Voksne med særlige behov

Voksne med særlige behov
Området dækker støtte i eget hjem og botilbud til
voksne med handicap, psykiske lidelser eller særlige sociale problemer. Derudover ligger der opgaver
omkring tilbud til dagbeskæftigelse eller beskyttet
beskæftigelse. Indsatsområderne bevilges og drives efter ”Lov om social service”. Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

budgettal i 2020, og ikke de endelige regnskabstal.

Området for voksne med særlige behov, omfatter tilbud til voksne med handicap, psykiske
lidelser og særlige sociale problemer. Der har i
2020 været et merforbrug på 11,4 mio. kr.
Voksne med særlige behov
De samlede udgifter på området blev i 2020 på
124,5 mio. kr., med et merforbrug på 6,4
mio.kr., hvoraf 1 mio. kr. er en overførsel fra
året før.

Merforbruget skyldtes i væsentligste grad, at
tilgang har været større end afgang på området,
ekstra store prisstigninger på dagtilbud, og flere
ekstra dyre anbringelser på midlertidige botilbud. Tilgangen i 2020 var på 468 helårsforanstaltninger, mod 462 i 2019. På trods af merforbruget har samarbejdet kommunerne imellem,
om lavere takster, og den iværksatte handleplan
på området, været med til at holde udgifterne
under kontrol.

Antallet af særligt dyre enkeltsager på voksenområdet var i 2020 på 29 sager mod 30 i 2019.
Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på voksenområdet var i 2020, at udgifterne var over
1.090.000 kr. årligt.
Socialfaglige tilbud
Kommunens egne tilbud er en del af de socialfaglige tilbud. På voksenområdet omfatter socialfaglige tilbud: Solgården, Ungetilbuddet Rafus
Grande, Værestedet i Skørping, bostøtte i eget
hjem samt støtte-kontaktpersonordningen.
Som forventet, grundet de socioøkonomiske
faktorer, ligger gennemsnitsudgiften pr. 18–64
årig lavt i Rebild kommune i forhold til sammenlignings gruppen, regionen og hele landet. Vær
opmærksom på, at der i illustration er brugt

Regnskab 2020 endte med et mindreforbrug
samlet på 0,4 mio. kr., hvoraf tilbud på børn- og
unge udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og
tilbud til voksne udgør et merforbrug på 0,1 mio.
kr. Merforbruget på voksenområdet skyldes pri-

mært, at der i året har været ledige pladser i
ungetilbuddet.

Boformen Søparken
Boformen Søparken er kommunens eget botilbud, hvor der er plads til 20 beboere. Tilbuddet
indeholder desuden et dagtilbud.
Der har i 2020 været et merforbrug på 4,7 mio.
kr. Merforbruget skyldes primært et overført
merforbrug på 3,6 mio. kr. I 2020 var der i starten af året fortsat lav belægning, men ultimo
2020 var der kun 1 ledig bolig.
Søparken er takstfinansieret, og merforbruget vil
blive indarbejdet i taksterne i de kommende år.
Der har i 2020 været en gennemsnitsbelægning
på 90,7% på selve boformen Søparken, mens
der var 74,6% belægning på dagtilbuddet.

Fra regnskab 2019 er der et overført mindreforbrug på knap 1 mio. kr., som har indgået i budgettet på voksenområdet. I 2020 er ungetilbuddet flyttet fra lejede lokaler på Kærvej til kommunens egne bygninger på Rafns Alle i Støvring,
hvor der tidligere har været boform og senest
vuggestue. Tilbuddet skiftede i den forbindelse
navn til Rafus Grande. Der har i året været udgifter til flytning samt ombygning af lokalerne på
Rafns Alle for i alt 0,7 mio. kr. finansieret af
overførsel fra tidligere år.

