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Sagstype
Beslutning.
Resume og sagens baggrund
Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget har tidligere behandlet sagen vedrørende beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo. Begge udvalg ønskede en inddragelse af de pårørende, førend sagen genbehandles. De pårørende har været indkaldt til et møde herom, og de
tilkendegiver, at en ændring i åbningstiderne, så disse bliver mere faste, vil indskrænke familiernes fleksibilitet i forhold til deres løbende behov for aflastning.
Indstillinger
Direktøren indstiller, at forslaget til nye åbningstider i Kildebo godkendes.
Behandling
Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget blev på deres udvalgsmøder henholdsvis den 4.
marts og 2. april præsenteret for en sag vedrørende beslutning om ændring af åbningstider i
døgnaflastningstilbuddet Kildebo. Begge udvalg besluttede, at de ønskede en inddragelse af de
pårørende, inden sagen genbehandles.
Baggrunden for sagen er, at antallet af brugere, som benytter Kildebo, har været faldene de
seneste år. For at sikre tilbuddets økonomiske bæredygtighed, vurderes det derfor, at der er
behov for at etablere faste åbningstider.
Hvad er Kildebo?
Kildebo er et døgnaflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Brugerne kan overnatte på Kildebo, typisk i weekender og
ferier, hvilket kan aflaste både brugeren og dennes familie. Kildebo er organiseret under Specialcenter Sigrid Undset.
Nuværende åbningstider
Som udgangspunkt holder Kildebo i dag åbent, når brugerne har behov for at benytte tilbuddet. Dette aftales med den enkelte familie. Der er dog nogle faste lukkedage, som omfatter:
 Juleaftensdag kl. 12.00 til 2. juledag kl. 12.00
 Nytårsaftensdag kl. 16 til d. 2. januar kl. 12.00
 Én hverdag i november, hvor personalet afholder en fælles temadag
 To ugers sommerlukket
I 2019 har flest brugere benyttet Kildebo om fredagen og lørdagen. Tabellen herunder viser
det gennemsnitlige antal brugere på de enkelte ugedage i 2019. Nogenlunde samme billede
gør sig gældende i de første 6 uger af 2020. Der gøres opmærksom på, at brugeren ikke tæller
med på den dag, hun/han tager hjem.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1,6
2,0
0,9
2,0
7,2

Lørdag
Søndag

7,4
2,8

Udfordringen
De nuværende fleksible åbningstider skaber uforudsigelige driftsvilkår. Samtidig har det faldende antal brugere de seneste år betydet et stort fald i tilbuddets indtægter. Det er således
vanskeligt at drive tilbuddet inden for den økonomiske ramme under de nuværende vilkår.
I tabellen herunder ses udviklingen i antallet af borgere, der benytter Kildebo, over de seneste
tre år.
2017
47

2018
40

2019
29

Forslag til nye åbningstider
Specialcenter Sigrid Undset og administrationen har indgået i en dialog om, hvordan den beskrevne udfordring kan imødekommes. På denne baggrund foreslås det, at Kildebo fra 1. august 2020 holder åbent hver uge fra torsdag kl. 14 til mandag kl. 9, dog med følgende undtagelser:
 Én gang om måneden holdes åbent onsdag kl. 14 – mandag kl. 9
 Ferieåbent i vinterferien (uge 7), ugen op til påske, uge 27, 28, 29 og efterårsferien
(uge 42), samt ugen imellem jul og nytår (undtagen d. 24.12. fra kl. 12 til d. 26.12. kl.
12). I disse uger kan brugerne holde fri fra SFO/dagtilbud.
 Åbent hele ugen i uge 23, 24 og 43. Det forventes, at brugerne i disse uger benytter
deres skole/dagtilbud, medmindre andet er aftalt.
 Sommerlukket i uge 30 og 31
 Lukket omkring jul og nytår fra d. 24.12 kl. 12 til d. 26.12 kl. 12 og fra d. 31.12 kl. 16
til d. 01.01 kl. 12.00.
I bilag 1 er åbningstiderne illustreret i et årshjul.
Med disse åbningstider forventes langt de fleste familiers behov for aflastning at kunne imødekommes. De familier, der skulle have behov for aflastning uden for Kildebos åbningstider, kan
henvises til et privat aflastningstilbud eller et tilbud i en af de omkringliggende kommuner.
Inputs fra pårørende
Pårørende til børn, unge og voksne, der benytter Kildebo, har været inviteret til møde om forslaget til ændring af åbningstider den 13. maj 2020. Invitationen og det fulde referat fra dagen
fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag 3.
Af referatet ses det, at de pårørende gennemgående udtrykker behov for at kunne booke aflastning, når det er aktuelt for dem. Det blev ligeledes påpeget flere gange, at fleksibiliteten
allerede er blevet indskrænket, og med den foreslåede ændring af åbningstiderne, indskrænkes fleksibiliteten yderligere i forhold til familiernes planlægning af ferier, akut opstående behov mv.
Afdelingslederen på Kildebo påpegede på mødet, at de fremover ville forsøge at imødekomme
de pårørende i deres konkrete behov, også i forhold til ferier.
Økonomiske konsekvenser
Økonomistaben bemærker, at der ikke umiddelbart er nogen økonomiske konsekvenser, da
Kildebo er en BUM institution, hvor indtægter og udgifter skal balancere.
Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:
Børn- og Familieudvalget oversender forslaget til budget 2021. På den baggrund sendes sagen
ikke videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalgets møde den 13. august 2020:
Socialudvalget oversender forslaget til budget 2021. På den baggrund sendes sagen ikke videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Bilag
Bilag 1: Nye åbningstider i Kildebo og årshjul
Bilag 2: Indkaldelse til pårørendemøde
Bilag 3: Referat af forældremøde den 13. maj

326-2020-224007
326-2020-224005
326-2020-224008

