Vedtægter for Tidlig Indsats Behandlingshjemmet ’Apisseq’,
Storesøvej B-560, 3920 Qaqortoq

Lovgrundlag
Lovbestemmelser om tidlig opsporing og behandling, tidligt og forebyggende samarbejde samt
indsats til vordende forældre i §§ 3-4, § 8, §§ 16-17, § 20, § 26 og § 51 i Inatsisartutlov nr. 20 af
26. juni 2017 om støtte til børn
Kapitel 1
Navn og hjemsted
§ 1. Døgnbehandlingshjemmet ’Apisseq’ er en kommunal institution.
Stk.2 Institutionen har hjemsted i Qaqortoq i Kommune Kujalleq, Grønland.

Kapitel 2
Formål og behandling
§ 2. Boligerne er udelukkende tilknyttet formål ved døgnbehandlingsstedet ’Apisseq’, jf. § 3.
§ 3. Formålet efter § 2 er at tilbyde behandling til socialt udsatte familier der er tilknyttet ’Tidlig
Indsats’, herunder gravide og forældre med børn i alderen 0-2 år, som fra myndighedsafsnittet i
Socialforvaltningens børneafdeling er vurderet til, at have ekstraordinært behov for støtte til at
skabe en struktureret og tryg hverdag for at klare sig selvstændigt som familie. Dette for at
forebygge omsorgssvigt samt anbringelser uden for hjemmet.
Stk. 2. Behandlingen er vederlagsfrit og tager udgangspunkt i borgerens behov, mål og motivation,
samt på borgerens psykiske og sociale problemer jf. § 8.
Stk. 3. Behandlingen er baseret på frivillighed og gensidig forståelse mellem behandlerne og
borgeren.

§ 4. Behandlingen og dermed opholdet i ’Apisseq’ vil i udgangspunktet være en 6 måneders
kontrakt med mulighed for forlængelse. Ved ophør af behandlingskontrakten opsiges lejemålet
automatisk jf. kap. 6.
Kapitel 3
Visitationsgruppen
§ 5. Visitationsgruppen består af følgende medlemmer:
 Leder af Familiecenteret Qaqortoq, som formand
 Repræsentant fra Sundhedsvæsenet (Regionssygehuset Qaqortoq)
 Ledende socialrådgiver fra Børne- og Ungeområdet
 Medarbejder fra Apisseq
 Tidlig Indsats medarbejder fra hjemsteder (Qaqortoq, Narsaq eller Nanortalik)
Stk. 2. Medarbejderen fra Apisseq har til opgave, at modtage og ajourføre de indkomne
indstillinger. Vedkommende melder tilbage i forhold til tidspunkt for forventet ledige
behandlingspladser og vurdering om behandlingstilbuddet matcher den pågældende familie.
Vedkommende indkalder til møde, når der forventes en eller flere ledige pladser i
behandlingshjemmet, samt har til opgave, at fungere som sekretær til visitationsmøderne.
Stk. 3. Relevante interne eller eksterne fagpersoner kan indkaldes til at deltage i mødet efter behov.
Stk. 4. Gruppen er beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer er til stede. Ad hoc medlemmer har
ingen stemmeret.
Stk.5. Gruppen skal gennemgå ventelisten ved hver påbegyndelse af et møde.
Stk. 6. Gruppen træffer afgørelse ved almindelig afstemning ud fra en faglig vurdering af familiens
situation og behandlingsmotivation. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk.7. Visitationsmødet afholdes så vidt muligt i forlængelse af Apisseq´s behandlingsmøde. I
tilfælde af behov kan visitationsmøderne tilknyttes via elektroniske medier.
Stk.8. Sammensætningen af visitationsmedlemmerne kan ændres administrativt, hvor der i
Socialforvaltningen sker politisk godkendt organisationsændring.

Kapitel 4
Visitationsgruppens opgaver og kompetence

§ 6. Visitationsgruppen modtager indstillinger fra sagsbehandlere og andre fagpersoner under
’Tidlig Indsats’ i Kommune Kujalleq.

§ 7. Visitationen skal altid foretages ud fra en aktuel vurdering af den samlede pulje af indstillede
familier.

§ 8. Visitationen skal altid bunde i en faglig vurdering af familiens samlede psykosociale situation
og motivation for at indgå i Apisseq’s behandlingstilbud.

§ 9. Visitationsgruppen har den fulde kompetence til at visitere og afslå familier ud fra § 5 stk. 4.

§ 10. Visitationsgruppen har den fulde kompetence til at ophæve behandlingskontrakten efter
retningslinjer i kap. 6.

§ 11. Afgørelser, jf. §§9-10, kan påklages efter almindelige regler herom, i henhold til
Socialvæsenets styrelse og organisation.

Kapitel 5
Visitationskriterier
§ 12. Familien skal være visiteret til ’Tidlig Indsats’ i Kommune Kujalleq.

§ 13. Såfremt visiterede familier er boligløse på visitationstidspunktet skal de søge om optagelse på
ventelisten til social bolig.
§ 14. Sagsbehandler fra ’Tidlig indsats’ er ansvarlig for at udarbejde en handleplan inden den
endelige visitering.
Stk.2. Det skal fremgå tydeligt i handleplanen, at de henviste familier er villige til at samarbejde og
forstået kravene til opholdet i Apisseq, herunder rådet og vejledt om husregler m.v., som de skal
underskrive på.
Stk.3. Der anvendes specifikke blanketter til udarbejdelse af henholdsvis visitation, handleplan samt
behandlingsplan for familier visiteret til Apisseq.

§ 15. Med udgangspunkt i visitationen og handleplanen, jf. § 14, koordinerer behandlingsstedet et
behandlingsplanlægningsmøde, for hvilket medarbejderen fra Apisseq er ansvarlig for.
Stk.2. Der udarbejdes herefter en behandlingsplan i samarbejde med familien.
Stk.3. I behandlingsplanen nedskrives borgerens behov, mål og motivation, genogram udarbejdes,
eventuelle behandlingsplaner fra andre aktører, gennemgås og underskrives samt andre praktiske
gøremål i forbindelse med opholdet, herunder adresseændring, hvis familien er boligløs.
Stk. 4. Indflytning i behandlingshjemmet kan kun ske efter underskrift af behandlingsplanen og
husreglerne, samt samtykkeerklæring til månedlig rusmiddeltest i form af en urinprøve i Qaqortoq
Sygehus, i tilfælde hvor forælderen har eller haft misbrug med rusmidler.
Stk. 5. Familien forpligter sig til at overholde husregler samt de beskrevne punkter i
behandlingsplanen under deres ophold i behandlingshjemmet.

§ 16. Da ventelisten til Apisseq er åben, kan de familier der modtager afslag til optagelse i B-560,
forblive på ventelisten, og afvente til næste tilbud.

Kapitel 6
Ophævelse af kontrakten
§ 17. Ved brud på de i § 15 stk. 4-5 beskrevne aftaler påhviler det lederen af Familiecenteret at
tildele familien en mundtlig advarsel i første omgang.
Stk.2 Ved anden gang der sker brud på de i § 15 stk. 4-5 nævnte aftaler uddeler lederen af
Familiecenteret en skriftlig advarsel.
Stk.3 Såfremt de omtalte forhold bringes i orden bortfalder den skriftlige advarsel efter 3 måneder.

§ 18. Såfremt de omtalte forhold i § 15 stk. 4-5 ikke bringes i orden betragtes visitationskriterierne
ikke længere som opfyldt og kontrakten som afbrudt.
Stk.2. Ved afbrud af kontrakten, jf. stk.1, skal familien fraflytte bofællesskabet.
Stk.3. Visitationsgruppen indstiller herefter til sagsbehandler om at udarbejde ny handleplan for
familien.

Kapitel 7
Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 19. Vedtægterne træder i kraft 1.august 2020.

