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Ulriksdal er godkendt ved Socialtilsyn Midt til 12 døgnpladser og otte
aflastningspladser til børn og unge fra fem til 18 år med
gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser og fysiske
funktionsnedsættelser. Ulriksdal er beliggende på Hamarvej 1-3 i
Viborg Kommune.
Belægningen på Ulriksdal har i en længere periode været faldende.
Der er i øjeblikket indskrevet fire borgere i døgntilbuddet og fire
borgere i aflastningstilbuddet. Alle fire borgere i døgntilbuddet vil
inden for de næste tre år fylde 18 år.
Da der dermed er forventning om et større driftsmæssigt underskud
på Ulriksdal i 2019, er der begyndt en hørings- og politisk proces,
hvor regionsrådet den 27. marts 2019 træffer beslutning om
fremtiden for Ulriksdal.
Under forudsætning af regionsrådets beslutning påbegyndes der
umiddelbart herefter en proces for afviklingen, herunder opsigelse af
borgere indskrevet på Ulriksdal. Dette vil ske i tæt samarbejde med
de kommunale myndigheder.
Af de fire døgnanbragte borgere, som forventeligt fortsat vil være
indskrevet på Ulriksdal i foråret, vil der kunne tilbydes plads til tre på
afdelingen Møllebækken, som er beliggende på Djursland. Til den
sidste borger samt de fire borgere i aflastning vil der skulle findes en
anden løsning i et evt. samarbejde med den unges hjemkommune og
pårørende.

Side 1

Sideløbende har et andet tilbud i SBU, Overgangen (tilsvarende beliggende i Viborg
Kommune), oplevet en stigende efterspørgsel på deres døgnpladser.
Overgangen er et tilbud til unge autister, normaltbegavede, men med adfærdsmæssige
problemstillinger. Specialområdet er for nuværende godkendt til syv døgnpladser til
aldersgruppen 13 til 18 år, med mulighed for efterværn frem til det 23. år.
Vurderingen er imidlertid, at der et behov for udvidelse af afdelingen med syv døgnpladser.
Derfor vil det i løbet af 2019 blive undersøgt, hvorvidt bygningerne på Hamarvej 1-3, kan
ombygges og anvendes til Overgangen. Her vil andre alternativer også blive undersøgt.
Under forudsætning af, at forslaget vedtages, indarbejdes kapacitetsjusteringer af pladser i
rammeaftalen for 2020.
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