p.t. etableret en form for ”bofællesskab” for unge i 2 parcelhuse på Kløvervang. Boligerne er
udlejet som almindelige lejeboliger til en favorabel husleje. Boligerne på Kløvervang har behov for
en omfattende renovering.
Det er Styregruppens indstilling, at der er et stort behov for at oprette kollegieboliger. Boligerne
tænkes udlejet som midlertidige lejemål. Målgruppen er unge under uddannelse på STU og andre
udsatte. Styregruppen kan pege på muligheden for at omdanne en del af udlejningsboligerne på
Trekanten, når de nuværende beboere flytter ud på Skovstjernen – ca. maj 2011.

Aflastningspladser og akutpladser
Kommunen råder p.t. over 2 aflastningspladser på handicapområdet, hvilket socialområdet vurderer
er for lidt i forhold til det aktuelle behov.
Aflastningspladser er et vigtigt redskab for at undgå unødig hospitalsindlæggelse og for at sikre den
fornødne aflastning af borgeren/familien.
Lejlighedsvis er der behov for et at give et midlertidig botilbud med døgndækning til afklaring. Det
er ofte svært at vurdere en ung borgers reelle funktionsniveau, når borgeren har levet en beskyttet
tilværelse hos dennes forældre.
I forbindelse med opstart af Skovstjernen er der oprettet 4 aflastningspladser, hvilket som udgangspunkt skønnes tilstrækkelig.
Kommunen råder p.t. over 2 akutpladser på psykiatriområdet. Pladserne er fysisk placeret på
Dolmer Have.
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Akutpladserne benyttes ved akut opstået behov og til aflastning for at undgå unødig hospitalsindlæggelse.
Pladserne benyttes ofte til længerevarende midlertidigt ophold – primært for at undgå hospitalsindlæggelse.
Det er vigtigt, at der er det fornødne antal aflastningsplader til rådighed.
Det skønnes ikke hensigtsmæssig at opføre flere boliger, idet der er risiko for, at boligerne på sigt
ikke vil kunne besættes. Ca. halvdelen af pladserne i Dolmer Have sælges til andre kommuner.
Styregruppen indstiller, at der ved pladsledighed i Dolmer Have reserveres yderligere 1 bolig til
aflastning. Akutpladserne skal ses i sammenhæng med psykiatriboligerne i Glesborg. Det er vigtigt
at påpege, at der i område Vest også bør være mulighed for at tilbyde akutplads, såfremt der opstår
behov herfor.
Botilbud på Mellemgården
Det skal vurderes, om det nuværende botilbud (5 enkelte værelser på loftet) i stuehuset på
Mellemgården skal nedlægges.
Bygningsmæssigt er der behov for en renovering. Interessen for botilbud af denne karakter er
faldende. På sigt vil der kun være ulejet 2 værelser.
Det er styregruppens indstilling, at:
• aktivitetstilbuddet på Mellemgården er meget attraktiv og skal fortsætte
• stuehuset bruges fremadrettet i forbindelse med aktivitetstilbuddet
• de nuværende lejere tilbydes bolig i andet relevant botilbud, men de skal ikke tvangsflyttes.

4. Opmærksomhedspunkter
Borgere med hjerneskade
Såvel borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade vokser i antal – måske begrundet i bedre
behandlings- og træningsmuligheder.
Der er ofte behov for et intensivt og specialiseret tilbud i længere perioder.
I den eksisterende organisation er der etableret et neuropædagogisk team, der yder bostøtte til
hjemmeboende borgere.
Det er styregruppens indstilling, at der er behov for at fastlægge serviceniveauet på området. Dette
skal ske i samarbejde med plejeområdet.
Det skal bl.a. afklares:
• niveau for træningsindsats klarlægges
• niveau for kognitiv træning
• aftale om hvem yder bostøtte og hjemmehjælp
• niveau for kompenserende specialundervisning klarlægges
• hvem visiterer til tilbud
• ifølge sundhedsaftalen med Regionen skal der udpeges en koordinator. Dette skal afklares
yderligere
• hvilke boliger kan benyttes til aflastning.
Borgere med ADHD
En større gruppe borgere får, gennem en psykiatrisk udredning, diagnosen ADHD. Det er unge med
opmærksomhedsforstyrrelser, som har store vanskeligheder med at strukturere en dagligdag, passe
skolegang, uddannelse eller arbejde og fastholde sociale relationer.
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Mange af borgerne har ADHD som det væsentligste problem. Ofte i kombination med psykiatri,
misbrug og angst.
Det er en gruppe borgere, der ikke tidligere har efterspurgt specifikke ydelser i form af dagtilbud,
botilbud og bostøtte.
I socialafdelingen er der p.t. kontakt med ca. 90 borgere (langt størstedelen er mellem mellem 18 og
30 år) med denne diagnose og det opleves, at der i stigende grad efterspørges tilbud og ydelser.
Ca. 30 borgere indenfor denne gruppe har et konkret tilbud, men det er få af borgerne, der har
behov for et egentligt botilbud. Nogle har behov for bostøtte og andre visiteres til STU-uddannelsen
på Ravnholtskolen. Visitationen foretages efter en konkret og individuel vurdering af borgerens
behov for støtte.
Unge med misbrug og flere diagnoser
Der ses en tilgang af flere unge med forskellige former for misbrug.
Det er styregruppens opfattelse, at der skal være fokus på tidlige forebyggelsestiltag.
Åbent tilbud om klub/cafe
Klubben på Ålunden er nedlagt fra 1. januar 2011.
Fra personaleside er fremført, at der er et behov for at etablere en form for aftenklub – primært for
unge der frekventerer STU-uddannelsen.
Klubben kan evt. være med bistand af frivillige.
Det er Styregruppens indstilling, at behovet for klubtilbud og mulighederne skal undersøges
nærmere.
Varmestue for misbrugere og øvrige udsatte
Det er Styregruppens opfattelse, at der er behov for en form for ”varmestue” for misbrugerne og
andre udsatte.
Det er Styregruppens indstilling, at behovet for varmestue og muligheden for at oprette den på
frivillig basis skal undersøges nærmere.
Overgang fra tilbud indenfor handicap- og psykiatri til plejetilbud
I takt med at borgeren bliver ældre ses plejebehovet stigende.
Når borgeren er optaget i et socialpædagogisk tilbud kan det være svært at have de rette personaleressourcer til rådighed til at kunne klare både socialpædagogikken og plejen.
Det er styregruppens indstilling, at borgerne skal have mulighed for at bo længst muligt i det
botilbud, som de har beboet gennem adskillige år. Dette vil kunne klares ved individuelle aftaler.
Ved et udtalt plejebehov kan der evt. ske en omvisitation til et plejecenter.
Viden hos medarbejderne i bostøttekorps
I forhold til at kunne yde den fornødne bostøtte til de nye målgrupper af borgere, der visiteres til
bostøtte, er der behov for høj grad af faglig viden hos medarbejderne.
Det er styregruppens opfattelse, at der skal være fokus på, om medarbejderne besidder de fornødne
kompetencer.
Dagtilbud
Det er styregruppens opfattelse, at der er behov for nytænkning og udvikling af nye tilbud.
Når en ung forlader Ravnholtskolen efter 3 års uddannelse skal det vurderes, hvilket dagtilbud der
skal gives. I bedste fald er der tale om et fleksjob, men der vil også være nogle, der skal visiteres til
et dagtilbud i henhold til servicelovens § 103 eller 104. I de kommende år vil brugergruppen således
blive ændret markant.
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Aktivitetstilbud på Ørsted Sygehus
Der er behov for en stillingtagen til, hvad lokalerne fremover skal bruges til.
Det er styregruppens opfattelse, at der er behov for et aktivitetscenter i Ørsted i tilknytning til
botilbuddene Skovvang og Kærvang.
Styregruppen indstiller, at det snarest afklares, om det gamle sygehus skal renoveres eller rives ned.

5. Ændring i antal botilbud ifølge ældrebolighandlingsplanen
2011:
Der oprettes:
38 faste pladser på Skovstjernen i Grenaa
4 aflastningspladser på Skovstjernen i Grenaa
Der nedlægges:
27 faste pladser på Trekanten i Grenaa
2 aflastningspladser på Trekanten i Grenaa
2012:
Der oprettes:
27 faste pladser på Vestervang i Ørum
Der nedlægges:
15 faste pladser på Voldby Plejehjem
6 pladser i Nyvang i Ørsted (specialtilbud på det gamle sygehus)
Samlet tilgang af pladser:
13 handicappladser mere i område øst
6 handicappladser mere i område vest
Det er styregruppens opfattelse, at den samlede tilgang af pladser som udgangspunkt er tilstrækkelig
til at dække det øgede behov for tilbud i et socialpædagogisk botilbud.

6. Forslag til fremtidig servicepolitik
Overordnet målsætning
Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning:
• at blive en social bæredygtig kommune hvor borgerne på handicap- og psykiatriområdet
sikres en bred vifte af lokale kommunale servicetilbud
• at sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt
• at sikre borgerne et tilbud der svarer til den enkelte borgers behov og situation.
Dette opnås bl.a. ved, at:
• indsatsen skal bygge på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud
• der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud tilpasset den enkelte borgers behov
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der løbende arbejdes med udvikling af en relevant og fleksibel tilbudsvifte bestående af
omkostningseffektive og fagligt kvalificerede nærtilbud, der kan imødekomme borgernes
behov
der løbende arbejdes med en målrettet kompetenceudvikling af personalet - således at der i
viften af socialpædagogiske tilbud både findes tilbud med bredde og specialisering af viden
indenfor: udviklingshæmmede, psykiatri, personlighedsforstyrrede, ADHD og autismespekteret
der skal oprettes lokale specialtilbud indenfor flg. grupper: psykiatri, autisme og domsanbragte. Personalet i disse specialtilbud forventes at have en særlig viden
der fortsat skal ske salg af bo- og dagtilbud til andre kommuner. Den nuværende andel skal
forsøges bibeholdt
borgere fra Norddjurs Kommune, der har ophold i regionstilbud og i andre kommuner, skal
have tilbud om et botilbud i kommunen
det skal være muligt fortsat at bo i et socialpædagogisk tilbud med plejebehov
på misbrugsområdet skal der være fokus på forebyggelse og tidlig indsats
borgerne skal inddrages mest muligt
der ikke er nogle skarpe og unødige skel mellem handicap og psykiatri
der fortsat skal kunne tilbydes fleksible tilbud, der tilpasses den enkelte borgers aktuelle
behov
der skal etableres det nødvendige antal midlertidige boliger til aflastning
der ikke skal ske unødvendige hospitalsindlæggelser
pårørende og frivillige opfattes som en vigtig ressource. Samarbejdet med disse skal
fremmes
der skal være rum og mod til nytænkning.

For at underbygge de anførte mål indstiller styregruppen følgende udviklingsplan:
•

•

•
•
•

de 13 ekstra botilbudspladser til fysisk handicappede og socialt udsatte, der etableres i
Skovstjernen i Grenaa pr. maj 2011, tilbydes, dels til borgere med bopæl i regionstilbud eller
med bopæl i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handlekommune, og dels til
unge, der opfylder kriterierne for et døgntilbud. 2 af pladserne anvendes til aflastnings- og
afklaringsophold.
Der etableres en ungegruppe for borgere, der kan trives i en storgruppe med ekstra liv. Der
er ingen specialtilbud i gruppen. Der skal iværksættes forsøg med tidsbegrænsede lejemål
således, at der løbende kan være en ungegruppe
på Vestervang i Ørum etableres følgende botilbud i 2012:
o 1 specialgruppe for de tungeste autister
o udlejningsboliger til fysisk og psykisk handicappede (lejerne fra Voldby Plejehjem)
o enkeltmandsprojekter
o 1 specialgruppe for domsanbragte
der oprettes et antal kollegiepladser på Trekanten
i Dolmer Have indrettes yderligere 1 plads til aflastning således, at i alt 3 boliger benyttes til
aflastning og akutpladser
botilbuddet på Mellemgården i Grenaa nedlægges på sigt og stuehuset benyttes i forbindelse
med dagtilbuddet.

Opmærksomhedspunkter der skal arbejdes videre med:
•

udvikling af fleksible dagtilbud, der også tilgodeser nye målgrupper
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

det skal sikres, at personalet besidder den fornødne viden om brugergrupperne. Både den
brede viden, men også specialviden om ADHD, autister og psykiatri
der skal tages stilling til, hvad det tidligere Ørsted Sygehus skal bruges til. Nedrivning eller
udbygning af aktivitetscentret?
behovet og muligheden for at etablere klubtilbud for unge i forbindelse med frivillige skal
undersøges
behovet for akutpladser i tilknytning til psykiatritilbuddet i Glesborg skal undersøges
nærmere
der forsøges etableret en varmestue for misbrugere og socialt udsatte i forbindelse med
frivilligt socialt arbejde
der skal foretages en beskrivelse af overgangene fra barn til voksen og fra voksen til ældre
sundhedsperspektivet skal tænkes ind i de enkelte tilbud
i samarbejde med plejeområdet skal visitationskriterier for Violskræntens tilbud for yngre
borgere fastlægges
mulighederne for træning af borgere med senhjerneskade med behov for et socialpædagogisk botilbud skal afdækkes og serviceniveauet skal fastlægges
der skal foretages en vurdering af mulighederne for øget brug af frivillige indenfor handicap- og psykiatriområdet.

Evaluering af servicepolitikken:
Servicepolitikken evalueres primo 2013.
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