NOTAT

DA T O

Rationaler P2 – midlertidigt botilbud til unge efter servicelovens
§107

6. juli 2021

Målgruppe
Målgruppen er unge borgere med sindslidelser i form af personlighedsforstyrrelser, ADHD,
begyndende problematisk adfærd i forhold til euforiserende stoffer samt er socialt skadede
Borgere i målgruppe, som er kendt i overdragelsesregi:
Fremtidige pladser:
12
Til rådighed medio 2023
12

24

Økonomisk rationale:
800.000 - 1.900.000 kr.
Driftsbudget ved gennemsnitlig takst
Personaleomkostninger: ca. 20 ansatte - incl. vikarer, uddannelse, supervision,
forsikringer m.v.

10.434.000 kr.
9.120.000 kr.

Administration

114.000 kr.

Ledelse

550.000 kr.

Drift og vedligeholdelse af ejendom

250.000 kr.

IT og materiel

250.000 kr.

Aktiviteter

150.000 kr.

Forventet gennemsnitlig takst:

2.382 kr. pr. døgn

869.500 kr. pr. år

Dette foreløbige overslag på driftsudgifterne, giver et bud på en gennemsnitlig takst på
2.382 kr. pr. døgn eller 869.500 kr. pr. døgn. Når taksten er gennemsnitlig, betyder det i
praksis at taksten skal beregnes og fastsættes i niveauer, ud fra de unges
problemstillinger. Altså kan taksten både være højere og lavere end dette niveau.
Rationalet skal både findes i prisen i forhold til de tilbud som i dag købes hos private
leverandører, men også i varigheden i tilbuddet. Målsætningen er at tilbuddet giver
mulighed for mere afgrænsende forløb, hvor der også vil være mulighed for tilkøb af
behandling, terapeutisk forløb og/eller aktiviteter. Den mulighed er begrænset i de tilbud,
som p.t. købes hos private leverandører og det betyder at forløbene i nogle tilfælde er
mere langsigtede.
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Målgruppen afgrænses i forhold til behov for specialiserede tilbud. Det betyder at borgere
med følgende hovedproblemstillinger ikke vil kunne rummes indenfor tilbuddets rammer og
ekspertise:
- Autismespektrum forstyrrelser
- Spiseforstyrrelser
- Misbrug med misbrugsadfærd
- Udadreagerende adfærd
Disse hovedproblemstillinger kræver specialiserede tilbud, som har særlig viden indenfor
disse felter. Dog vil en vis grad af misbrug, som er opstået fx som selvmedicinering i
forhold til andre problemstillinger, kunne rummes i tilbuddet, så længe den unge ikke har
udviklet misbrugsadfærd og så længe misbruget ikke er den unges hovedproblemstilling.
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Der indgås partnerskab med boligselskaberne i forhold til at bringe de unge videre til egen
lejlighed. Samtidig involveres Jobcentret med henblik på at de unge opnår beskæftigelse
eller uddannelse, sideløbende med indsatsen i det midlertidige botilbud.

