Dagsorden til DAS den 12. august 2014

Årsrapport 2018 for Viften Vodskov
Viften Vodskov – kort fortalt
Botilbuddet Viften Vodskov er et højt specialiseret tilbud til mennesker med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD
efter SEL §§ 66 og 107. Tilbuddet er normeret til 17 personer, hvoraf 5-7 af pladserne (børn) indgår i det forstærkede
rammeaftalesamarbejde. Der er pt. 5 pladser til børn og 12 pladser til voksne. Der er tale om borgere med en kompleks
og udfordrende adfærd samt borgere med spiseforstyrrelser, der knytter sig til deres handicap. Borgerne lider af
komorbiditet i svær grad. Der arbejdes detaljeret med at skabe den bedste struktur og genkendelighed i hverdagen, og
der arbejdes konkret med autismepædagogik suppleret af en neuropædagogiske tilgang.

Status
Viften Vodskov har gennem længere tid oplevet en intern Aalborg Kommune forskydning af borgergruppen således, at
børnegruppen bliver kontinuerligt mindre. Årsagen til dette skal ses i lyset af, at der i langt højere grad gøres brug af
indsatstrappen, hvilket dermed betyder, at børnene i langt højere grad anbringes i højt specialiserede plejefamilier eller
mindre indgribende foranstaltninger end anbringelse. På denne baggrund overvejes den fremtidige
målgruppesammensætning på tilbuddet.

Økonomi
Viften

2017

2018

Kapacitet
Realiseret aktivitet
Budgetteret belægning (%)
Realiseret belægning (%)

2019
(forventet)

17
17
95/98
98,6

17
17
95
100

17
95

[Her skrives bemærkninger til ydelse 1/ydelsesområde 1]

Budget og regnskab
År

Bruttoomkostningsbudget
Takstindtægter
Direkte udgifter
Administration
Central ledelse og administration
Ejendoms- og kapitalomkostninger
Tilsyn og udvikling
I alt

2017

2018

Budget
21.246.889
Regnskab
-21.385.870
18.057.207
533.675
822.978
1.753.908
209.075
-9.027

2019
(forventet)
24.781.145

23.841.146

-21.140.822
18.012.705
459.982
618.790
1.408.032
107.371
-524.942

Viften har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018

Udvikling af Viften Vodskov
(Nedenstående skal kun medtages, såfremt der er sket ændringer eller påtænkes ændringer. Ellers udelades afsnittet)
Faglig udvikling (Beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets målgruppe, faglige tilgang e.l.)
Organisatorisk udvikling (beskriv hvis tilbuddet har lavet organisatoriske ændringer, fået nye strategiske mål e.l.)
Ledelsesstruktur (beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets ledelsesstruktur)
Kompetenceudvikling (beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets kompetencer)
Fysiske rammer (beskriv hvis der er ændringer vedr. de fysiske rammer)
Andet (beskriv hvis der er sket eller påtænkes udvikling inden for andre områder eks. ydelsesstrukturen, takstændringer
e.l.)

