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Tak for din henvendelse af 6. juni 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Socialborgmesteren
Socialborgmesteren bedes redegøre for Socialforvaltningens
håndtering af visitation til Alexandrakollegiet for unge enlige kvinder,
der studerer og har børn.
Dette tilbud forekommer ikke at blive benyttet på trods af, at
målgruppen vurderes at være til stede i København og have behov for
tilbuddet. Borgmesteren bedes redegøre for, hvorvidt
Socialforvaltningen lever op til forpligtelser vedrørende hjælp og
støtte til målgruppen.”
Socialforvaltningens svar
1. Redegørelse for Socialforvaltningens håndtering af visitation
til Alexandrakollegiet for unge enlige kvinder, der studerer og
har børn.
Alexandrakollegiet er et kollegielignende bofællesskab efter Servicelovens § 107,, som retter sig mod unge mødre, der har behov for støtte
til at gennemføre en uddannelse. Alexandrakollegiet har 11 pladser for
unge mødre mellem 15 og 25 år, hvis opvækst har været præget af
brud, svigt,
vigt, vold eller andre socialt belastende faktorer. Bofællesskabets formål er at støtte de unge kvinder i at gennemføre en udud
dannelse, at give dem retning mod arbejdsmarkedet samt at støtte dem
i deres situation som unge mødre.
Den målgruppe, som Socialforvaltningen
lforvaltningen normalt visiterer til botilbud
efter Servicelovens § 107, er som udgangspunkt borgere med mere
omfattende sociale problemer og et højere støttebehov, end målgruppen for Alexandrakollegiet har.
har Forvaltningen har snarere tradition for
at tilbyde kvinder i Alexandrakollegiets målgruppe støtte i form af
socialpædagogisk
lpædagogisk bistand i eget hjem (jf. Servicelovens § 85), end at
visitere borgeren til et botilbud.
Socialudvalget besluttede den 7. december 2011 at tilgodese
Alexandrakollegiet ved at finansiere
finans
fire af kollegiets pladser i 2012
og 2013. Socialforvaltningen har siden denne beslutning arbejdet
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målrettet på at finde relevante kvinder, som var i målgruppen og
kunne få gavn af en plads på Alexandrakollegiet.
Iværksatte handlinger
I første omgang har forvaltningen afholdt et møde med Alexandrakollegiet med henblik på at skabe en fælles forståelse for, hvad det er
for en målgruppe, der er relevant for Alexandrakollegiet.
Forvaltningen har dernæst screenet unge mødre på forvaltningens
krisecentre samt forvaltningens venteliste til midlertidige og længerevarende botilbud med henblik på at finde fire kvinder, som kunne få
gavn af en plads på Alexandrakollegiet. Forvaltningen har på baggrund af denne screening været i kontakt med seks relevante kvinder
med henblik på at motivere dem til at tage imod en plads på Alexandrakollegiet. Alle seks kvinder er dog endt med at afvise tilbuddet om
en plads på Alexandrakollegiet med den begrundelse, at de i stedet
ønskede egen bolig.
Alle relevante visitationsenheder i forvaltningen har siden Socialudvalgets beslutning af 7. december 2011 været meget opmærksom på
unge kvinder, som kunne være i Alexandrakollegiets målgruppe med
henblik på visitation til tilbuddet. Det er ligeledes aftalt med Alexandrakollegiet, at de meget gerne selv må henvise relevante kvinder til
forvaltningen med henblik på udredning af, om Alexandrakollegiet
kan være et godt sted for dem. Det er vigtigt og nødvendigt at udrede
kvinderne før visitationen for at kunne være sikker på, at kollegiet er
det rette sted for kvinden og hendes barn.
Endelig har Socialforvaltningen været i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på at undersøge, om sundhedsplejerskerne via deres arbejde kommer i kontakt med unge mødre, der
kunne få gavn af en plads på Alexandrakollegiet.
På trods af en målrettet indsats fra forvaltningens side er det endnu
ikke lykkedes forvaltningen at visitere nogen kvinder til Alexandrakollegiet, da ingen af de kvinder, forvaltningen har tilbudt en plads på
Alexandrakollegiet, har ønsket at tage imod en plads på tilbuddet.
Forvaltningen er dog i øjeblikket i kontakt med fire unge mødre, som
er ved at blive udredt med henblik på visitation til Alexandrakollegiet,
og som synes at være motiverede til at tage imod en plads på tilbuddet. Forvaltningen forventer på den baggrund, at det inden for nærmeste fremtid vil lykkes at anvise fire unge mødre en plads på kollegiet.
Skulle det mod forventning ikke lykkes, vil forvaltningen tage fornyet
kontakt til Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på at stille
pladserne til rådighed for relevante kvinder i deres målgruppe.
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2. Dette tilbud forekommer ikke at blive benyttet på trods af, at
målgruppen vurderes at være til stede i København og have
behov for tilbuddet. Borgmesteren bedes redegøre for,
hvorvidt Socialforvaltningen lever op til forpligtelser
vedrørende hjælp og støtte til målgruppen
Som ovenfor nævnt yder Socialforvaltningen typisk støtte og hjælp til
målgruppen for Alexandrakollegiet i form af socialpædagogisk bistand i eget hjem, og lever på den baggrund op til sine forpligtelser
overfor målgruppen. Forvaltningen har siden Socialudvalgets beslutning om at tilgodese Alexandrakollegiet økonomisk været meget
opmærksom på, hvilke unge mødre i regi af Socialforvaltningen, der
kunne få gavn af en plads på kollegiet, og har derfor arbejdet på at
motivere relevante kvinder til at takke ja til en plads på Alexandrakollegiet. Forvaltningen kan dog ikke pålægge kvinderne at tage imod
tilbuddet.
Forvaltningen vurderer, at Alexandrakollegiets indsat er relevant og
kompetent. De kvinder, forvaltningen indtil videre har haft kontakt
med vedrørende visitation til Alexandrakollegiet har dog foretrukket
et fremtidigt liv i egen bolig, evt. suppleret med socialpædagogisk
bistand, frem for en plads på Alexandrakollegiet.
Efter sommerferien vil forvaltningen give Socialudvalget en status på,
hvordan det går med at anvende de fire pladser på Alexandrakollegiet.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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