Tidlig Indsats Tasiilaq
Omlægning af Armarngivat
Til orientering.
J.nr.: 42.00
Forvaltning for Børn og Familie – Direktør Martha Lund Olsen / MLOL
Sagsresumé
Under Kommunalbestyrelsens emnedag d. 26. august 2019 vedr. fremtidige tiltag i Tasiilaq, blev
det drøftet, at der i fremtiden skal arbejdes hen imod etablering af Tidlig indsat for forældre til 0-3
årige børn, og at dette eventuelt kunne ske ved en ændring af Armarngivat. Armarngivat er en
selvstændig institution med egen bestyrelse, og bestyrelsen er positivt indstillet for ændringen af
formålet. Forvaltning for Børn og Familie ønsker at omlægge Armarngivat til et mor-barn
behandlingshjem.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Families udvalgsmøde, den 14. april 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen.
Indstilling
Forvaltning for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:
- at sagen sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv
Sagsfremstilling
Der er behov for nye initiativer i Tasiilaq. Initiativer der kan medvirke til at forebygge den store
udfordring med en alt for stor andel af børn og unge, der lever under svære vilkår præget af
omsorgssvigt i forskellig grad.
Formålet med mor-barn hjemmet er, at småbørn sikres en god og tryg start på livet ved, at barnets
forældre sikres omfattende støtte og vejledning i udførelsen og varetagelsen af forældrerollen.
Dette via tæt opfølgning og støtte fra sundheds-, pædagogisk- og socialfagligt personale med
viden og kompetencer i arbejdet.
Tilbuddet etableres i et tæt samarbejde mellem sundhedsområdet, dagtilbud og Forvaltning for
Børn og Familie med forankring i sidstnævnte. Der vil ligeledes være tilknyttet en række eksterne
interessenter. Mor-barn huset vil bestå af et dagtilbud til målgruppen samt akut døgnpladser til 1 2 akutpladser. Åbningstiden vil være 8.00 – 20.00 i alle ugens dage. Antal familier der vil kunne
indskrives i tilbuddet, vil være afhængig af de fysiske rammer. Fokus vil være på dagbehandlingen.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Mor-barn hjemmet skal medvirke til at forebygge antallet af børn og unge, der lever under svære
vilkår og er præget af en opvækst med omsorgssvigt. Ved at udvikle den tidlige indsats gennem et
tæt tværprofessionelt samarbejde er det ambitionen at opspore børnefamilier, der har behov for
støtte, på et så tidligt tidspunkt i problemudviklingen, så der kan tilbydes virksom støtte, før
problemerne når at vokse sig store. At fokusere på den tidlige, forebyggende sociale indsats giver
god mening, da det kan betale sig menneskelig såvel som økonomisk.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Budgettet for driften estimeres i 2020 til 5.250.000 kr. Der er søgt 50 % tilskud fra Socialstyrelsen,
der har tidligere været brugt 1.250 mio. som tilskud til Armarngivat, som skal bruges og derudover
rokeres resten af beløbet fra anbringelsesområdet.
Fagchefen i Tasiilaq vil fungere som den ansvarlige for projektet. Driften af mor-barn
behandlingshjemmet vil til dagligt varetages af en psykolog (psykoterapeut), fire familievejledere
og en sundhedsplejerske (sygeplejerske).

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Tidlig indsats Armarngivat etableres i henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om
støtte til børn § 25 stk. 4 punkt 6 samt § 26
Det videre forløb
Videreudviklingen og omlægningen af Armarngivat vil blive udmøntet i løbet af foråret 2020. Der er
d. 31/3-20 desuden fremsendt en ansøgning om driftstilskud til Styrelsen for Forebyggelse og
sociale forhold, som Forvaltningen afventer svar på.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen bemærkninger.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen bemærkninger.
Tidligere beslutninger:
Udvalg for Børn og Familie, beslutning, 14.april 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
1. Tidlig Indsats oplæg

