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Siden sidste fremsendelse er oversigten opdateret med angivelse
af relevante budget 2013-temaer på de enkelte aktiviteter. Aktiviteterne vedrører budgettemaerne Sammenhængskraft i byen,
Forebyggelse og middellevetid, Vækst og beskæftigelse, samt Ungestrategien.
Endvidere er tilføjet 2012-bevilling til BIF/SOF pilotprojekt, som
er tilført i forbindelse med overførselssagen 2011/2012. forankring heraf/videreførelse indgår desuden i SUD’s ønskekatalog
som forslag Ø306a
Tabel 1: Bortfald af finansiering, listet efter udløbets størrelse (mio. kr. 2013-pl)
Bevillingsudløb til prioritering – service
2012
2013
Alternativer til målgruppe
budget
behov
Udsatte børn og unge
18+ center på Nørrebro (udsatte børn og unge) – Budgetaftale
Målgruppen har ikke andre alternativer
2009
2,2
2,2 og vil derfor være henvist til ophold på
(Budgettema: Sikker by)
gaden o.l.
Styrkelse af det opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge i
Der findes ikke alternative til bud til
3 bydele – Den boligsociale ramme
målgruppen. Bevillingsudløbet vedrø3,3
3,0
(Budgettema: Sammenhængskraft i byen)
rer en SUD-udmøntning, der kan videreføres, såfremt udvalget beslutter det.
Fattigdom hvert barn sin chance – delprojekt 2. Styrket samarbejIkke relevant – Projektet er implemende på tværs – Budgetaftale 2009
1,4
0 teret i driften, og der er derfor ikke
(Budgettema: Forebyggelse og middellevetid)
brug for yderligere finansiering.
Udsatte voksne
Sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændenes hjem og Stærens injekBåde Sundhedsteam og Kontaktstedet
tionsprojekt – Budgetaftale 2009
spiller en – dokumenteret – vigtig rolle
6,3
6,3
(Budgettema: Forebyggelse og middellevetid)
i kerneydelsen, mens injektionsprojektet har mindre aktivitet.
Udsatte Team Christiania – Budgetaftale 2012
Der findes ikke alternative til bud til
1,6
1,6
(Budgettema: Sammenhængskraft i byen)
målgruppen
Sundhedshuset Christiania – Budgetaftale 2009
Målgruppen har ikke andre alternativer
0,7
0,7
(Budgettema: Forebyggelse og middellevetid)
Fattigdom hvert barn sin chance – medicin og tandlægehjælp –
Målgruppen må alternativt henvises til
Budgetaftale 2009
1,1
1,1 vagtlæge, skadestue eller psykiatrisk
(Budgettema: Forebyggelse og middellevetid)
skadestue.
1-årigt pilotprojekt BIF/SOF samarbejde vedr. udsatte kontantForankring af pilotprojektet indgår i
hjælpsmodtagere (Vækst og beskæftigelse)
1,0
0,4 SUD’s ønskekataloget som forslag
306a
Borgere med sindslidelse
Fremtidsfabrikken
Projektet støtter på om pejlemærket
(Budgettema: Vækst og beskæftigelse)
omkring flere borgere med sindslidelse
1,0
1,0 i beskæftigelse. Målgruppen må henvises til tilbud i BIF eller andre sociale
tilbud for unge psykisk syge
Borgere med handicap
Handicaprådet, drift og sekretariatsbetjening – Budgetaftale 2009
Ingen alternativer, der vil alene være
0,9
0,9
(Budgettema: Sammenhængskraft i byen)
tale om en forringelse af Handicaprå-

dets handlemuligheder.
Kilden – Budgetaftale 2009
(Budgettema: Vækst og beskæftigelse)
Øvrige/alle
§18 Øget støtte til frivilligt socialt arbejde – Budgetaftale 2009
(Budgettema: Sammenhængskraft i byen)
Satspulje-/statsmidler
Samtalegrupper/Netværksgrupper – Satspuljemidler
(Budgettema: Ungestrategien)
Gruppebehandling for ”Vilde piger” med blandet etnisk baggrund
– Satspuljemidler
(Budgettema: Ungestrategien)
Projekt Lysning – Satspuljemidler
(Budgettema: Ungestrategien)
Forbehandling af misbrug for de unge anbragte på sikrede institutioner – Satspuljemidler
(Budgettema: Ungestrategien)
Alternative plejehjemspladser
(Budgettema: Forebyggelse og middellevetid)

Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS) – Satspuljemidler
(Budgettema: Forebyggelse og middellevetid)

Projekt VIVIL – Statsmidler
(Budgettema: Vækst og beskæftigelse)

Bevillingsudløb til prioritering, service i alt
Bevillingsudløb til prioritering – overførsler mv.
Hævelse af det vejledende rådighedsbeløb (Bevillingsområde
overførsler mv.) – Budgetaftale 2009
(Budgettema: Sammenhængskraft i byen)
Bevillingsudløb til prioritering, overførsler i alt
*

2,2

København har 10 årspladser i projektet. Disse borgere vil skulle henvises til
andre tilbud

6,5

6,5

Puljen vil blive væsentligt reduceret.
For mange af de frivillige foreninger
vil der ikke være noget alternativ for
økonomisk støtte

1,0

1,0

0,4

0,4

1,3

0

0,6

0,4

2,2

6,0

0,0

3,5

3,5

1,1

1,3

42,1

32,5

2,8

2,8

2,8

2,8

Målgruppen har ikke andre alternativer
Målgruppen har ikke andre alternativer
Ikke relevant – Projektet fortsætter
ikke, og der er derfor ikke brug for
yderligere finansiering
Målgruppen har ikke andre alternativer
Budgetbehov fra 2014 på 6,0 mio. kr. –
der skal dog ske afklaring heraf allerede i B2013, da afviklingen/flytningen
af borgere fra E-huset til andre plejetilbud skal opstartes i 2013, hvis der ikke
er midler fra 2014. Lukning af tilbuddet vil betyder, at der på de eksisterende tilbud bliver mindre kapacitet til at
optage nye borgere med et plejebehov
(der er venteliste til §108-tilbud).
Projektet når – dokumenteret – resultater med en særlig målgruppe (borgere i
arbejde og uddannelse). Der er pt. ikke
lovhjemmel endnu til at fortsætte
ydelsen som hidtil, afklaring forventes
først medio 2013
VIVIL har stor søgning, og støtter op
om pejlemærket omkring flere borgere
med sindslidelse i beskæftigelse. Ingen
alternativer. Evt. kan nogle fra målgruppen få hjælp via jobcentret.
Reduktion i tildeling af enkeltydelser.
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Beskrivelse af aktiviteter, hvortil finansiering udløber med udgangen af 2012 (ikke håndteret indenfor rammen)
Styringsområde service
18+ center på Nørrebro (udsatte børn og unge) – Budgetaftale 2009. Udløb 2,2 mio.
kr., behov ved videreførelse fra 2013 2,2 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
18+ centeret på Kapelvej (Gadepulsen+) er det første af i alt 4 såkaldte 18+centre i København. Den samlede bevilling til Gadepulsen+ består udover den angivne bevilling på
2,2 mio. kr. af en yderligere bevilling på 1 mio. kr. der udløber i 2013. Centerets drift i
2013 kan ikke videreføres for denne 1 mio. kr.
Gadepulsen+ blev etableret i 2009. Baggrunden for etableringen var de massive uroligheder på og omkring Blågårds plads i vinteren 2008.
Målgruppen er grupperinger af unge mellem 18 og 25 år på Blågårds plads, i Folkets park
og Rantzausgade. Der er tale om unge, som lever en stor del af deres liv på gaden, som
skaber utryghed omkring sig, og som har vanskeligt ved at indgå i et forpligtende udviklingsforløb. Der er dagligt 30-50 brugere, ud af en brugergruppe på mellem 60 og 70 unge.
Personalet udgør 5 årsværk.
Evaluering/vurdering af effekt
Det fremgår af Status på 18+centrene fra marts måned 2011, at Gadepulsen+ i høj grad har
formået at få kontakt med målgruppen ligesom det i betydeligt omfang er lykkedes at lægge en dæmper på de konflikter, som tidligere prægede grupperingerne. Det er lykkedes at
få nogle af brugerne i gang med et arbejde eller en uddannelse.
Denne udvikling kan forventes styrket i forbindelse med, at Beskæftigelsesforvaltningen
har etableret en udgående beskæftigelsesindsats, som i særlig grad skal fokusere på brugerne af 18+ centrene.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Gadepulsen+ vil ikke kunne fortsætte, hvis bevillingen ophører. En lukning vil betyde at
brugerne igen vil være henvist til at opholde sig på gaden, med de ulemper det vil medføre
for dem selv og for omgivelserne. Personalet vil i givet fald skulle opsiges.
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Styrkelse af de opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge i 3 bydele – Den boligsociale ramme (SUD-midler, kan udmøntes igen af SUD, hvis projektet ønskes videreført efter 2012) – Udløb 3,3 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 3,0 mio.
kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere mv.
Den styrkede gadeplansindsats i udsatte boligområder var i 2009-2010 placeret på Amager
Øst, Amager Vest, Nørrebro og Brønshøj-Husum-Vanløse. Midlerne kom fra den boligsociale ramme, samt fra midler afsat i regi af Sikker By. Fra 2010 frafaldt midlerne fra Sikker By og indsatsen blev omprioritet til i 2011-2012 at dække Amager Øst, Amager Vest
og Bispebjerg.
Formålet med gadeplansindsatsen er at fremme trivslen og trygheden i områderne og samtidig kvalificere det sociale arbejde med de grupper af børn og unge, som er kriminelle,
kriminalitetstruede eller på anden måde har en uhensigtsmæssig social adfærd.
Derudover er formålet at skabe tidlig kontakt og relation til særligt udsatte børn og unge,
som med en vis sandsynlighed har udsigt til at blive ’sociale sager’ i børnefamilieenhederne. Målgruppen er unge i alderen 10-18 år, der bor eller opholder sig i de udvalgte kvarterer, og som efter gadeplansarbejdernes vurdering er udsatte – dvs. at de ikke føler sig som
en del af samfundet, er i risiko for ikke at få uddannelse og job og for at begå kriminalitet.
En styrket gadeplansindsats er en aktivitet under Socialudvalgets pejlemærke ”Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet”, samt et indsatsområde under Strategien på for
udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.
Evaluering/vurdering af effekt
Indsatsen i de første 4 boligområder er evalueret sammen med en række andre indsatser
der fik midler gennem Sikker By i Budget 2009. Evalueringen viser, at der har været behov for indsatsen i de udvalgte områder, da der har været stor efterspørgsel efter deres
arbejde. Evalueringen viser endvidere, at det er lykkedes at inddrage de 200 unge i konstruktive aktiviteter, ligesom det vurderes, at ordningen har bidraget til at dække de unges
behov for relationer til konstruktive voksne.
En kortlægning af metoderne i gadeplansarbejdet i Københavns Kommune fra 2011 viser,
at man i især i de 3 områder, der har fået midler i 2011-2012 har udviklet systematiske
metoder til at arbejde med det professionelle netværk omkring den enkelte unge i forhold
til fastholdelse i skole- og fritidsaktiviteter, samt brobygning. Der er bl.a. etableret faste
koordineringsfora på tværs af Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og
boligsociale indsatser.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Hvis bevillingen ikke fortsættes vil størstedelen af gadeplansaktiviteten på Amager og
Bispebjerg ophøre. Bevillingen har i 2011-2012 finansieret 6 gadeplansarbejdere fordelt
på 3 områder. Der vil ikke længere være lønmidler til disse i Børnefamiliecenter København. Der har i projektperioden været afsat midler til evalueringen, men der vurderes ikke
at være behov for dette fremover, hvorfor budgetbehovet fra 2013 vil være 3 mio. kr. til
fastholdelse af indsatsen.
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Fattigdom hvert barn sin chance – delprojekt 2: Styrket samarbejde på tværs – midler fra Budgetaftale 2009. Udløb 2,1 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 0 mio.
kr.
Beskrivelse af projekterne, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
I budget 2009 blev der afsat 14 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2012 til ’Hvert barn sin
chance’. 3 af de 14 mio. kr. om året blev afsat til en øget indsats på sundhedsplejeområdet. Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkendte, at de 3 mio. kr. årligt
blev udmøntet til to delprojekter: 1. ”Gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte boligområder”, hvor midlerne gik til Børne- og Ungdomsforvaltningen, samt 2. ”Styrket
samarbejde på tværs”, hvor Socialforvaltningen har projektlederskabet. I dette afsnit beskrives derfor kun delprojekt 2: ”Styrket samarbejde på tværs”. Delprojekt 1 beskrives på
side 44.
Projektet skal udvikle nye arbejdsgange og metoder til at styrke sundhedsplejen og børnefamilieenhedernes samarbejde omkring sårbare småbørnsfamilier. Målet er at sikre en hurtigere og bedre opsporing af udsatte børn for at kunne yde en tidligere og mere helhedsorienteret indsats for familien.
Områderne Amager Vest og City/Østerbro deltager i pilotfasen af projektet, hvor sundhedsplejersker og sagsbehandlere sammen med konsulenter fra Rambøll/Attractor har udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel og et værktøj til at afklare og konkretisere, hvilken
bekymring, der er for et barn/familie. Disse redskaber skal understøtte et tættere samarbejde, fælles sprog og dialog. Sideløbende er sundhedsplejerskerne blevet undervist i Signs of
Safety, der er den fælles metode i projektet. I 2012 skal projektet rulles ud til de resterende
bydele.
Den primære målgruppe for delprojekt 2 er sårbare småbørnsfamilier med børn i alderen
0-3 år, mens den sekundære målgruppe er sundhedsplejersker og sagsbehandlere. I alt har
ca. 80 sundhedsplejersker og sagsbehandlere deltaget i projektet. Det er ikke muligt at
opgøre, hvor mange børn og familier, der er blevet berørt af projektet. Der er ikke ansat
nogle årsværk i projektet.
Evaluering/vurdering af effekt
Der er endnu ikke gennemført en evaluering af projektet, men vurderingen er, at projektet
i høj grad har styrket samarbejdet mellem de to faggrupper: Sundhedsplejerskerne benytter
i højere grad Socialforvaltningen til sparring, der er etableret fælles forebyggende arbejde,
hvor SOF tager med ud i familier, hvor der er en bekymring. Sundhedsplejerskerne benytter sig også mere af Familierådgivningen end tidligere, og de bliver inddraget mere i sagsarbejdet. Vurderingen er, at der er mange ”sager”, der bliver forebygget, således at de
ikke bliver til en sag i Socialforvaltningen.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Projektets midler er blevet anvendt til kompetenceudvikling, samt til udvikling af to redskaber. Selve samarbejdet er implementeret i driften. Det vil derfor ikke kræve yderligere
finansiering at fastholde det styrkede samarbejde efter projektperioden.
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Sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt – Budgetaftale 2009. Udløb 6,3 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 6,3 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Alle de tre delprojekter retter sig mod de mest udsatte og svage hjemløse og misbrugere.
Sundhedsteam: Opsøgende sundhedsfagligt arbejde blandt gadehjemløse og andre svært
udsatte. Læge og sygeplejersker har en base på Sundholm, men kører ellers rundt på cykel
og opsøger og behandler udsatte borgere. Sundhedsteamet har fået en funktion som sikkerhedsnet, når udsatte falder mellem systemerne. Den primære opgave er stabilisering
medicinsk, sundhedsmæssigt og socialt. Herefter arbejder teamet med brugeren og hjælpesystemerne om en plan for at brugeren kan komme tilbage til behandling hos egen læge,
misbrugsbehandling, somatisk behandling eller psykiatrisk behandling. Sundhedsteam har
100-150 indskrivninger årligt. Der er 5 ansatte i teamet.
Kontaktstedet: Kontaktstedet ligger i regi af Mændenes Hjem, Lille Istedgade, Indre Vesterbro. Kontaktstedet har til formål at komme i kontakt med stofmisbrugere og hjemløse i
lokalmiljøet på indre Vesterbro. Kontakten bruges til at give umiddelbar hjælp og – når det
er muligt og ønsket – hjælp med en langsigtet bedring af situationen. Kontaktstedet/Mændenes Hjem har i løbet af et døgn besøg af 400-600 hjemløse og/eller stofmisbrugende mænd/kvinder. Det skal bemærkes, at Socialudvalget ved udmøntningen af budget
2009 besluttede, at lægge Kontaktstedets aktiviteter sammen med herbergsaktiviteterne i
Mændenes Hjem (dok nr. 2008-608469/2008-699366). Den samlede finansiering blev da
på 4,4 mio. kr. hvoraf de 3,4 mio. kr. udløser statsrefusion. Der er ansat i omegnen af 10
medarbejdere for midlerne.
Stærens injektionsprojekt: Projektet ligger i regi af Dagcentret Stæren som er et kommunalt værested for ældre stofmisbrugere. Projektet giver mulighed for at ældre stofmisbrugere med en lang behandlingshistorik kan injicere deres udleverede metadon. Formålet er
at mindske skader i forbindelse med injektion af illegale stoffer eller med en risikabel injektionspraksis. Formålet er også at fastholde kaotiske i stabil medicinsk og pædagogisk
behandling. Projektet har gennem lang tid haft en lav udnyttelse af kapaciteten. Aktuelt er
der 11 der kommer jævnligt og injicerer. Ressourcerne til projektet er integreret i dagcentret Stæren, så de samlede sygeplejefaglige ressourcer både går til injektionsprojektet og til
fremskudt sygepleje, samarbejde med hjemmeplejen og kontakter til hospitaler. Ydelser
som gives til hele Stærens brugergruppe. Midlerne til injektionsprojektet finansierer godt
2/3 sygeplejerskestilling.
Evaluering/vurdering af effekt
Sundhedsteam: Teamet dokumenterer deres indsats med årsrapporter. Heraf fremgår det,
at teamet opnår resultater i forhold til
•

umiddelbar stabiliserende behandling

•

flow fra gaden – over teamets ydelser – til det etablerede hjælpesystem

•

screening af de mest udsatte for smitsomme sygdomme (hepatitis, HIV, tuberkulose)

Det er forvaltningens vurdering, at Sundhedsteamet varetager en vigtig behandlende sundhedsindsats i forhold til de meste udsatte på gaden og som falder mellem hjælpesystemerne. Endnu vigtigere er deres brobygningsindsats. Smitteopsporing og vaccinationer er en
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vigtig forebyggende indsats men giver ligeledes et vigtigt indblik i sundhedsniveauet og
risici blandt målgruppen.
Kontaktstedet:
Kontaktstedet formår at nå målgruppen. Der er således dagligt 4-600 hjemløse / stofmisbrugere på Mændenes Hjem / Kontaktstedet. Kontaktstedet har – i modsætning til de frivilligt baserede væresteder – en fortsat intention om en professionel tilgang og brobygning
til andre hjælpesystemer. Forvaltningen har en ikke en objektiveret evaluering / effektmåling af kontaktstedet blandt andet fordi målgruppen er uhyre flygtig. Det er ikke desto
mindre forvaltningens vurdering – på baggrund i samarbejdet, besøg og 3. mandstilkendegivelser – at kontaktstedet opnår vigtige resultater i forhold til en meget udsat
gruppe borgere.
Stærens injektionsprojekt:
De indskrevne i projektet har en lav frekvens af injektions skader trods intensivt brug af
lyske-injektioner. Det har været muligt, at fastholde gruppens kaotiske klienter i stabil
behandling medicinsk, socialt og pædagogisk. Overordnet vurderes, at intravenøs substitutionsmedicin er et godt og effektivt tilbud til særligt udsatte misbrugere, med behov for
stabilisering og tværfaglig indsats. En videreførelse af projektet skal dog kombineres med
en forbedret udnyttelse af kapaciteten i projektet.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Sundhedsteam: Hvis Sundhedsteamet ophører, vil det være en alvorlig sænkning af serviceniveauet for målgruppen. Konsekvensen vil være øget sygelighed og øget risiko for
smittespredning blandt de meget udsatte hjemløse og misbrugere på gaden. Presset på skadestuer og ambulancer vil blive øget. Kendskabet til sygeligheden hos den udsatte gruppe
på gaden vil blive mindsket ligesom mulighederne for smitteforebyggelse. Der vil skulle
opsiges 5 medarbejdere.
Kontaktstedet: Konsekvenserne af et ophør med kontaktstedet, vil være en øget distance
mellem de udsatte borgere på Indre Vesterbro og de instanser, der skal hjælpe dem. Umiddelbart vil fraværet af Kontaktstedets hjælp være ringere service / hjælp til målgruppen.
Fraværet af Kontaktstedets brobygning vil også mindske flowet væk fra gaden og formentlig øge populationen af gadehjemløse og stofmisbrugere i meget kaotiske forhold. Der vil
også være mindre kontakt og dermed kendskab til målgruppen af meget udsatte stofmisbrugere og hjemløse.
Da Kontaktstedets opgaver og finansiering er lagt sammen med dele af herbergets funktioner, vil et ophør af finansieringen imidlertid få store konsekvenser for hele Mændenes
Hjems funktion. Der vil skulle opsiges ca. 10 medarbejdere.
Stærens injektionsprojekt: Konsekvensen af et ophør med projektet vil være, at 11 svært
belastede stofmisbrugere mister en ydelse, som er med til at stabilisere dem i medicinsk og
social behandling. Risikoen er, at de glider ud af behandlingen, hvilket kan være fatalt
med deres sygdomsprofil og livsstil. En yderligere konsekvens af ophør med projektet vil
være, at en sygeplejefaglig ressource bliver trukket ud af Dagcenter Stæren, hvorved niveauet for brobygning og fremskudt sygepleje ikke kan opretholdes for den samlede gruppe brugere på Stæren. Det vil betyde en belastning af hjemmeplejen eller andre fremskudte
indsatser, for målgruppen er så syg, at de skal have denne service. Der vil skulle opsiges
hvad der svarer til 2/3 medarbejder.
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Udsatte-team på Christiania (Budgetaftale 2012, 1-årig bevilling). Udløb 1,6 mio. kr.,
behov ved videreførelse fra 2013 1,6 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.:
Projekt ’Opsøgende-team Christiania’ løb oprindeligt som Satspuljeprojekt i perioden 2008
– 2011 under Fælles Ansvar II. I budgetaftalen for 2012 blev projektet forlænget med
kommunale midler i ét år. Bevillingen udløber derfor med udgangen af 2012.
Projektet blev etableret da de mest udsatte borgere på Christiania ikke selv henvendte sig i
Socialforvaltningen og derfor ikke fik den hjælp og støtte, de havde behov for. Projektets
formål er at etablere socialfaglige samarbejdsplatforme og konteksttilpassede metoder i
gadeplansarbejdet på Christiania.
Udsatte-teamet består af tre opsøgende gadeplansmedarbejdere, der udreder borgerens livssituation, afholder råd og vejledningssamtaler, udfører relationsarbejde og varetager myndighedssagsbehandlingen for størstedelen af de borgere, der er indskrevet i projektet.
Evaluering/vurdering af effekt
Forvaltningen vurderer overordnet, at der er stor effekt for borgerne af indsatsen. Der har
der i projektperioden frem til og med 30.04.12 i alt har været 90 borgere indskrevet i projektet – heraf er 30 borgere aktuelt indskrevet. Derudover har medarbejderne haft et utal af
råd- og vejledningssamtaler med borgere udenfor projektet.
Konkret er nedenstående resultater opnået:
•
•

•
•
•

44 ud af 58 borgere (76%) med boligbehov er kommet i egen bolig/botilbud
49 ud af 52 borgere (94%) uden forsørgelsesgrundlag har opnået et forsørgelsesgrundlag –
langt størstedelen modtager i dag kontanthjælp
34 ud af 42 borgere (81%) med behov for misbrugsbehandling, har modtaget tilbud om
misbrugsbehandling - knap halvdelen modtog behandlingstilbudet.
11 ud af 12 borgere (92%) med behov for tandlægebehandling har modtaget dette
37 ud af 38 (97%) med behov er visiteret til læge eller psykiater

En evaluering af projektet til om med 2011 viser, at det nu efter et hårdt indledende stykke
arbejde er lykkedes udsatte-teamet at skaffe sig adgang til at arbejde på Christiania og der
er opbygget gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og Socialforvaltningens medarbejdere. Der er i dag et godt samarbejde med HOV (Christianias
egen beboerrådgivning) og pusherne accepterer i overvejende grad Socialforvaltningens
tilstedeværelse i området.
Indsatsens succes skyldes, at medarbejderne er synlige og kendte ansigter i gadebilledet på
Christiania, og at er kontinuitet i indsatsen både overfor den enkelte borger, i forhold til
tilstedeværelsen på Christiania samt i relationen til samarbejdspartnerne.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Forvaltningen vurdere, at der fortsat er en stor borgergruppe, der har behov for Udsatteteamets indsats på Christiania og at disse borgere ikke vil modtage den nødvendige hjælp
fra forvaltningen (fx et forsørgelsesgrundlag), såfremt indsatsen ophører.
Såfremt bevillingen bortfalder, vil to projektansatte medarbejdere skulle afskediges.
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Sundhedshuset Christiania – Budgetaftale 2009 (tillægsaftalen). Udløb 0,7 mio. kr.,
behov ved videreførelse fra 2013 0,7 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Borgerrepræsentationen bevilgede i 2009 0,6 mio. kr. til Sundhedshuset på Christiania i en
4-årig periode fra 2009-2012. Sundhedshuset arbejder i tæt tilknytning til Christianias beboerrådgivning ”Herfra og Videre” (HoV), som fra 2009 blev givet en varig bevilling på
2,2 mio. kr.
Bevillingen til Sundhedshuset blev i sin tid givet ud fra den forudsætning, at når den 4årige bevillingsperiode er udløbet, må spørgsmålet om en eventuel videreførelse af de omhandlede aktiviteter vurderes i lyset af de til den tid gennemførte omlægninger på Christiania.
Evaluering/vurdering af effekt
I den forløbne periode, er den forventede omstilling af Christiania endnu ikke gennemført.
Først i 2011 er der truffet endelig beslutning om omstillinger på Christiania, bl.a. i form af
beboernes overtagelse af bygningerne, omdannelse til udlejningsboliger mm. Christiania
står derfor fortsat overfor store omlægninger indenfor de nærmeste år. Nogle vil skulle
fraflytte Fristaden, andre vil skulle tilpasse sig, at nye beboergrupper flytter ind.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Hvis Sundhedshusets bevilling ophører vurderes det, at Christiania vil mangle en vigtig
indsats i forhold til socialt udsatte beboere på Christiania, som det ellers ville være vanskeligt for Socialforvaltningen at få forbindelse med. Sundhedshuset beskæftiger ca. 1,5 årsværk.
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Fattigdom hvert barn sin chance – medicin og tandlægehjælp – Budgetaftale 2009.
Udløb 1,1 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 1,1 mio. kr.
Beskrivelse af projekterne, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Indsatsen startede op i august 2010 og er forankret i Døgnvagten. Formålet er at forbedre
sundhedstilstanden, samt at forebygge sygdom hos mennesker, hvor fattigdom fører til, at
de undlader at købe lægeordineret medicin og opsøge tandlæge ved konstatering af akut
sygdom.
Målgruppen er fattige borgere, der er berettiget til at modtage en enkelt ydelse efter aktivlovens § 82, og som står med et akut behov for lægeordineret medicin uden for centrenes
åbningstider. Indsatsen er normeret til to årsværk.
I 2010 var der tre henvendelser om en medicinbevilling i Døgnvagten. Alle henvendelser
blev afvist, idet der ikke var tale om et akut medicinbehov. I 2011 har der på nuværende
tidspunkt var ni henvendelser om en medicinbevilling i Døgnvagten. To af de ni forlod
Døgnvagten inden deres sag var færdigbehandlet. De resterende syv fik afslag. To blev
henvist til lægevagt/psykiatrisk skadestue. Tre blev vurderet ikke akut. En havde fået afslag fra sit center tidligere. En ønskede at komme akut til tandlæge, men havde en tid hos
egen tandlæge. Personen blev henvist til at tage noget smertestillende.
Evaluering/vurdering af effekt
Effekten af indsatsen vurderes at være meget begrænset.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Borgere, der henvender sig til Døgnkontakten med ønske om en enkelt ydelsesbevilling
efter aktivlovens § 82 vil efter 2012 blive henviste til vagtlæge, skadestue eller psykiatrisk
skadestue. Budgetmidlerne til indsatsen indgår i den daglige drift i Døgnkontakten. Ophør
af indsatsen vil få personalemæssige konsekvenser svarende til de 2 årværk.

Side 10 af 30

1-årigt pilotprojekt BIF/SOF samarbejde vedr. udsatte kontanthjælpsmodtagere Udløb 1,0 mio. kr. Budgetbehov 0,4 mio. kr. ved videreførelse fra 2013
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte henholdsvis den 15.
juni 2011 og 20. juni 2011 budgetforslag til en forstærket indsats overfor de mest udsatte
kontanthjælpsmodtagere. I forbindelse med overførselssagen for 2011 blev der godkendt
et forslag om et pilotprojekt for fælles borgere tilknyttet Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der er i behandling for et stofmisbrug.
Målet for en forstærket indsats skal være, at de udsatte kontanthjælpsmodtagere – som ofte
har meget komplekse problemstillinger – håndteres med en større samtidighed og
koordination end tilfældet er i dag.
Projektet understøtter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vision om ”Mulighed
for, at alle kan være med”, Socialforvaltningens 5. pejlemærke om, at ”flere borgere med
handicap og sindslidelse kommer i beskæftigelse”, samt ”Fælles strategi for fælles borger i
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen”.
De fælles borgere, som er matchet 3, har andre problemer end ledighed, og mange gange
vil disse problemer vanskeliggøre progression mod arbejdsmarkedet. Udover sociale problemer vil der også være personer, som har længerevarende/ kronisk sygdom, eller en
blanding af sygdom og sociale problemer. Borgere i matchgruppe 3 er derfor midlertidigt
passive, når det gælder et beskæftigelsestilbud. Fællesborgere, der er under behandling for
et stofmisbrug, er tilknyttet Socialforvaltningens behandlingsenheder. Dette indebærer, at
Socialforvaltningen har en høj kontaktfrekvens til denne målgruppe. Det vurderes derfor,
at et projekt for denne gruppe vil kunne iværksættes for relativt få ressourcer.
Evaluering/vurdering af effekt
Når Socialforvaltningen overtager det lovpligtige kontaktforløb for de fælles match 3 borgere, betyder det, at borgerne kun skal tilknyttes én forvaltning. Det forventes at betyde en
mere helhedsorienteret indsats. En indsats, der vil sikre mere stabile og progressive kontanthjælpsforløb og færre sanktioneringer.
Socialforvaltningen har mulighed for at følge fællesborgeren tættere og handle målrettet
og retningsbestemt, når muligheden byder sig. Når Socialforvaltningen vurderer, at borgeren er klar til et tilbud efter beskæftigelseslovgivningen, vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen indgå dialog med henblik på at borgeren får en
glidende og hurtig overgang til et relevant beskæftigelsestilbud.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Projektet vil udløbe med udgangen af 2012, såfremt der ikke tilføres midler til forankring.
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Fremtidsfabrikken – Kommunale midler. Udløb 1,0 mio. kr., behov ved videreførelse
fra 2013 1,0 mio. kr. – Indgår også i SUD’s ønskekatalog
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Fremtidsfabrikken tilbyder en målrettet beskæftigelsesindsats for unge sindslidende på
kontanthjælp mellem 18-30 år (matchet 2 af BIF). Tilbuddet blev oprettet i 2009 på baggrund af et politisk ønske om et tilbud med et forebyggende element, dvs. en indsats før de
unge evt. ender på førtidspension. Tilbuddets målgruppe omfatter dog også få unge på
førtidspension, ud fra den betragtning, at man kan få en sindslidelse tidligt i livet, men
senere få det bedre.
Fremtidsfabrikken er tilrettelagt i kursusforløb med fokus på sundhed, sociale kompetencer og beskæftigelse/uddannelse:
1) Uddannelsesrettet fokus
Øget indsigt i uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og dets muligheder dæmper forventningsangst og øger dermed mod og lyst til at give sig i kast med uddannelse/arbejde.
2) Sundhed – kost og motion
Det evidente i at fysisk aktivitet øger det mentale helbred
3) Sociale kompetencer og psykisk sundhed
At øge de sociale kompetencer
Fremtidsfabrikken tilbyder 2 årlige kurser af 20 ugers varighed. Det er plads til 12 borgere
på hvert kursusforløb. I 2010 gennemførte 23 ud af 24 visiterede borgere forløbet.
Visitationen foregår af BIF. Der er ansat 2 fuldtidsmedarbejdere og en 10 timers stilling.
Evaluering/vurdering af effekt
Evalueringer viser positive resultater i forhold til afklaring og kompetenceudvikling af
deltagerne. Evalueringer viser, at 90,2 procent af de unge, der har gennemført kurset, fortsætter i praktikforløb, uddannelse eller yderligere aktivering. Heraf fortsætter 66,6 procent
i uddannelse og 16,6 procent i arbejde. 94,2 procent oplever en forbedring af deres livskvalitet. Projektet er finansieret til og med udgangen af 2012. Projektets fremtidige forankring og finansiering er endnu uafklaret.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Ophør af bevilling vil betyde forringelse af beskæftigelsesindsatsen for unge med sindslidelse. Fremtidsfabrikken er et aktiveringstilbud af høj kvalitet, som arbejder helhedsorienteret og som har gode resultater i forhold til at få unge i uddannelse og arbejde. Der er få
beskæftigelsestilbud
Der vil skulle opsiges 2 fuldtidsmedarbejdere og en 10 timers stilling.
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Alternative plejepladser - Hjemløsestrategien. Udløb ved udgangen af 2013 på 6,0
mio. kr., behov ved videreførelse fra 2014 6,0 mio. kr. Afklaring nødvendig allerede til
B2013
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
I forbindelse med hjemløsestrategien har Københavns Kommune modtaget satspuljemidler
til etablering af 40 alternative plejepladser til plejekrævende hjemløse. I projektperioden er
der afsat satspuljemidler til drift. Efter projektperiodens udløb er der imidlertid kun afsat
kommunalt budget til drift af 20 alternative plejepladser. For at få størst muligt udbytte af
indsatsen, er der derfor etableret 12 midlertidige pladser på E-huset. Pladser, som E-huset
tidligere har skullet sælge til udenbys borgere. Det forventes, at hjemløsestrategien forlænges til og med 2013, hvorfor der først er behov for finansiering fra 2014.
Evaluering/vurdering af effekt
Målgruppen for alternative plejepladser til hjemløse borgere, der efter et hårdt liv på gaden
– ofte med enten stof- eller alkoholmisbrug, bliver fysisk meget dårlige, og får behov for
pleje og omsorg. Beboerne på E-huset er alkoholikere med svære alkoholskader, fx i form
af alkoholdemens. Erfaringerne viser, at når borgerne bliver indskrevet på en alternativ
plejeplads, er det ofte med forventningen om, at der vil være tale om et kortvarigt ophold
den sidste del af livet. Ofte har det dog vist sig, at den pleje og omsorg borgerne modtager,
forbedrer deres helbred i en sådan grad, at de lever længere end forventet og under værdige forhold.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Der er allerede i forbindelse med budget 2013 behov for at tage stilling til finansiering af
pladserne fra 2014. Det skyldes, at man ellers bliver nødt til at udfase de 12 pladser frem
mod strategiens udløb. I praksis vil det betyde, at de plejekrævende borgere vil blive nødt
til at flytte til andre plejepladser i byen i takt med der bliver ledige pladser. Det betyder
således også, at det vil være nødvendigt at prioritere flytning af borgerne fra E-huset frem
for de ca. 20 borgere, der pt. står på venteliste. Endvidere vil en flytning og skift af personale udgøre en betydelig belastning for borgerne.
I forhold til E-husets økonomi og personalesituation vil det betyde, at E-huset igen skal
begynde at sælge pladser til udenbys borgere, for at opretholde driftsøkonomien.
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Handicaprådet, sekretariatsbetjening og drift – Budgetaftale 2009. Udløb 0,9 mio.
kr., behov ved videreførelse fra 2013 0,9 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, antal ÅV ansat i projektet mv.
Handicaprådet er et kommunalt lovpligtigt råd, jf. § 37 i retssikkerhedsloven. Rådet består
i København af syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen efter indstilling
af Danske Handicaporganisationer og syv medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen,
der repræsenterer de syv politiske udvalg.
Handicaprådets formål er at være rådgivende for Borgerrepræsentationen i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og Borgerrepræsentationen
om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap. Dette sker på flere
måder, fx ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op i forbindelser med dialogmøder, konferencer etc.
Handicaprådets virke blev evalueret i 2007, og det blev vurderet, at den daværende begrænsede sekretariatsbetjening ikke var tilfredsstillende i forhold til at varetage Handicaprådets funktion. På den baggrund blev der tilført midler til sekretariatsbistand svarende
til 1 årsværk samt til drift med henblik på, at Handicaprådet selvstændigt kan tage relevante emner op.
Evaluering/vurdering af effekt
Handicaprådets virke er ikke blevet evalueret siden 2007, men de årlige årsberetninger
vidner om, at Handicaprådets rådgivning kvalificerer Borgerrepræsentationens beslutningsgrundlag, og Handicaprådet høres i kommunale initiativer, der har betydning for borgere med handicap. I 2011 har Handicaprådet indtil videre været høringspart i 19 høringer.
Derudover har Handicaprådet samarbejdsaftaler med næsten samtlige politiske udvalg og
mødes årligt og drøfter relevante emner.
Sekretariatsbetjeningen understøtter dette arbejde, og midlerne betyder, at Handicaprådet
også har mulighed for proaktivt at tage emner op gennem afholdelse af flere årlige konferencer og temamøder og dermed formidle synspunkter mellem borgere/brugere og Borgerrepræsentationen, samt embedsværket i Københavns Kommune. I 2010 bidrog Handicaprådet aktivt i forhold til at revidere kommunens handicappolitik ved bl.a. at afholde en
konference og fire borgermøder. Desuden har midlerne muliggjort et øget samarbejde med
andre kommunale handicapråd i Region Hovedstaden, samt Malmø Handicapråd, hvorved
erfaringsudveksling på tværs sikres til gavn for borgere med handicap. Endelig har Handicåprådet lanceret en handicappris, der er med til at anerkende personer eller organisationer, der gør en ekstra indsats til gavn for borgere med handicap, og som skal være med til
at viderebringe positive historier inden for handicapområdet.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Da rådet er et lovpligtigt organ, er Københavns Kommune forpligtet til at afsætte midler til
sekretariatsbetjeningen og drift af Handicaprådet. Det er således nødvendigt, at bevillingen
forlænges, og eneste alternative mulighed er, at bevillingen reduceres i omfang.
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Hvis bevillingen til Handicaprådets sekretariatsbetjening og drift reduceres, vil Handicaprådets muligheder for at arbejde med lokalpolitiske forhold, der vedrører borgere med
handicap, blive reduceret. Handicaprådets rolle som proaktiv formidler af borgernes synspunkter vil tilsvarende blive udfyldt i mindre omfang.
Til sammenligning er Ældrerådets budget 1,85 mio. kr., hvoraf lønmidler til sekretariatet
udgør 1.016.000 kr. Socialforvaltningen anbefaler, at bevillingen forlænges og bliver gjort
varig for at sikre kontinuiteten i Handicaprådets arbejde og sekretariatsbetjeningen. Der er
i dag tilknyttet, hvad der svarer til 1 årsværk til sekretariatsbetjeningen.
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Kilden – Budgetaftale 2009. Udløb 2,2 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 2,2
mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Kilden er et arbejdsintegrerende dagtilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, der har
brug for et tilbud efter endt behandling og revalidering, og som ikke har opnået tilknytning
til tidligere netværk, arbejdsmarked, uddannelse eller anden aktivitet.
Kilden startede som projekt i april 2005 med økonomisk støtte fra det daværende velfærdsministerium frem til april 2008. Efter projektperiodens udløb fik Kilden en driftsoverenskomst med Københavns Kommune, som udløber ved udgangen af 2012.
Kilden er et selvstændigt aktivitetsprojekt, hvor det bærende element er de frivilliges deltagelse i driften. Formålet med Kilden er at give de frivillige medarbejdere mulighed for
en ligeværdig, aktiv og meningsfuld dagligdag. Kildens fokus er lagt på via en arbejdsrelateret indgangsvinkel at styrke den enkeltes selvværd, ansvarlighed samt sociale kompetencer i forhold til de andre frivillige på Kilden samt det tætte nærmiljø. Projektet tager afsæt
i Fountain House-modellen.
Dette giver mulighed for at få støtte til at afdække muligheder og begrænsninger for genetablering og nyudvikling af et aktivt og socialt liv efter endt rehabilitering og revalidering
samt støtte til generhvervning og nyudvikling af personlige, arbejdsmæssige og sociale
kompetencer.
Projektet skal endvidere forebygge den ensomhed og isolation, der hyppigt følger efter en
hjerneskade, med det heraf ofte følgende faldende funktionsniveau, øget forekomst af sygdomme, øget medicinforbrug samt øget behov for personlig støtte fra familie og det offentlige system.
Kommunen har i dag 10 dagtilbudspladser på Kilden. Borgerne er primært mellem 18-65
år, og har ikke et stort fysisk plejebehov.
Evaluering/vurdering af effekt, samt angivelse af fremtidig model, hvis aktiviteten videreføres
Størsteparten af de brugere, der i projektperioden har været tilknyttet projektet, oplever at
have haft gavn af projektet, og at have fået det bedre i projektperioden.
De 10 pladser, som finansieres af Københavns Kommune, har i det sidste år været fordelt
på i alt 22 faste brugere af Kilden og 3 løst tilknyttede.
Kilden oplyser, at flere brugere, der har været tilmeldt projektet, efterfølgende har fået et
skånejob eller har opnået beskæftigelse i form af frivilligt arbejde. Hertil har en del af deltagerne i projektperioden taget forskellige kurser.
Endvidere har deltagelse i projektet haft den betydning for nogle af brugerne at de nu har
behov for en bolig med mindre støtte end før de startede i projektet.
Videreførelse og udvikling af tilbuddet
Kilden kan udvikles til at blive et mere helhedsorienteret tilbud, hvor der også tilbydes
støtte i borgerens hjem. De 10 dagtilbudspladser kan videreføres, hvor fremtidige muligheder for aktivitet og beskæftigelse kan afklares. Samtidig udvides Kildens tilbud til også
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at rumme udgående støtte til ca. 4-5 borgere i eget hjem. Formålet med den udgående støtte i hjemmet er at støtte borgeren til at oparbejde strategier til at håndtere almindelige dagligdagsopgaver, og vil desuden kunne danne grundlag for en vurdering af, om borgeren
kan blive i eget hjem efter deres senhjerneskade. Den udgående støtte kan leveres af både
frivillige og ansatte i Kilden.
Kilden vælger selv hvilke borgere der er egnet til at modtage udgående støtte, ligesom
Kilden fortsat er selvvisiterende i forhold til hvem der anvender deres dagtilbud. Kilden
har et løbende samarbejde med handicapcentret og orienterer handicapcentret om borgerne.
Kilden har udtrykt ønske om at indgå samarbejde med et boligselskab om ledige boliger,
som ville kunne anvendes til træningslejligheder til udgående støtte. Det vigtigt, at borgerne har mulighed for at blive i lejligheden efter endt samarbejde.
Borgerne tilknyttet projektet vil fortsat kunne modtage hjemmevejledning/socialpædagogisk bistand fra Handicapcenter København efter § 85 i Lov om Social
Service, ligesom borgerne fortsat vil kunne modtage hjemmehjælp til praktiske opgaver,
hvis de har behov herfor fra hjemmeplejen.
Projektet forventes at give flere beskæftigelsesmuligheder for senhjerneskadede, og understøtter derfor Socialudvalgets pejlemærke: Flere borgere med handicap eller beskæftigelses kommer i beskæftigelse
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
En vedvarende finansiering af Projekt Kilden vil betyde udgifter på 2,2 mio. kr. årligt såfremt tilbuddet skal videreføres på en faglig forsvarlig vis ift. den eksisterende målgruppe
af senhjerneskadede borgere. Projekt Kilden kan muligvis søge relevante statslige og regionale puljer, men eventuelle tilskud herfra vil ikke kunne danne grundlag for en varig basisbevilling.
Brugerne af Kilden vil skulle benytte andre dagtilbud, hvis tilbuddet ikke fortsættes. Det
kan blive svært at finde et eksisterende tilbud, der er ligeså relevant for målgruppen.
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§18 Øget støtte til frivilligt socialt arbejde - Budgetaftale 2009. Udløb 6,5 mio. kr.,
behov ved videreførelse fra 2013 6,5 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Efter § 18 i Serviceloven skal kommunen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivillige
sociale organisationer. Københavns kommune får statsligt bloktilskud til indsatsen.
Socialudvalget uddeler én gang årligt §18-midlerne. Frivillige sociale organisationer kan
ansøge om midlerne. Ved uddelingen lægges der vægt på den socialfaglige vurdering, som
bliver foretaget i fagkontorerne, dvs. det vurderes, hvor stor effekt den pågældende aktivitet har i forhold til ressourceindsatsen herunder, hvor mange brugere, der får gavn af tilbuddet, og hvor mange frivillige, der er tilknyttet projektet.
For 2012 modtog Socialforvaltningen 259 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb for
ca.71,5 mio. kr. Der var ca. 19,9 mio. kr. til uddeling fordelt på bloktilskud fra Staten og
den kommunale budgetbevilling. Socialforvaltningen tildeles 3 % af puljen til administration.
Evaluering/vurdering af effekt
Det vurderes, at effekten af det frivillige sociale arbejde er meget høj. De frivillige organisationer er et vigtigt supplement til den kommunale sociale indsats, eksempelvis rammer
ensomhed i høj grad de mest udsatte borgere i samfundet – psykisk syge, hjemløse etc., og
her spiller de frivillige væresteder; frivillige besøgsvenner o.a. en ikke ubetydelig rolle i
forhold til den samlede sociale indsats.
Løsningen på mange af de sociale problemstillinger forudsætter, at indsatsen integreres og
forankres i lokalsamfundet, og deltagelse af frivillige ressourcepersoner og/eller –
organisationer i lokalsamfundet bidrage til eb succesfuld implementering.
Lovgivningen definerer de formelle rammer for den offentlige/kommunale indsats: blandt
andet med henblik på at kunne tilbyde borgeren en ensartet offentlig ydelse. Erfaringen
viser dog, at konsensus og ensartethed i den sociale indsats ikke altid fører til den ønskede
effekt for borgeren. De sociale problemer er mange og forskelligartet, og forudsætter en
bred - og mangefacetteret vifte af sociale initiativer. Netop ved at medtænke og inddrage
frivillige organisationer og - initiativer i det sociale arbejde, sikrer man en større grad af
mangfoldighed og en åbenhed for nye idéer og initiativer »ude fra«. Her er den årlige fordeling af kommunale frivillighedsmidler (jf. Servicelovens §18) med til at sikre, at nye
initiativer og projekter blandt frivillige organisationer »kommer til orde«.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Det vurderes, at der vil komme en konsekvens for de frivillige organisationer og den frivillige indsats, såfremt puljen mindskes. I forvejen ansøges der om 3-4 gange så midler, som
der i puljen, hvilket betyder alt næsten alle organisationer får en betydelig mindre bevilling end ansøgt. Mange frivillige organisationer er afhængige af § 18-tilskuddet, og vil få
det svært med en mindre bevilling.
En besparelse på 18-midlerne forventes endvidere, at give genlyd i den frivillige verden,
og det ville kunne opfattes som et uheldigt signal, med det fokus der er på den frivillige
verdens betydning for velfærdssamfundets fremtid.
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Erfaringen peger endvidere på, at der er stor cost-benefit i at støtte frivilligt arbejde. De
ressourcer og den arbejdskraft de frivillige organisationer lægger, sparer kommunen mange ansatte og bidrager til samfundsøkonomien.
Særligt i forhold til Bloktilskuddet
I 2011 var statens bloktilskud til Københavns Kommune 14,520 mio. kr. til § 18 puljen.
Socialforvaltningen fik heraf udmeldt budget fra Økonomiforvaltningen til puljen på ca.
12,5 mio. kr. Der er derfor en del af bloktilskuddet, som i Københavns Kommune ikke
direkte anvender til § 18-midlerne.
Såfremt puljen reduceres vil Socialforvaltningens administrationstillæg på 3 % også blive
reduceret.
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Samtalegrupper/Netværksgrupper – Satspuljemidler Udløb 1,0 mio. kr., behov ved
videreførelse fra 2013 1,0 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Socialforvaltningen ansøgte i 2008 Velfærdsministeriet om satspuljemidler til at gennemføre et projekt om netværks- og samtalegrupper for sårbare børn og unge. Socialforvaltningen fik i februar 2009 tilsagn om 3,55 mio. kr. i alt i årene 2009 – 2012.
Det overordnede formål med børne- og ungenetværksgrupperne er, at skabe meningsfulde
fællesskaber for udsatte og sårbare børn og unge mellem 8–23 år. Fællesskaber der på kort
sigt skal mindske oplevelsen af at være alene i deres særlige situation. På langt sigt, skal
netværksgrupperne bidrage til, at børnene og de unge kan styrkes og fastholdes i positive
livsforløb og opnå en større trivsel. Et centralt projektmål, er også at generere erfaringer
med børne- og unge netværksgrupperne.
Det har ligeledes været et projektmål, at opbygge faglig kapacitet ift. arbejde med netværksgrupperne med børn og unge, fordi Socialforvaltningen ønsker at arbejde med at
grupper af børn og unge bliver en større del af tilbuddet i forvaltningens børnefamilie arbejde.
Børne- og ungenetværksgrupperne er meget velegnede til at adressere flere behov på
samme tid. Grundtanken er, at børn og unge kan hjælpe både sig selv og hinanden. I en
gruppe får børn og unge, som måske er meget overladt til dem selv, mulighed for at mødes
i et fællesskab med andre jævnaldrende og ligestillede børn og unge. I gruppen får børnene
eller de unge et trygt frirum, hvor de kan have det sjovt sammen. Gruppen kan fungere
som et sikkert ståsted, hvorfra de kan se på det der er vanskeligt og blive støttet i deres
måde at håndtere det vanskelige på. Siden projektets begyndelse har der været afholdt netværksgrupper for børn og unge, hvor en eller begge forældre (eller søskende) har en psykisk lidelse/vanskeligheder eller har et handicap, samt netværksgrupper for børn og unge
hvor forældre, der står i en kompliceret skilsmisse, eller hvor fraskilte forældres indbyrdes
konflikter tilbagevendende placerer børnene eller de unge i solidaritetskonflikt mv. mellem forældrene. Socialforvaltningen er opmærksom på, at nye behov hurtigt kan opstå.
Medarbejderne som arbejder med sårbare børn og unge kan pludselig stå med en gruppe af
børn og unge med nogle sociale problemer, som ligner hinanden, og se et behov for en ny
netværksgruppe. Målgruppen af børn og unge, der tilbydes netværksgrupper, kan derfor
variere over tid.
Projektet kører sideløbende 2-3 gruppeforløb, således at der gennemføres 5–6 gruppeforløb pr. år. Afhængig af alder, problematik mv. består grupperne af 5–9 børn/unge. Et forløb i en netværksgruppe varer typisk 10 - 12 uger og løber over et lille halvt år. I alt forventes projektet at gennemføre gruppeforløb for mindst 100 børn, unge og deres familier i
løbet af de 4 år, projektet løber.
Evaluering/vurdering af effekt
MR Børn foretog en midtvejsevaluering i september 2011 af de ni børne- og ungenetværksgrupper, som har været afholdt i efteråret 2010-foråret 2011. Den endelige evalueringsrapport vil foreligge primo 2013.
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Midtvejsevalueringen er blevet foretaget på baggrund af en række registreringsskemaer1,
for at vurdere projektets resultater og effekter for de sårbare børn og unge, der har deltaget
i grupperne. 73 børn og unge er blevet registreret som deltagere i netværksgrupperne afholdt i efteråret 2010-foråret 2011.
Resume af resultaterne fra midtvejsevalueringen:
Over halvdelen af børnene har opnået en fremgang i trivsel i løbet af deres deltagelse i netværksgruppen. Der er især sket en positiv udvikling i forbindelse med
børnenes/de unges forhold til forældrene
Børnene/de unge mener at de har fået det enten meget bedre eller lidt bedre, efter
de har været i netværksgruppen.
Over halvdelen af børnene/de unge mener at de har fået det meget bedre eller lidt
bedre med deres familie, efter de har været i netværksgruppen.
Lidt over halvdelen af forældrene mener at deres barn har fået det lidt bedre i familien efter de har deltaget i netværksgruppen.
Forældrene har registreret positive forandringer i familien, mens deres barn har
deltaget i netværksgruppen.
Børnene/de unge vil anbefale andre at deltage i børne- og ungegrupperne.
De fleste af forældrene vil anbefale børne- og ungenetværksgrupper til andre familier.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Ophør af bevillingen vil betyde, at netværksgrupperne ikke ville fortsætte i den form de
har nu, som vil betyde at der ikke længere vil være et bydækkende gruppetilbud til børn og
unge der har sociale problemer til fælles. Dermed får en gruppe udsatte børn og unge ikke
mulighed for at mødes i fællesskab med andre jævnaldrene og ligestillede børn og unge,
som kan medføre at de vil opleve en følelse af at være alene i deres særlige situation.
Der vil ikke skulle opsiges medarbejdere ved bevillingens ophør

1

For at vurdere om netværksgrupperne har betydning for de deltagende børn og unges psykiske trivsel og
udvikling, bliver der benyttet tre forskellige metoder, som er hhv. SDQ-skemaer, børne-/ungeskemaer og
smiley-skemaer. Disse skemaer er blevet udfyldt ved gruppernes start og afslutning. Evalueringen har også
til sigte at dokumentere projektets konkrete aktiviteter og dels at opsamle erfaringerne med de anvendte
metoder.
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Gruppebehandling for "Vilde piger" med blandet etnisk baggrund – Satspuljemidler
Udløb 0,4 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 0,4 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Pigegruppen er et projekt for udsatte og sårbare piger, de såkaldte ’vilde piger’ fra hele
Københavnsområdet og er et åbent og frivilligt tilbud, der via tillid og respekt skaber en
fortsat dialog med målgruppen gennem daglig kontakt. Ca. halvdelen af pigerne bliver
henvist/visiteret igennem Københavns kommunes børnefamilieteams og halvdelen hører
om stedet gennem veninder og bekendte i miljøet, og henvender sig selv.
Arbejdet med gruppen har to tråde: den fælles og den individuelle behandling. Vores kontakt med pigerne veksler således mellem at bestå af aktiviteter med hele gruppen og individuelle møder og aktiviteter. Pigerne bruger gruppen og os voksne forskelligt alt efter om
deres behov primært er en øget voksenkontakt, eller det at være del af en gruppe unge med
samme problemstillinger. Nogle piger har deres gang i lokalerne hver dag. De kommer
forbi og får en samtale med en af os voksne og de andre piger, hænger ud, bruger computerne osv. Andre piger kommer udelukkende til de fælles arrangementer.
Følgende problemstillinger er karakteristiske for Pigegruppens målgruppe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Vilde piger” definerede som piger der truer eller begår vold
Selvdestruktiv adfærd
Dagligt forbrug af hash og/eller eksperimenteren med andre rusmidler
Ringe eller slet ingen kontakt til uddannelsessystem og arbejdsmarked
Psykosociale problemer
Opvækst i familier præget af misbrug, vold, incest o. lign.
Vanskeligheder relateret til opvækst i familie med anden etnisk baggrund
Boligproblemer
Kriminel adfærd
Ingen eller ringe mulighed for støtte eller voksenkontakt
Psykiatrisk diagnose
Gråzone prostitution

Målgruppen
Målgruppen er sårbare piger, bosiddende i Københavns kommune med en eller flere af de
vanskeligheder beskrevet oven. Projektet sigter mod piger i alderen 13 til 18 år.
Ca. halvdelen af vores brugere har anden etnisk herkomst end dansk, og nogen er vokset
op i familier der er traumatiserede og ikke integrerede i det danske samfund.
Evaluering/vurdering af effekt
Servicestyrelsen står for, at lave en omfattende evaluering af hele Projekt Lige Muligheder, herunder Pigegruppens indsats. Pigegruppen er i den forbindelse blevet udvalgt til at
være i særlig fokus. Der foretages to gange om året telefonisk interview med personalet,
hvor der bliver gennemgået et spørgeskema angående projektets aktiviteter. Derudover
registreres vores aktiviteter løbende i et elektronisk evalueringssystem.
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Det er vores oplevelse uden at det er videnskabeligt bevist, at den brugergruppe, som fik
muligheden for at starte i Pigegruppen da vi udvidede vores eksisterende tilbud med projekt ”vilde piger” har opnået en række konkrete mål:
•
•
•
•
•
•
•

Pigerne har udviklet sociale kompetencer, samt evner til at indgå i tillidsfulde relationer og netværk.
Pigerne har mindsket deres kriminelle adfærd og alle er pt. stoppet med vold.
Der er ingen af pigerne der er endt i prostitution. Og der arbejdes på at hjælpe dem
til erkendelse af egne seksuelle grænser.
Der er ingen af pigerne der er i misbrug af hårdere stoffer.
Pigernes boligforhold er stabiliseret.
Pigerne er i højere grad forankring i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Pigerne har alle fået alternative redskaber til at slippe ud af et selvdestruktivt reaktionsmønster.

Pigerne er igennem refleksion over egen adfærd og omgivelser blevet bedre til at tage ansvar for eget liv.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Midlerne har gjort det muligt at ansætte en medarbejder på 30 timer. Denne stilling ophører oktober 2012 i fald midlerne falder bort. Der er i Pigegruppen 4 faste medarbejdere
inklusiv lederen, der også er leder for Projekt Vilde Liv på Christiania. Pigegruppen har i
øjeblikket ca. 28 unge tilknyttet, hvoraf de 24 er knyttet an til grupperne.
Der skal bruges to medarbejdere pr. gruppe og konsekvensen af at midlerne falder bort kan
være lukning af den ene gruppe. Det vil betyde, at Pigegruppen ikke kan dække behovene
hos målgruppen.

Side 23 af 30

Projekt Lysning – Satspuljemidler Udløb 1,252 mio. kr. (260.600 kr. i 2013), ikke
behov ved videreførelse fra 2013
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Københavns Kommune fik i 2010 et samlet tilskud på 4 mio. kr. fra Socialministeriets
pulje ”Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen” midler til et projekt, hvor gruppebehandling skulle afprøves som metode til behandling af børn og unge udsat for seksuelle
overgreb.
Målgruppen er børn og unge i alderen 6-18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb.
Sct. Stefans Rådgivningscenter varetager gruppeforløbene for børn mellem 6 og 13 år og
Ungdomskliniken for unge mellem 14 og 18 år. De to institutioner arbejder i forvejen med
målgruppen.
Udover afprøvning af gruppebehandling som metode, var en del af projektet også at opspore og kortlægge populationen af børn og unge udsat for seksuelle krænkelser. Dette
skulle ske ved at sagsbehandlerne fra Børnefamiliecenter København skulle udfylde et
stamkort på alle de børn og unge, der havde været udsat for seksuelle krænkelser. Disse
stamkort skulle indgå i en database.
Der er i projektet tilknyttet to faglige koordinatorer på henholdsvis Sct. Stefans Rådgivningscenter og Ungdomskliniken samt en administrativ koordinator i MR Børn/DU Børn.
Derudover er tilknyttet behandlere alt afhængig af antallet af gruppeforløb. I alt har 24
børn og unge været igennem et gruppebehandlingsforløb i projektperioden.
Evaluering/vurdering af effekt
Det har vist sig, at opsporingen af børn og unge, der kan indgå i gruppebehandlingsforløb,
har været meget sværere end forventet. Dette har haft som konsekvens, at der ikke er gennemført så mange behandlingsforløb som forventet. De børn, der aktuelt modtager behandling i grupperne, er mestendels nogle, som i forvejen var i anden form for behandling
på Sct. Stefans Rådgivningscenter og Ungdomskliniken og dermed er rekrutteret fra ”egne
rækker”. Der er unge henvist, som ikke i forvejen er i Ungdomsklinikkens regi, men der er
forholdsvis få henvisninger.
Projektet har med mundtlig og skriftlig information til samarbejdspartnere forsøgt at øge
antallet af henvisninger, men det har ikke givet det ønskede antal henvisninger. Bl.a. er der
lavet en landsdækkende kampagne sammen med de to andre deltagende kommuner, Hjørring og Aarhus, der har oplevet lige så få henvisninger. Kampagnen henvendte sig til børn
og unge og opfordrede dem til at søge hjælp. Kampagnen hed Sig Det Bare. Kampagnen
affødte næsten ingen henvendelser i de tre kommuner. Derudover har de tre kommuner
indrykket en annonce i fagbladet Socialrådgiveren målrettet de fagpersoner, der primært
vil være potentielle henvisere, nemlig de kommunale sagsbehandlere i andre kommuner.
Dette affødte næsten heller ingen henvisninger.
I forhold til de gruppeforløb, der er gennemført, er det behandlernes vurdering, at de har
gjort det lettere for de børn og unge som har deltaget at leve med de overgreb, som de har
været udsat for. Den endelige evaluering står Center for Kvalitetsudvikling under Region
Midtjylland for.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
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På grund af den manglende henvisning af børn og unge til projektet set i lyset af den massive arbejdsindsats, der er lagt i opsporingsdelen, er det ikke Sct. Stefans Rådgivningscenter og Ungdomsklinikens ønske at fortsætte med projektet, når bevillingen udløber. Ingen
medarbejder vil blive opsagt.
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Forbehandling af misbrug for de unge anbragte på sikrede institutioner – Satspuljemidler. Udløb 0,6 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 0,4 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
Projektet er startet i 2011. Målet med projektet er at afklare, skabe og styrke motivationen
hos unge, der er anbragt i varetægtssurrogat, til efterfølgende at modtage behandling for
(mis)brug af rusmidler. Dette blandt andet for at sikre, at færre unge vender tilbage til en
kriminel løbebane grundet deres stofbrug.
Den primære målgruppe for forbehandlingsprogrammet er unge med misbrugsproblemer,
der er anbragt i varetægtssurrogat på Sønderbro. På Sønderbro vil de unge deltage i samtale og motiverende interviews, med de udvalgte medarbejdere. Den interne misbrugsbehandler arbejder med at knytte kontakter/lave brobygge med BFCK og verden udenfor
Sønderbro, sådan at de unge har noget at kommer ud til.
Den sekundære målgruppe er personalet på Sønderbro, samt eksterne samarbejdspartnere.
På Sønderbro er udvalgt to ansatte fra hver afdeling, som sammen med en deltidsansat (ti
timer pr. uge) ekstern misbrugsbehandler deltager i et undervisningsprograms tilrettelagt
af Københavns Kommunes tilbud til unge med misbrugsproblemer, U-turn. Disse i alt syv
medarbejdere vil sammen udgøre Sønderbros misbrugsbehandlingsteam, som, sammen
med projektlederen, har primært ansvar for implementering af programmet og løbende
evaluering af indsatsen. Ingen af de tilknyttede medarbejder bliver aflønnet direkte af projektet, men af Sønderbro. Hertil kommer indkøb af konsulentydelser fra U-turn.
Det vurderes at det på årlig basis vil være relevant for ca. 25 af de unge at deltage i et misbrugs-forbehandlingstilbud. Der vil blive ført systematisk opgørelse over antallet af unge,
der forsøges indlemmet i projektet. Målet vil således være, at 75 % af de unge, der deltager i misbrugsforbehandlingen gennemfører denne, og at der etableres relevant brobygning, med følgende mulighed for at gennemføre egentlig misbrugsbehandling.
Evaluering/vurdering af effekt
Der udarbejdes, i et tværgående samarbejde mellem de øvrige sikrede institutioner i landet
og Servicestyrelsen et egentligt, egnet dokumentationsredskab, som dels dokumenterer
formen og omfanget af den unges misbrug, såvel som deltagelsen i det interne program og
effekten af brobygningsindsatsen i forhold til at yde den unge relevant støtte og vejledning
efter endt ophold på Sønderbro.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Konsekvensen af ophør af bevillingen vil være, at man, på baggrund af den dokumenterede effekt, skal tage stilling til, om programmet kan opretholdes indenfor Sønderbros eget
budget. Dette anses som tvivlsomt, det vurderes at misbrugsforbehandlingsprogrammet vil
kunne fortsætte med en delvis finansiering Dette ville kunne opretholde indsatsen i sin
nuværende form med en kvalificeret ekstern behandlingskonsulent, fokus på vigtigheden
af brobygning mellem indsatsen på Sønderbro og de eksterne aktører, der skal varetage
den egentlige misbrugsbehandling, samt supervision af relevant intern personale og den
ansatte eksterne behandler. Der vil dog ikke være mulighed for at opretholde den løbende
dokumentation af indsatsen, lige så vel som det ikke kan garanteres, at projektet kan imøSide 26 af 30

dekomme det behov for løbende uddannelse af nyt personale, der naturligt opstår i forbindelse med udskiftning. Der skal ikke opsiges medarbejdere ved projektets ophør.
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Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling – Satspuljemidler Udløb 3,5 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2013 3,5 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
PAS er et to-årigt projekt fra 2011 til og med 2012. Projektet er finansieret af satspuljemidler udmøntet af Servicestyrelsen. Projektets overordnede mål har været at afprøve, om man ved at tilbyde anonymitet i behandlingen, kunne tiltrække borgere med stofmisbrug, der er i arbejde eller uddannelse. Der er ansat 5 medarbejdere i projektet.
Socialforvaltningen var i udgangspunktet skeptiske overfor den korte projektperiode på 2
år, fordi det tager tid at udvikle et nyt indhold og gøre det relevant og brugbart for målgruppen. Det har imidlertid vist sig, at projektet inden for et år er lykkedes med at nå målgruppen, at have mere end fuld belægning og have udviklet et systematisk og kvalitativt
behandlingskoncept. Projektet har således bidraget positivt til Socialudvalgets pejlemærke
nr. 9: ”Flere misbrugere i behandling”. Aktuelt – januar 2012 - er der 130 borgere indskrevet i behandling i projektet.
Evaluering/vurdering af effekt
Servicestyrelsen har endnu ikke gennemført en grundig evaluering af projektet, men det er
Socialforvaltningens vurdering (som bygger på projektets grundige dokumentation af aktivitet og resultat),
•
•

At projektet er lykkes med at få borgere i behandling, der ellers ikke søger behandling (det er borgere i arbejde og uddannelse, der er bange for at blive registreret).
At projektet har effekt i form af stoffrihed for en gruppe af københavnere, som ellers ville have fortsat deres misbrug med risiko for tab af arbejde og familie.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Projektet er etableret som et forsøg under sats-puljen og dermed finansloven. I forsøgsperioden har man kunnet tilbyde anonymitet i behandling, hvilket ellers ikke er muligt inden
for lovgivningen. Projektet kan under ingen omstændigheder fortsætte uhindret på samme
måde i 2013 som i 2012, da undtagelsen omkring anonymitet ophører. Hvis projektet skal
fortsættes skal det derfor delvis gentænkes, men det er Socialforvaltningens opfattelse, at
det kan ske på en måde, så det fortsat er muligt at tiltrække målgruppen af arbejdende og
studerende.
Hvis / når projektet ophører, vil det føre til afskedigelse af 3 af de 5 medarbejdere (2 medarbejdere er sikret at kunne komme tilbage til tidligere arbejdsplads). De indskrevne brugere vil skulle færdigbehandles, hvilket godt kan lade sig gøre inden for tidsrammen. Enkelte af de indskrevne brugere vil skulle henvises til anden behandling. Det største tab er
for den gruppe af borgere (i arbejde og uddannelse), som frygtes ikke fremover at søge
behandling af angst for at dukke op på de almindelige behandlingssteder.
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Projekt VIVIL– midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Udløb 1,1 mio. kr., behov ved
videreførelse fra 2013 1,3 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ÅV ansat i projektet mv.
VIVIL tilbyder jobformidling til borgere med en sindslidelse (førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere matchet 2 og 3). Projektet udspringer af erfaringer fra Fælles Ansvar
II, og er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen frem til november 2012. Projektet skiller
sig ud ved at være en direkte arbejdsmarkedsrettet indsats forankret under Socialforvaltningen, og fungerer som et supplement til jobcentrenes tilbud til borgere og virksomheder.
I projektets første 6 måneder har 75 mennesker, hvoraf størstedelen (ca.75 %) er FØP’ere,
henvendt sig frivilligt med ønske om at få et arbejde.
I den resterende projektperiode vil projektet fokusere yderligere på gruppen af kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 – herunder særligt unge. Der er etableret et samarbejde
med Fremtidsfabrikken omkring oprettelse af praktikpladser samt et samarbejde med Center for Job på Særlige Vilkår i BIF omkring etablering af fleksjob.
VIVIL bidrager samtidig med viden om, hvordan kommunen kan hjælpe de mest ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere med en sindslidelse til at gennemføre virksomhedspraktikker og fastholde kontakten til arbejdsmarkedet.
Der er ansat 2 årsværk.
Evaluering/vurdering af effekt
Omkring 30 borgere er p.t. afklarede og aktivt jobsøgende. Indtil videre har VIVIL oprettet 9 job med løntilskud og 6 praktikker,
Projekt VIVIL forventer at have 50-100 tilknyttede borgere i forløb ved projektets afslutning i nov. 2012, hvoraf ca. halvdelen er førtidspensionister. Fælles for alle deltagerne er,
at de ønsker et job og er i gang med at blive klar til det og finde det gennem VIVIL – og
oftest i tæt samarbejde med kontaktpersoner fra Socialforvaltningens og Distrikstpsykiatriens tilbud.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere
Såfremt projektet ikke finansieres fremover, vil det betyde en forringelse af den opsøgende
indsats for målgruppen. En målrettet opsøgende indsats er vigtig i forhold til at få målgruppen i beskæftigelse.
Der vil skulle opsiges 2 fuldtidsmedarbejdere.
Det skal bemærkes, at VIVIL udløber i november 2012. Såfremt projektet skal videreføres
i 2013 er der behov for finansiering i november-december i 2012 og det samlede behov er
for 14 måneder svarende til 1.36 mio.
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Styringsområde Overførsler mv.
Hævelse af det vejledende rådighedsbeløb – Budgetaftale 2009 – Udløb 2,8 mio. kr.,
behov ved videreførelse fra 2013 2,8 mio. kr.
Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere mv.
Det vejledende rådighedsbeløb er udtryk for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager eller
en førtidspensionist som udgangspunkt bør have som månedligt disponibelt beløb til sig
selv efter betaling af rimelige faste udgifter som skat, husleje, varme, el og vand.
Det vejledende rådighedsbeløb satsreguleres årligt, men herudover har kommunen mulighed for selv at fastsætte et lokalt baseret beløb. I forbindelse med budgetaftalen for 2009 og
tema om fattigdom vedtog Borgerrepræsentationen således at øge beløbet for førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere med 250 kr.
Det kan oplyses, at de vejledende rådighedsbeløb for 2011 er fastsat til følgende:
Ved ansøgninger om enkeltydelser, sygebehandling m.m. efter Aktivlovens kapitel 10 (§§
81-85) og Integrationslovens §§ 35 – 39. Dette gælder bl.a. for nye førtidspensionister
(efter 1. januar 2003).
Enlige

3.920

Gifte/Samlevende

3.170

Ved ansøgninger om personligt tillæg til ”gamle” førtidspensionister efter § 17 i lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension (før 1. januar 2003)
Enlige

5.200

Gifte/Samlevende

8.600

Det har ikke været muligt at finde et præcist tal for antallet af brugere af rådighedsbeløb.
Evaluering/vurdering af effekt
Det vejledende rådighedsbeløb er med til at sikre, at en kontanthjælpsmodtager eller en
førtidspensionist har et minimums disponibelt rådighedsbeløb til sig selv efter betaling af
rimelige faste udgifter som skat, husleje, varme, el og vand.
Siden 2009 er en række leveomkostninger, afgifter mv. steget betydeligt (også udover
satsreguleringsprocenten), og en videreførelse af det nuværende vejledende rådighedsbeløb vil til en vis grad fortsat give mulighed for at tilgodese de mest udsatte grupper.
Konsekvenser af ophør af bevilling for brugere
Ved ophør af bevilling på 2,8 mio. kr. er forventningen, at kontanthjælpsmodtagere samt
førtidspensionister vil blive reduceret i deres vejledende rådighedsbeløb med 250 kr. pr.
måned. Herved forringes levevilkårene for de udsatte grupper.
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