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Resumé
Botilbuddene i Aalestrup har i de sidste 4 regnskabsår 2014 – 2017 haft et strukturelt
underskud på driften på mellem 1 – 2 mio. kr.
Underskuddet på driften vil stige yderligere i 2018, blandt andet som følge af en ny
iværksat nattevagtsfunktion på Bofællesskabet Bøgen fra sommeren 2018 og som
følge af ledige pladser.
I 2019 vil driftsudgifterne alt andet lige stige yderligere, da der i januar 2019 også vil
blive iværksat nattevagtsfunktion på Bofællesskabet Borgergade 6.
Med henblik på at imødegå budgetudfordringerne foreslås at fremrykke tidligere
besluttet strukturtiltag.
Baggrund
Byrådet har i samarbejde med Aars Boligforening besluttet at bygge et nyt
bofællesskab i Aalestrup for derefter at nedlægge 3 af de eksisterende, mindre
bofællesskaber.
Denne beslutning er affødt af de budgetudfordringer der er, og altid har været, i
Aalestrup som følge af de meget små boenheder.
Det nye bofællesskab forventes i bedste fald færdigt til indflytning primo 2020, hvilket
er et meget langt tidsspænd set i lyset af de yderligere tilkomne budgetudfordringer.
Aktuelt er der 5 ledige pladser i bofællesskaberne: 2 pladser på Bøgen, 1 plads på
Rosenvænget og 2 pladser på Rosengården, hvoraf den ene bruges som
aflastningsplads pt.
Ifølge oplysninger fra Myndighed er der ikke nye borgere på vej til visitation til de
ledige pladser.
Anskues bofællesskaberne under ét, giver det flest fordele og mest mening i et
borgerperspektiv at foreslå lukning af Bofællesskabet Borgergade 6:





Borgergade 6 er allerede i spil til lukning, hvorfor der kun er tale om en
fremrykning.
Bygningen/lejlighederne vedligeholdes ikke i samme grad som den øvrige del af
bofællesskaberne
Der forventes ingen tomgangshusleje
Det skønnes, at der kan tilbydes bofællesskabets 4 beboere et fint eller bedre
alternativt botilbud. 2 af beboerne kommer fra andre kommuner, henholdsvis
Viborg og Skive.
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Forventet konsekvens
Dersom sundhedsudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med forslaget, vil
forslaget skulle til høring i såvel Handicapråd som det lokale MED-udvalg.
I den mellemliggende periode vil Myndighed skulle i dialog med borgerne, deres
pårørende og også med borgernes betalingskommune om den individuelle borgers
motivation, fordele/ulemper ved en flytning mv.
Det er Myndigheds opfattelse, at der kan lægges en rigtig god plan for hver enkelt
borger, men om de øvrige aktører er enige heri, vides først, når dialogen har fundet
sted. Det er således, at hver borger bor i egen lejlighed og det er således kun borger,
der kan opsige lejemålet. En vellykket lukning og flytning er således afhængig af, at
borger føler sig set, hørt og imødekommet.
På samme vis er det vigtigt, at medarbejderne på botilbuddet hjælpes videre enten i
et andet bofællesskab i Aalestrup eller til et andet tilbud indenfor psykiatri- og
handicap, hvilken opgave det skønnes realistisk at lykkes med.
Organisering og kommunikation
Myndighed vil, dersom der skal arbejdes videre med forslaget, hurtigt tage kontakt til
alle aktører i den pågældende borgers sag og vil forsøge at lave en individuel og for
borgeren tilfredsstillende plan for flytning til et nyt tilbud. Myndighed vil, hvis borger
vælger at flytte, tillige hjælpe borger og dennes pårørende igennem alle flyttefaserne
på bedste vis.
Ledelsen af Tilbuddene i Aalestrup vil ligeledes hurtig få afklaring på den
personalemæssige situation, således at de kommende måneder kan bruges til at
”skaffe plads” til de overtallige medarbejdere.
Lovgrundlag
Lov om almene boliger og Lov om social service.
Økonomi
Forslaget skal afhjælpe et kraftigt stigende underskud på Tilbuddene i Aalestrup, idet
det forventes at en fortsat drift af samtlige bo-enheder i Aalestrup vil genere et
yderligere driftsunderskud på min. 1.0 mio. kr. i 2019 og 2020. Der forventes ved
forslaget at kunne reduceres med 1,5 mio. kr. i 2019 og med 1,85 i 2020.
I fald en lukning antages at være fuldt ud implementeret omkring f.eks. 1. juni 2019,
vil det forventede underskud for Tilbuddene i Aalestrup kunne reduceres med
personaleudgifter skønsmæssigt anslået til 0,5 mio. kr. i 2019 og ca. 0,85 mio. kr. i
2020, svarende til den forventede besparelse ved forskellen mellem den normering
der p.t. er på Borgergade 6, og den normering, der skal følge med ud i de huse, hvor
borgerne forventes at få et fremtidigt botilbud (der er p.t. ansat ca. 2,5 personaler).
Hertil kommer ca. 1.0 mio. kr. i udgifter til nattevagt, som vil blive påført
Bofællesskabet Borgergade 6 fra januar 2019.
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I og med at der realiseres en driftsbesparelse nu, kan den samme driftsbesparelse
ikke realiseres igen i 2021, jfr. strukturforslag om sammenlægning af de små boenheder og byggeri af et bofællesskab med 20 boliger.
Der er som nævnt ovenfor alene tale om fremrykning af lukning og dermed af den
forventede driftsbesparelse herved.
Procesplan
Forslaget skal til høring i den lokale Med-organisation
Forslaget skal til høring i Handicaprådet
Sagen afgøres i
Sagen afgøres af Byrådet via sundhedsudvalget
Administrationen indstiller



at Sundhedsudvalget oversender sagen til høring i MED-Organisationen.
at Sundhedsudvalget oversender sagen til høring i Handicaprådet.

Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 10:
Administrationens indstilling godkendt.
Beslutning i Handicaprådet den 15. januar 2019
Handicaprådet godkender forslaget og lægger vægt på, at en flytning/lukning sker i
samarbejde med og i god dialog med borgere og deres pårørende.
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