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Svar på 10-dages forespørgsel fra Viggo Jonasen (EL) om vente-
tider på bostøtte (opfølgende spørgsmål) 
 
Byrådsmedlem og medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Viggo Jo-
nasen (EL) har i en 10-dages forespørgsel bedt rådmanden for Sociale For-
hold og Beskæftigelse i et opfølgende svar at oplyse:  

1. Hvilke handlinger der er igangsat/igangsættes for at nedbringe tiden 
mellem visitation til bostøtte og iværksættelse af bostøtte for borgere 
med autisme. 

2. Hvornår ventetiden er nedbragt til et acceptabelt niveau. 
3. Samt uddyde hvor mange borgere, der venter i hvor mange måne-

der fra visitation til iværksættelse af bostøtte. 
 
Besvarelse: 
Denne besvarelse er et supplerende svar til besvarelse givet på 10-dages 
forespørgsel om ventetid på bostøtte af 7. oktober 2021. Derfor omhandler 
svaret udelukkende bostøtte efter servicelovens §85 via tilbuddet Soras. 
Målgruppen for bostøtte i Soras er borgere over 18 år med autismespek-
trumforstyrrelse. 
 
Ad. 1: Handleplan for nedbringelse af tiden mellem visitation til bostøt-
te og iværksættelse af bostøtte for borgere med autisme 
Der pågår allerede et arbejde omkring at nedbringe perioden mellem visitati-
on og iværksættelse af bostøtte, som beskrevet i besvarelse af 10-dages 
forespørgsel fra 7. oktober 2021.  
 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse finder dog behov 
for at styrke arbejdet og har derfor udarbejdet en handleplan for Soras. Den 
består af både igangsatte tiltag og nye tiltag.  
 
Handleplanen indeholder 4 hovedpunkter: 

1. Opnormering via nyansættelser samt flere medarbejdere på fuldtid 
hos SORAS svarende til 3 mio. kr. Opnormeringen igangsættes  
med øjeblikkelig virkning. 

2. Udvikling af introduktions- og afklaringsforløb målrettet borgere med 
autisme med fokus på afklaring af støttebehov. Målet er, at der ta-
ges kontakt til borgeren indenfor en måned med henblik på igang-
sættelse af aktiviteter og afklaring.  

3. Systematisk implementering af kombi-modeller med fysisk og virtuel 
bostøtte samt gruppebaseret støtte. Arbejdet med virtuel bostøtte og 
brug af gruppebaseret støtte er allerede i planlægningsfasen.  

4. Øget fokus på løbende kompetenceudvikling og autismeviden. Ar-
bejdet er allerede igangsat med møder mellem Autismeforeningen 
og Soras. 

 
Udviklingen af introduktions- og afklaringsforløb uddybes og udfoldes i sam-
arbejde med Autismeforeningen Region Østjylland med henblik på at udvikle 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE 
Fagligt sekretariat 
Aarhus Kommune 

Jægergården, Værkmestergade 
15 B 
8000 Aarhus C 
 
Direkte telefon: 41 85 99 39 
 
Direkte e-mail: 
amaba@aarhus.dk 
 
Sag: 21/100352-2 
Sagsbehandler: 
Maja Bæk Andersen 



 

 

3. november 2021 
Side 2 af 2 

en robust løsning med brugerinddragelse for øje. Arbejdet kommer til at 
pågå i november og december 2021 samt starten af 2022.  
 
Ad 2 Tidshorisont for nedbringelse af tid mellem visitation og igang-
sættelse af bostøtte for borgere med autisme: 
Det er en klar forventning, at der er sket en markant forbedring med udgan-
gen af 1. kvartal 2022. I relation til handleplanen udarbejdes klare milepæle 
for at følge effekten, at de igangsatte handlinger. 
 
Ad. 3 Status hvor mange borgere med autisme, der venter (opgjort i 
måneder) fra visitation til iværksættelse af bostøtte: 
Der er pt.114 borgere, som afventer igangsættelse af bostøtte.  
 
Nedenstående tabel viser, hvor mange borgere, der aktuelt afventer igang-
sættelse af bostøtte i regi af SORAS samt den aktuelle tid, som de har ven-
tet på igangsættelsen.  
 
Tabel: Antal borgere, der afventer igangsættelse af bostøtte ved Soras og tid 
siden afgørelse om bostøtte (oktober 2021) 
Tid siden afgørelse om bostøtte via Soras Antal borgere 

Mindre end 6 mdr. siden afgørelse 41 

mellem 6 mdr. og 12 mdr. siden afgørelse 40 

Over 1 år siden afgørelse 33 

 
I perioden mellem visitation og igangsættelse af bostøtte er der løbende 
kontakt mellem borger og dennes sagsbehandler med fokus på at følge bor-
gerens behov og trivsel.  


