Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026
Budget
2023-2026

Overskrift
Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Prioriteringsforslag

Nr. ISU14

Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste
unge
Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

2023

2024

2025

2026

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

Personalekonsekvenser
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Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
På det specialiserede voksenområde er der gode erfaringer med døgnstøttetilbuddet SPIR til
fx unge handicappede og stofmisbrugere – herunder også til de yngste voksne, som har
modtaget tilbuddet umiddelbart efter overgang fra børneområdet i enten egen eller
forældrenes bolig, så de har kunne fastholde tilknytningen til det lokale i stedet for at komme
på institution uden for kommunen. På den baggrund søges tilbuddet nu udvidet til de ældste
unge på børneområdet.
2. Status
SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relationsarbejde) støtter borgere i selvstændig bolig efter
servicelovens § 85 som alternativ til et botilbud. Med afsæt i de gode erfaringer med de
yngste voksne udbredes tilbuddet til også at kunne levere indsatser til de ældste unge under
18 år efter Servicelovens § 52.3, 6 og 52.3, 9.
Tilbuddet er til borgere, der har brug for at have adgang til omfattende støtte i eget hjem,
herunder om natten, og som gerne vil have støtte til at etablere sig i egen bolig fremfor at bo
i botilbud. Der er tale om et fleksibelt tilbud, hvor støtten gradvist kan justeres op og ned og
tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal flytte. Der arbejdes rehabiliterende ud fra
individuelle mål og mestring i forhold til at kunne bo selv og danne/vedligeholde sociale
relationer. Der er også fokus på uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med jobcenter
eller ungecenter. Borgerne skal have et fysisk og psykisk funktionsniveau, der gør, at de er i
stand til at kontakte personalet telefonisk, hvis de får behov.
Målgruppen er borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale
problemer. Hvis borgeren skal modtage støtte af SPIR, er det en forudsætning, at borgeren
har egen bolig eller bor hos forældrene.
Tilbuddet koster årligt i 2022 mellem 0,3 og 0,6 mio. kr.
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På det specialiserede børneområde er der årligt unge, som enten ikke kan forblive i egen eller
forældrenes bolig på grund af manglede støtte, og som derfor får plads på en institution, eller
hvor der købes intensiv omkostningstung støtte eksternt. Den målgruppe kunne have gavn af
SPIR-tilbuddet, som kan støtte den unge intensivt og fleksibelt. Udgifterne forbundet med at
sende de unge på institution vurderes til være større end udgifterne til en indsats via SPIR.
3. Ændringsforslag
Der er årligt minimum 3 forløb, hvor SPIR-tilbuddet fagligt kan erstatte alternativt tilbud på
institution eller et intensivt eksternt tilbud, og derfor åbnes der med forslaget op for, at de
tilbydes forløb i SPIR.
Målgruppen for SPIR-forløbet vurderes til at være enten:
 Unge mellem 16-23 år med handicap som ikke kan forblive i egen eller forældrenes
bolig uden støtte.
 Unge med mellem 16-18 år med misbrugsproblematikker, hvor alternativet er
anbringelse på institution.
Brugen af SPIR-tilbuddet vil medvirke til, at overgangen fra unge- til voksenlivet (18 år) bliver
mere glidende, da de unge bevarer tilknytningen til kommunen, som et alternativ til en evt.
institutionsplads. Tilsvarende vil unge, der skal overgå fra børneområdet til voksenområdet
kunne bevare deres tilbud og dermed opleve mere kontinuitet i overgangen.
Målgrupperne hører under servicelovens børneparagraffer. Det betyder, at SPIR i forhold til
børnemålgrupperne vil arbejde ud fra de formål, som ligger i børnelovgivningen.
4. Konsekvens
Det er forventningen, at etableringen af SPIR til de ældste børn/unge vil give flere børn/unge
mulighed for at kunne blive i nærmiljøet med intensiv støtte.
Der vil, i relevant omfang, blive samarbejdet på tværs af fagområderne med at udvikle SPIRtilbuddet til at rumme de nye målgrupper herunder om at klæde tilbuddets ansatte på med
relevant viden om fx samarbejde med Familieafdelingen.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
SU05 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet
SU07 Øget effekt af døgnstøttekorpset SPIR
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.

Budget 2023 - 2026

