Fusion
Børne- og Familiecenter Herning
Navn på nuværende tilbud

Familiebehandlingen Herning,
Smedegade 2, 7400 Herning (incl.
Nordlys, Nørrevænget 4, 7480
Vildbjerg)
Familiecentret:
Juridisk grundlag:
Lov om social service § 10, § 11, § 52,
stk. 3, nr. 3, 4 og 7
Åben rådgivning, samvær,
forældreprogrammer, familiebehandling

Ydelser

Udelukkende Herning-familier
Nordlys:
Juridisk grundlag:
§ 66, stk. 1 og 6 og § 101.
Familiebehandling (døgn og ambulant)
Belægning (Nordlys):
2010: 115,64 %
2011: 104,15 %
2012: 157,7 (+ ambulante ydelser)
Herning-familier udgør 25-40 %
Er organiseret i Børn og Unge (CBF)

Organisering
Ledelsesstruktur

1 leder
Familiecentret: 1 afdelingsleder
Nordlys: 1 afdelingsleder
16,60 årsværk på Nordlys (adm. 37 timer)
21,90 årsværk i Smedegade
38,50 årsværk i alt

Antal medarbejdere

Nordlys har 13 pedeltimer pr. uge.
Psykologer, pædagoger, socialrådgivere,
ergoterapeut, kostvejleder (på Nordlys) og
teknisk/adm. Personale. Desuden køber
Nordlys sygeplejerske til
medicinhåndtering samt ved § 101-ydelse
(misbrug)
Familiecentret, Smedegade 2, 7400
Herning (lejede lokaler).

Faglig sammensætning af medarbejdere

Bygninger og beliggenhed

Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg
(10-16 pladser – afhængigt af familiernes
størrelse)
Budget ’13:
Nordlys:
6.546.000 kr.
Familiecentret: 10.312.000 kr.

Økonomi
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I alt
Ejerforhold

16.858.000 kr.

Herning Kommune

Evt.

Navn på nuværende tilbud

Børne- og Ungecenter TOFTEN
Gl. skolevej 78, 7400 Herning
(Broen, Sjællandsgade 9, 7400
Herning)
Juridisk grundlag:
Døgntilbud:
Tilbuddet er oprettet i henhold til Lov om
social service § 67, stk. 4.

Ydelser

Dagbehandling (Broen) + ambulante
ydelser:
Tilbuddet er oprettet efter Lov om social
service, § 52, stk. 3, nr. 3.
Der leveres ydelser efter Lov om social
service:
§ 52, stk. 3, nr. 2: Praktisk,
pædagogisk eller anden støtte i
hjemmet.
§ 52, stk. 3, nr. 5:
Aflastningsordning
§ 52, stk. 3, nr. 6: Udpegning af
en fast kontaktperson for
barnet/den unge eller for hele
familien.
Belægning:
2012 Toften: 90,5 %
2012 Broen: 73,6 % (i opstartperiode. I
dag 100 %)
Organisering

Samarbejdsaftale med Herning
Kommune, CBF
1 leder, 1 stedfortræder (m.
afdelingslederfunktion), 2 afdelingsledere
35,14 årsværk
(er p.t. under forandring grundet omstilling
til ny indsats)
Psykologer, pædagoger, medhjælpere,
socialrådgiver, HK’er
Gl. Skolevej 76-78, 7400 Herning +
Sjællandsgade 9, 7400 Herning (lejet,
benyttes af dagbehandlingstilbuddet
Broen),
Ejendommen Helligsøvej 2, Hurup
(sommerhus).
Budget ’13:

Ledelsesstruktur
Antal medarbejdere
Faglig sammensætning af medarbejdere
Bygninger og beliggenhed

Økonomi
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Toften – døgn (9 pl.) 6.104.000 kr.
Toften – korttids (6 pl.) 7.579.000 kr.
Broen
4.470.000 kr.
I alt
18.153.000 kr.
Ejerforhold

Selvejende (med egen bestyrelse)

Evt.

Evt. andre tilbud/ydelser, der kan tænkes ind:
Et nyt tilbud beskrives ud fra flg.:
Det nye tilbud sammensættes af følgende
nuværende tilbud:

Familiebehandlingen Herning (Familiecentret,
Smedegade, Herning + Nordlys, Vildbjerg)
Og
Børne-Ungecentret TOFTEN (incl.
Dagbehandlingstilbuddet Broen).
Tilknyttede plejefamilier.
Juridisk grundlag:

Ydelser

Der er et vist sammenfald i ydelser og metoder.
Organisering
Forslag til ny ledelsesstruktur

Der vil være mulighed for at samkøre ydelser fra de
respektive tilbud (mulighederne belyses nærmere af
de implicerede parter).
1 leder, 5 afdelingsledere

Antal medarbejdere efter sammenlægning

Ud fra nuværende forudsætninger:
Toften:
35,14 årsværk
Familiebehandlingen (incl. Nordlys): 36,34 årsværk
71,48 årsværk
Besparelsen på 2 ½ % opnås fortrinsvis ved
besparelse i ledelseslaget samt effektiv udnyttelse
af bygningsmassen.
Psykologer, pædagoger, medhjælpere, HK,
servicemedarbejdere, socialrådgivere,
socialrådgivere, ergoterapeut samt kostvejleder og
køb af sygeplejerske på Nordlys.

Faglig sammensætning af medarbejdere

Bygninger og beliggenhed
Økonomi

De implicerede parter udarbejder forslag til fremtidig
effektiv udnyttelse af bygningsmassen samt
implementeringsplan
Budget ’13:
Familiebehandlingen: 16.858.000 kr.
Toften:
18.153.000 kr
I alt
39.285.000 kr.

Ejerforhold

.
Der er tale om 1 af Herning Kommunes tilbud, men
også 1 selvejende tilbud. Det fusionerede Børne- og
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Familiecenter Herning bliver et kommunalt tilbud.
Fordele ved sammenlægning

En indgang til tilbud til aldersgruppen.
Indsatser til aldersgruppen målrettes i
højere grad, end det er tilfældet i dag.
Effektiv udnyttelse af bygningsmassen
(besparelse) samt effektiv udnyttelse af
kapacitet (indsatser).
Synergi-effektiv ift. ledelse
Størrelsen giver robusthed i forhold til
økonomi.
Giver medarbejdere tryghed i ansættelse.
Faglig udvikling.

Ulemper ved sammenlægning

Langt fra ledelse til medarbejder.
Institutionen er spredt på flere matrikler
Familiecentret i Smedegade er ikke takstbelagt.

Evt.

Et tilbud af denne størrelse og med en så kompleks
sammensætning af ydelser stiller krav til
lederen/ledelsen.
I forbindelse med, at der tilknyttes plejefamilier til
tilbuddet vil det være muligt for institutionen at
tilbyde supervision, rådgivning og vejledning til
familieplejer til tilbuddets målgrupper. Endvidere kan
man forestille sig, at institutionen kan have ”timeout”-funktion til børn/unge ved sammenbrud i
familiepleje eller i en overgangsfase (før/under/efter
anbringelsen i familiepleje).
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Børne- og Familiecenter Herning
Organisationsdiagram

Leder

Afd. Nordlys

Afd.
Familiebehandlingen

Afdelingsleder

Afdelingsleder

Afd. Knasten
(tidsbegrænsede
anbringelser)

Afd. Kvisten

Afd. Broen

Afdelingsleder

Afdelingsleder

Afdelingsleder

1 afdelingsleder får stedfortræderfunktion.
Det anvendte institutionsnavn samt benævnelse af afdelinger, der er benyttet her, er foreløbige arbejdstitler.
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