Kommissorium til arbejdsgruppe vedrørende
Struktur for – og indhold i det fremtidige væresteds tilbud i Jammerbugt
Kommune.
Indledning.
Social- og sundhedsudvalget har på møde den 4. februar 2020 drøftet strategiplanen for
voksenhandicapområdet og planen er efterfølgende godkendt på møde i kommunalbestyrelsen den 27.
februar 2020. Et element i strategiplanen er, at der skal ses nærmere på strukturen, indhold og kvalitet
med de nuværende 4 væresteder samtidig med afdækning af behov for og potentialer i at etablere et
værestedstilbud for yngre borgere i Jammerbugt Kommune. Udvalget har besluttet, at der skal udarbejdes
et kommissorium til efterfølgende politisk godkendelse med henblik på iværksættelse af arbejdet.
Dette kommissorie beskriver strukturen på det arbejde der skal iværksættes herunder opgavepræcisering,
deltagerkreds, tidsplan og forventet slutprodukt. Ligeledes er det en forudsætning for arbejdsgruppens
anbefalinger, at anbefalingerne holder sig indenfor den eksisterende driftsramme.
Baggrund.
Værestedernes generelle kerneopgave tager sit udgangspunkt i at kunne tilbyde både visiterede og
uvisiterede sociale ydelser til samfundets mest udsatte og sårbare borgere. Indsatserne er funderet i at
støtte borgerne i, at kunne mestre tilværelsen så selvstændigt og værdigt som muligt og derved øge
livskvaliteten hos den enkelte. Ydermere har værestederne en socialfaglig opgave i forholde til at kunne
modtage det aktuelle borgersegment som måtte have behov for værestedernes ydelser. Dette betyder, at
værestederne er en dynamisk og progressiv enhed, som skal justeres og kontinuerligt forandres, således
behov og ydelser er sammenstemmende og meningsgivende for de borgere på kanten af livslang
marginalisering som tilbuddet henvender sig til.
Formål/opgave.
Formålet med det arbejde som kommissoriet danner grundlag for, er at få afrapportering indeholdende en
begrundet beskrivelse af følgende;









Den nuværende struktur, ressourcetræk og opgaveindhold.
Evalueret om den nuværende struktur med 4 væresteder, er det den rigtige set i forhold til;
o Målgruppe, demografi/udviklingstendenser, geografi og aktuelt indhold?
Afdække den fremtidige efterspørgsel og evaluere om den nuværende struktur modsvarer denne?
Det nuværende faglige indhold – er det det rigtige i forhold til kvalitet, og sikring en rehabiliterende
og recovery orienteret indsats, som kan understøtte brugernes egenmestring og livskvalitet?
To forslag til alternativ væresteds struktur ift. det eksisterende, herunder en beskrivelse af fordele
og ulemper ved den nuværende organisering.
At få afdækket konkrete behov og beskrivelse af eventuel behov/mulighed for at imødekomme en
potentiel ”nyere” målgruppe i form af yngre borgere 15-30-årige med sociale og psykiske
udfordringer, herunder også borgere præget af komorbide- og dobbeltdiagnoseproblemstillinger.
Gennemførsel af effektmåling af den nuværende struktur. Herunder at få et kvalitativt og
kvantitativt(brugerundersøgelse) input på brugeroplevelsen i værestederne i forhold til; Generel
oplevelse af tilfredshed, effekten af indsatser, geografiske fordele/ulemper, relationer mellem
brugere fra forskellige målgrupper.
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Nuværende opgavevaretagelse i Væresteder.
Den eksisterende værestedstruktur er med værested i hver af de 4 hovedbyer – henholdsvis Pandrup,
Aabybro, Brovst og Fjerritslev. Tilbuddene drives alle i bygninger ejet af Jammerbugt Kommune.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 er der besluttet væsentlige ændringer i forhold til hvordan
der tidligere er drevet væresteder – herunder antallet af aktiviteter i de 4 huse. Årsagen hertil skal ses i
relation til omlægning af § 85 bostøtte – hvor en del af den tidligere måde at levere §85 støtte på, er flyttet
ind på værestederne i form af øget gruppebasseret tilbud, individuelle samtaler på værestederne samt
virtuel bostøtte med afsæt i værestederne.
I værestederne kommer borgere i såvel visiteret som ikke visiteret tilbud. Målgruppen er fortrinsvis 18 – 65
årige og primært karakteriseret ved psykiske eller sociale problematikker.
En opgørelse for de første 10 måneder af 2019 viser, et gennemsnitlig antal besøg på 875 pr. måned på
værestederne fordelt med følgende på hver af de 4 tilbud:
Åkanden Pandrup

Gennemsnitlig pr måned

202

Solsikken Aabybro

-

165

Syrenen Brovst

-

236

Orkideen Fjerritslev

-

272

Deltagere i arbejdsgruppen.









Udviklingskonsulent
Dorte Sastakauskas Jensen (sekretær)
Afdelingsleder
Niels-Jacob Ulstrup (formand)
Kst. Leder
Birgitte Skotte Larsen
En medarbejderrep. FOA
En Medarbejderrep. SL
En AMR repræsentant
En repræsentant fra Handicaprådet
En repræsentant fra Bruger- og pårørenderåd.

Ad hoc medarbejdere fra myndighed, misbrug, Familie- og Forebyggelsesafdelingen NGO(varmestuer eller
forsorgshjem) eller lignende.
Tidsplan.
April – juli

Arbejdsgruppen arbejder og indsamler data.

August

Afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget. Høring i
Handicapråd og Brugerråd

September

Behandling i Social- og Sundhedsudvalg

Januar 2021

Udmøntning af anbefalinger
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