4.3 Reduktion i Støttekontaktteam (SKP)
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Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)
Budget ændring

2021
-0,680

2022
-1,360

2023
-1,360

2024
-1,360

(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)
Reduktion i kommunens SKP-team fra to til ét team samt en medarbejderreduktion fra 6
til 3 medarbejdere.

Beskrivelse
Der er i dag ansat 6 fuldtidsmedarbejdere – den samlede lønsum udgør årligt 2,72 mio.
kr.
Støttekontaktteamet er muliggjort under Servicelovens § 99. Støtte- og
kontaktpersonerne har base dels i de socialpsykiatriske væresteder (SKP-team i
socialpsykiatrien) og dels i væresteder for udsatte (SKP-team i udsatteområdet).
Kerneopgaven for teamet er at opnå kontakt med samfundets mest udsatte borgere og
forhindre yderligere social udsathed. Nærmere konkret er målgruppen for indsatsen de
mest udsatte borgere med psykiske lidelser, isolation, misbrug og hjemløshed.
Der skabes kontakt med målgruppen qua samarbejde med andre sociale
indsatser/myndigheder, der arbejder med målgruppen fx det boligsociale arbejde,
Kriminalforsorgen, Politi, Psykiatrien i Region Nordjylland, forsorgs- og omsorgshjem,
frivillige organisationer, Jobcentret, Misbrugscentret, Myndighed Handicap og Ældre
samt forebyggelse af radikalisering.
Kontakt med målgruppen kan være: 1) en enkelt kontakt, 2) løbende kontakt over
længere tid, 3) hyppig kontakt, men over kortere tid, og 4) sporadisk kontakt. Kontakten
kan være både i borgernes hjem, på værestederne eller et neutralt sted i offentligt rum.
Enheden yder endvidere råd og vejledning til samarbejdspartnere, pårørende, naboer
m.fl., der har udfordringer i samarbejdet med borgergruppen.
Hver af de 6 normeringer i SKP ordningen forventes at have kontakt til ca. 25 borgere af
gangen.

Reduktionsforslaget går på:
 Sammenlægning af SKP-enhederne fra to til ét team.
 Reduktion i SKP-stab fra 6 til 3 medarbejdere. Økonomisk rationale på 0,680 mio.
kr. i 2021 pga. implementeringsforskydelse. Herefter årligt 1,380 mio. kr.
SKP-ordningen er en ’kan-opgave’, og reduktionsforslaget indebærer tilpasning af
serviceniveau.

Personalemæssige konsekvenser
Forslaget indebærer en reduktion fra 6 til 3 medarbejdere.

Andre afledte konsekvenser
Borgers mulighed for støtte formindskes, og borger kan komme i højrisiko for yderligere
social udsathed. Borger vil opsøge støtte i andre af kommunens indsatser hvorved en
forskydning af opgaver og ydelser vil tilfalde eksempelvis kommunens Pensionsafdeling
og støtteindsatser i botilbud, bostøtte osv. da det kan forventes, at borgerne fortsat vil
have behov for en kommunal indsats (omsorgspligten). Målgruppen af borgere er ofte
for dårlige til at indgå i § 85-støtte, da borgerne har svært ved at være stabile i et forløb
hen over tid, og derfor vil de falde igennem såfremt SKP-enheden reduceres.
Det vil endvidere ikke i samme omfang som nuværende være muligt at yde straksindsatser i akutte situationer.
SKP’erne inden for området for udsatte grupper er tilknyttet værestederne og dækker
bl.a. værestedsmedarbejderne af ved ferie og sygdom. Brobygningen til værestederne
vil blive besværliggjort ved en reduktion af medarbejdere.

