Byrådsmøde den 28. oktober 2020
Spørgsmål fra Rene Brudholm
Spørgsmål om Værestedet
Spørgsmål 1:
Nu aktivitets og samværstilbud værestedet bliver lagt under cbb, bliver der så oprettet, en
adskilt fra resten,afdeling under cbb uden krav om visitering, beskyttet beskæftigelse og
rehabilitering af brugerne, drevet af medarbejdere med stor erfaring viden/interesse for
værestedsbrugere.?
Svar 1:
Værestedet er og forbliver et uvisiteret tilbud for borgere over 18 år med psykiske og/eller
sociale udfordringer. En af målsætningerne med den fremtidige udvikling af Værestedet er
bl.a., at flere skal være en del af tilbuddet, samt at Værestedet skal være ”brugerne hus”,
hvor både nuværende og kommende brugere kan føle sig velkomne og have mulighed for at
udvikle sig.
Borger- og Socialservice består af fem decentrale centre, som hver især driver en række tilbud
på forskellige matrikler. Centrene er ikke opdelt efter funktionsnedsættelser og alle fem centre
rummer borgere med mange forskellige typer af funktionsnedsættelser. Der er i Center for
Beskyttet Beskæftigelse (CBB), som Værestedet organisatorisk overgår til, allerede nu en del
tilknyttede borgere med psykiske og/eller sociale udfordringer. Det er således ikke en ny
målgruppe for centrets eksisterende personale og ledelse.
Centerleder for CBB vil varetage den overordnede ledelse af Værestedet, der fastholdes som et
selvstændigt tilbud inden for den samlede tilbudsvifte i CBB. CBB forventer at ansætte en
koordinator (med relevant uddannelse/erfaring) for Værestedet, som sammen med en
pædagog, vil varetage de grundlæggende kerneopgaver i Værestedet. Begge medarbejdere
forventes ansat i november 2020 med tiltrædelse til januar 2021. Derudover vil der blive
tilknyttet øvrigt personale og peer-medarbejdere efter behov og inden for rammen.
Omdrejningspunktet i Værestedet bliver aktivitet og samvær, hvor brugere skal være med til
at igangsætte aktiviteterne, og det skal være et tilbud om at kunne tilegne sig nye
færdigheder sammen med andre ligesindede. Alle skal have mulighed for at være en del af et
positivt fællesskab. CBB har mange års erfaring med at lave kvalificerede og spændende
aktivitetsdrevne tilbud, som understøtter borgernes udvikling.
I budget 2021-24 er følgende besluttet: ”Vi vil udvikle fremtidens værested for borgere med
psykiske lidelser. Det gør vi frem mod næste års budgetarbejde i samarbejde med brugere,
foreninger, frivillige og øvrige interesserede. Det skal være et værested, hvor brugernes
ønsker står i centrum, hvor alle er velkomne og kan være med til at bidrage til stedets
indhold.”
Spørgsmål 2:
Er der planer om, at den nuværende afdeling for bostøtte også på sigt, Skal lægges ind under
cbb? Med krav om beskyttet beskæftigelse for borgerne, som erstatning for bostøtteordningen
som vi kender den nu?
Svar 2:
Nej, det er der ingen planer om.

Spørgsmål 3:
Er der startet konkret arbejde, initiativer for at stoppe værestedet brugernes store frygt,
bekymring over, at de 3 medarbejdere utilsigtet ikke følger med ,når værestedet bliver lagt
under cbb. F.eks personale udlån imellem afdelinger, overgangsordninger eller andet?
Svar 3:
I dag (onsdag d. 28. oktober) har CBB og CUS (Center for Udvikling og Støtte) møde med
brugerne af Værestedet, hvor brugerne har haft mulighed for at være i dialog om processen og
evt. kvalificere det stillingsopslag, der vil komme i opslag snarrest. Brugerne blev orienteret
om den fremtidig proces og forsøgt betrygget i, at de bidrag, der har været i den tidligere
proces, tænkes med ind i det kommende tilbud. Brugerne vil også blive opfordret til, at se
dette som en mulighed for at kunne sætte et øget præg på tilbuddet. Hvilke evt. konkrete
tiltag det vil føre til ved vi ikke endnu.

