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Sagstype
Beslutning.
Resume og sagens baggrund
Der mangler lokaler til to projekter i Botilbudsviften på Voksenspecialområdet. Efter dialog
med Ejendom om mulighederne i ejendomsstrategien, og i samarbejde med Børn og Familie,
er der fundet frem til en mulig løsning. Løsningen omfatter flytning af to institutioner under
Børn og Familie, og afledte udgifter til renovering på fire adresser. Socialudvalget har på seneste møde besigtiget de lokaler, der vil kunne frigøres til Botilbudsviften. Det skal besluttes om
løsningen skal søges gennemført.
Indstillinger
Direktørerne for Socialområdet og Børn og Familie indstiller, at der træffes beslutning om, at:
1. Anvende lokalerne til Botilbudsviftens P3 og P6 og flytte Lærkereden og Kildehuset
2. Medtage den afledte anlægsøkonomi i drøftelserne om budget 2021.
Behandling
Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget.
Sagsfremstilling
Der mangler lokaler til to projekter i Botilbudsviften på Voksenspecialområdet. Efter dialog
med Ejendom om mulighederne i ejendomsstrategien, og i samarbejde med Børn og Familie,
er der fundet frem til en mulig løsning.
Løsningen indebærer, at Specialbørnehaven Lærkereden flytter fra Lerchenfeldvej 37 til lokaler
på Sigrid Undset skolen og Kildehusets aktiviteter flytter fra Bredekildevej 23 til Bredekildevej
19, hvor lokalerne deles med Kildebo.
Dermed vil Lerchenfeldvej 37 kunne anvendes til Botilbudsviftens projekt 6 som omfatter etablering af et nyt midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Lokalerne vil egne sig til projektets oprindelige målgruppe: Borgere, som er vurderet til at have et udviklingspotentiale, men
som har behov for længere tid til at blive klar, således at den enkelte kan tage større ansvar
for eget liv. Borgerne i målgruppen har typisk fysisk- og/eller psykisk udviklingshæmning,
ADHD, diagnoser inden for autismespektret eller kan være socialt skadede.
Bredekildevej 23 vil kunne anvendes til Botilbudsviftens projekt 3 som omfatter et ”Halvvejshus”, hvor der kan ydes socialpsykiatrisk støtte i overgangen fra behandling til eget hjem.
Der er foretaget vurderinger af, hvad dette vil afføde af behov for renovering på de fire adresser, samt behov for tilpasning af aktiviteter på de nye adresser for Kildehuset og Lærkereden.
Ejendom har udarbejdet skønsmæssige estimater på den forventede udgift.
Økonomiske konsekvenser
Samlet set omfatter forslaget estimater for anlægsudgifter på i alt ca. 4,6 mio. kr. Det anbefales, at udgiften indgår i drøftelser om budget for 2021.
Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:
Børn- og Familieudvalget oversender forslaget til budget 2021.

Socialudvalgets møde den 13. august 2020:
Socialudvalget oversender forslaget til budget 2021.
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