Nyhedsbrev Masterplan
Opfølgning på statusmøde
Februar 2015

Kære alle
Som lovet på vores statusmøde for Masterplanen d.17. december, modtager I dette nyhedsbrev, hvor vi vil samle op på mødet, herunder de spørgsmål der blev stillet.

Masterplanen og Flerårsaftalen
På Det Specialiserede Voksenområde (Handicapområdet, Socialpsykiatrien og Rusmiddelområdet) arbejder vi i to spor – Masterplanen og Flerårsaftalen
Masterplanen er en udviklingsplan, som Social – og Sundhedsudvalget godkendte i december
2013. Masterplanen indeholder anbefalinger til et kvalitetsløft på Det Specialiserede Voksenområde, hvor vi vil arbejde med at sikre, at vi har tilbud af så høj kvalitet som muligt.
Flerårsaftalen er en aftale om besparelser godkendt i Økonomiudvalget i september 2013. Den
gælder for årene 2013-2017, hvor der samlet set skal ske en reduktion i udgifterne på Det Specialiserede Voksenområde på 17,6 mio. kr. Grunden til dette er, at udgiftsniveauet på dette område i Brønderslev Kommune er højere end niveauet i sammenlignelige kommuner.
Det samlet budget for området var i 2014 på 184.650 mio. kr.
Udfordringen er, at få de to planer til at gå hånd i hånd, da den ene plan skal sikre et kvalitetsløft og den anden plan skal sikre et lavere udgiftsniveau. Det er den udfordring vi står i og har
stået i i 2014. Vi arbejder på at skabe højere kvalitet og effektivitet, og samtidig løfte mere komplekse opgaver på den mest hensigtsmæssige måde.
Hvordan arbejder vi med Masterplanen?
Nedenstående fire områder, er udvalgt af ledelsen som indsatsområder i 2015:
- Kompetenceudvikling
- Frivilligsamarbejde
- Perspektiv på ”at bo”
- Borgerinddragelse/medborgerskab
Vi vil sikre os at både medarbejdere, pårørende og borgere har de nødvendig forudsætninger
for at kunne arbejde med visionen om, ”at være aktør i eget liv”. Det betyder, som der står i
Masterplanen, at der bliver fokus på kompetenceudvikling, ikke bare for medarbejderne, men
også som et tilbud til borgere og pårørende.
Der er allerede nogle steder taget initiativ til samarbejde med frivillige. I 2015 vil vi udvikle samarbejdet med frivillige-organisationerne, samt få lavet en politik på området, som også skal indeholde en afklaring af hvilke opgaver, de frivillige forventes at varetage. I samme ombæring
skal vi se på, hvordan vi vil rekruttere frivillige.
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I 2014 blev der nedsat arbejdsgrupper bestående af både borgere og medarbejdere på de forskellige enheder. Arbejdsgrupperne havde forskellige bud på hvordan man kan se på det ”at
bo”, eksempelvis i midlertidige og mere permanente boligformer, opgangsfællesskaber, delelejligheder og selvstændige boliger. Det hele med mulighed for forskellige grader og former af
støtte. Dette arbejde vil blive genoptaget og vi vil se på hvilke muligheder, der er for at føre nogle af ideerne ud i livet.
Medborgerskab handler om at knytte bånd mellem borgeren og det øvrige samfund. Vi vil have
fokus på borgernes nærmiljø og de muligheder for samarbejde, der ligger der, eksempelvis
idrætsforeninger, tilknytning til arbejdsmarkedet i særlige jobordninger, kursusforløb med eksempelvis AOF og muligheder for på forskellig vis, at trække nærmiljøet ind i vores hverdag.
Her tænker vi også, at de pårørende og de frivillige kunne udfylde en væsentlig plads som bindeled mellem borgerne og det omkringliggende samfund. Måden vi vil arbejde med det på, er at
styrke de formaliserede fora, så som brugerråd, pårørenderåd, ved borgerudviklingssamtaler
samt ved at udbyde medborgerskabskurser der handler om, hvordan man bliver rustet til at agere i det samfund man er en del af.
Ved statusmødet var der stor interesse og spørgelyst. Vi vil i nedenstående gøre rede for nogle
at de spørgsmål og kommentar der meldte sig.
Pårørendeinddragelse
På Det Specialiserede Voksenområde ser vi pårørende som meget vigtige samarbejdspartnere
og som en stor ressource for borgerne. Vi drager stor nytte af pårørendes kendskab til borgerens
forudsætninger og livshistorie. I vores samarbejde med pårørende er udgangspunktet altid den
enkelte borgers behov og ønsker.
Fra forskning ved vi, at en tidlig og systematisk inddragelse af pårørende i indsatsen overfor borgere med misbrug eller med en psykisk lidelse, har en stor betydning for borgerens mulighed for
at komme sig. Dette vil vi fortsat have fokus på at arbejde målrettet med fremover. På psykiatriog rusmiddelområdet vil vi spørge hver enkelt borger, hvordan de ønsker deres pårørende skal
være involveret. Lige som vi vil være opmærksomme på, at afholde pårørendearrangementer for
på den måde, at sikre dialogen og samarbejdet.
Vi er også opmærksomme på, at der er pårørende der har tilkendegivet, at de gerne vil indgå
som frivillige i tilbuddene.
Frivilligsamarbejde
På Det Specialiserede Voksenområde er vi bevidste om, at frivillige får en stor betydning fremover.
Frivilligrådet har i 2014 arbejdet med at udvikle og udarbejde samarbejdsaftaler mellem kommunen og de frivillige aktører. Samarbejdsaftalerne giver mulighed for at beskrive, hvilke opgaver
der løftes af de frivillige, og hvilke opgaver der løftes af de fagprofessionelle. Det bærende element i samarbejdsaftalerne er, at de frivillige er et supplement til det, vi som kommune har mulighed for at levere.
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I løbet af 2015 skal vi i gang med at udarbejde en frivilligpolitik på Det Specialiserede Voksenområde, og vi kan derfor ikke på stående fod informere om, hvordan de frivillige skal rekrutteres.
Rehabilitering
Når der skal arbejdes i et rehabiliterende perspektiv er det vigtigt, at der på alle niveauer i organisationen er en fælles forståelse og bevidsthed i forhold til, hvad det vil sige at arbejde ud fra
dette.
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt indsats, som koordineres på tværs baseret på borgerens hele livssituation. Organisatorisk er det således vigtigt, at forudsætningen for en tværfaglig, koordineret indsats er til stede. Fagligt er det vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om
en målrettet og tidsbestemt indsats. Det kræver, at samarbejdet mellem personale, borger og
pårørende er skarpt defineret og alle er klar på, hvad indsatsen indebærer.
Brønderslev Kommunes placering i Socialt Indeks
Brønderslev Kommunes indplacering i bunden af Socialt Indeks, på trods af kommunens høje
udgifter på området skyldes primært, at Fagenheden for Sundhed og Velfærd har valgt ikke at
svare på spørgeskemaundersøgelsen ud fra et mål om at anvende medarbejderressourcerne
mest effektivt. Fagenheden svarer som udgangspunkt kun på spørgeskemaer fra KL og ministerierne.

Spørgsmål på tilbudsniveau
Hvorfor denne nedlæggelse af Støttecentret? Hvor bliver borgerne i dette tilbud af?
Nedlæggelse af Støttecentret er en politisk beslutning. Nogle af borgerne i Støttecentret vil i stedet modtage et tilbud om beskyttet beskæftigelse i eksempelvis Bageriet Det Blå Hus eller Produktionsvirksomheden i Det Blå Hus. Samtidig er der mulighed for at komme i den uvisiterede del
af Værestedet Det Blå Hus.
Vi efterspørger konkrete eksempler på ”helhedstilbuddets bidrag til større fællesskab
På Nordstjernen bidrager helhedstilbuddet til et større fællesskab gennem aktiviteterne. De fleste
aktiviteter er lavet på tværs af levegrupperne. Her oplever borgerne at indgå i andre relationer
end dem i egen levegruppe, samt glæden ved at være sammen med andre, end dem man bor
med. Ligeledes er en del af aktiviteterne i helhedstilbuddet sociale i det omfang, som den enkelte
magter. Det kan fx være fælles sang, bålhygge, højtlæsning, ture ud i det blå, svømning m.v.
Vi oplever at nogle af borgerne spørger eller opsøger borgere i andre levegrupper, efter at de har
deltaget i aktiviteter sammen med dem. Ligeledes giver helhedstilbuddet mulighed for, at borgerne møder medarbejdere fra andre levegrupper, hvilket også styrker fællesskabet på tværs af levegrupperne.
Ledergruppen har nu i gang sat en proces, hvor det bliver tydeligt hvornår og hvordan der skal
arbejdes med indsatsområderne for 2015.
Det er besluttet at vi udsender nyhedsbreve to gange årligt, det betyder at næste nyhedsbrev
kommer ud i september.

3

