
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Istandsættelse af Ungeafdelingen 1. sal Rusmiddelcentret Nr.: A30-04 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Social- og Sundhedsudvalget Social og Velfærd Rusmiddelcentret Anlæg 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 426    
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 426    
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Rusmiddelcentrets ungeafdeling oplever en udvikling i retning af flere unge, der henvender sig i tilbuddet.  
 
Målgruppen er sårbare unge, ofte med en psykiatrisk overbygning, og det betyder at der opleves et tiltagende 
pladsbehov og et behov for en bedre fordeling af aktiviteter og gruppering af unge. P.t. lånes der lokaler i 
voksenafdeling til gennemførelse af gruppeforløb.  På de ugentlige netværksaftener vil det på sigt blive sværere at 
gennemføre fællesspisning og andre aktiviteter, hvis antallet af unge i målgruppen stiger. På centrets 2 årlige 
afrusningsuger deltager der typisk 14 – 15 unge. Hvis antallet af unge forsætter med at stige, vil der blive et 
tiltagende behov for at kunne adskille soverum fra aktivitets- og grupperum på sigt. Der afholdes et par gange om 
året forældrearrangementer med god søgning. Her vil der også blive behov for et større lokale som kan bruges som 
foredragsrum / stort møderum. 
 
Den forventede udvikling i antal peger i retning af et behov for større rammer. På den baggrund foreslås 1. salen i 
Ungeafdelingen istandsat, så den kan tages i brug i løbet af 2023. 
 
Der vil blive indhentet tilbud fra lokale håndværkere. Projektet omfatter lovliggørelse af 1. salen til formålet, herunder 
loftbeklædning og isolering, opretning af skråvægge, isolering og beklædning og ilægning af 3 x Velux vinduer med 
redningsudgang. Opsætning af to gavlvægge og væg mod gang, samt opretning af gulv og pålægning af linoleum. 
Indvendige branddøre.  VVS arbejde og montering af radiator. El arbejde med tænd sluk samt LED panel i loft og 5 
stk montering af vægudtag og malerarbejde.  Desuden Montering af udvendig cylinderlås på hovedhus samt 
reetablering af bevaringsværdig terrassedør i stueetagen i ungeafdelingen.  
 
Istandsættelse af førstesalen vil betyde at gruppeforløb for ungeafdelingen på sigt kan gennemføres uden at unge 
skal konfronteres med voksenafdelingens målgruppe og man kan bevare indsatsen i de vante rammer. Endvidere vil 
man kunne rumme fællesspisningen i forbindelse med netværksaftener Under bedre forhold. Efter istandsættelse vil 
det også på sigt være muligt at adskille soverum fra øvrige aktivitetsrum under afrusningen.  
Hvis en istandsættelse af 1. sal bliver gennemført efterkommer det også et ønske om større møderum til afholdelse af 
stormøder med samarbejdspartnere og forældrearrangementer, samt de traditionelle fælles arrangementer i løbet af 
året. 
Endelig vil større lokaliteter betyde, at nære samarbejdspartnere blandt frivillige på sigt kan tilbydes bedre lokaliteter 
og lokaler til afholdelse af aktiviteter der relaterer sig til Ungeafdelingens behandling. 
 
 
Tidshorisont  
 
Ombygningen forventes gennemført i løbet af 2023 hvorefter faciliteterne kan tages i brug. 
 
 

 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Nej 
 

    

 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 
 


