
4.2 Lukning af udleverings- og værested i Hirtshals
Overordnet type: DRIFT
Budgettype: Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype: Serviceudgift
Udvalg: SÆH
Sektor:
Serviceområde (valgfrit):
Kontonr.: Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)
2021 2022 2023 2024

Budget ændring -0,240 -0,480 -0,480 -0,480
(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)
Forslaget går på at lukke ‘Værestedet’ i Hirtshals, og flytte den tilknyttede udlevering til 
‘Det Røde Hus’ i Hjørring￼

Beskrivelse
Hjørring Kommune har 2 væresteder til udsatte borgere - ét i Hirtshals og ét i Hjørring. 
Værestedet i Hirtshals er beliggende på N.C. Jensensgade. Ejendommen rummer et 
samværs- og aktivitetstilbud (Servicelovens § 79) samt et udleveringssted for medicin til 
borgere med misbrug (Sundhedslovens § 142).

Målgruppen for værestedet er udsatte borgere og borgere med misbrug og borgere i 
substitutionsbehandling i Hirtshals. Værestederne tilbyder udsatte borgere og borgere 
med misbrug samvær/aktiviteter med ligestillede i trygge og rolige rammer – med det 
mål, at borgerne får mulighed for at vedligeholde og udvikle deres sociale kompetencer, 
få en snak med personalet, få en kop kaffe og lidt mad. 
Værestederne fungerer derudover som base for både vejlederteamet, SKP-ordningen og 
bostøtterne – således at brugerne kan mødes med deres sociale støtter i neutrale 
omgivelser.

Der er ansat i alt 4 socialfaglige medarbejdere på værestederne i Hjørring og Hirtshals, 
som dækker hinanden af. Værestedet i Hirtshals er åbent 4 dage om ugen.

Der er ansat 4 sundhedsfaglige medarbejdere i udleveringen – medarbejderne dækker 
både udleveringen i Hjørring og Hirtshals. Udleveringen er åben 3 dage om ugen.

Det seneste år er der kommet omkring 40 forskellige borgere på værestedet i løbet af en 
måned, hvoraf ca. 20-25 borgere kommer dagligt. Der er ca. 12-15 spisende borger hver 
dag, som ikke får andet varmt mad end det, de køber på værestedet. 
Der er ca. 25 borgere i substitutionsbehandling. 



Besparelsen dækker drift af ‘Værestedet’ i Hirtshals, nedlæggelse af stilling i 
’Værestedet’ samt kørsel i egne biler for udleveringsmedarbejderne. 

Konsekvenser ved den foreslåede lukning:
 Det er forventningen, at mange borgere fra Hirtshals ikke vil kunne transportere 

sig til udleveringen i Hjørring.
 Merudgifter hvis borgerne, der er tilknyttet substitutionsudleveringen i stedet skal 

tilbydes apotekerordning via Hirtshals apotek. 
 Øget udgift til lægekonsulent da borgerne ville skulle ses hyppigere af denne, hvis 

de får apotekerordning. Det er i forvejen en udfordring at få borgerne til at komme 
til Hjørring til lægekonsulenten.

 Der er formentlig kun få borgere, der i stedet vil benytte værestedet j Hjørring, da 
de ikke formår at flytte sig af psykiske, sociale og økonomiske grunde. 

 Målgruppen vil ikke have et lokalt ”beskyttelsesrum” eller et trygt neutralt sted, 
hvor de kan møde deres sociale støttepersoner. 

 Nogle borgere vil eventuelt få et større behov for bostøtte, da brugerne af 
værestedet modtager rådgivning og vejledning fra værestedsmedarbejderne. 

Estimerede afledte udgifter pr år. (Er indregnet i budgetændringen)

Apotekerordning (baseret på 50 ugentlige overvågninger 
af metadonindtag eksl. præparat)

50.000 kr.

Øget udgift til lægekonsulent (2 timer ekstra hver 14. daq) 50.000 kr. 
I alt 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Nedlæggelse af en stilling på værestedet i Hirtshals. Udleveringsmedarbejderne vil 
udelukkende skulle arbejde i Hjørring. 

Andre afledte konsekvenser
Ved lukning af værestedet og udleveringen i Hirtshals forventes det, at ejendommen vil 
kunne exittes. 


