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98 
forskellige måder at 

køre ressourceforløb
Landsforeningen Ligeværd havde et spændende netværksseminar 

med boliger til unge og ressourceforløb på programmet
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Win-Win-Win i randers

Fredag aften fortalte Kim Blach Pedersen, forstander på Randers 

Bo- og Erhvervstræning, om deres ”win-win-win situation”, da de 

i 2013/14 lavede en tom opgang i Randers om til startboliger til 

unge mellem 18 og 24 år med behov for bostøtte – STARTBO.

De havde modtaget en bevilling som løber de kommende 10 

år og giver mulighed for at give de unge støtte til samvær, struk-

tur og økonomisk støtte. Støtten har til formål at give de unge fær-

digheder, så de kan bo selv.

Efterfølgende drøftede deltagerne, hvordan det kan inspirere 

til arbejdet med at sikre, at der bliver skabt flere boliger, de unge 

kan betale på en kontanthjælp. Det er ikke kun interessant for de 

unge, men også for boligselskaberne, hvis de unge med støtte til 

at etablere sig og bo-støtte får bedre muligheder for at lykkes, og 

boligselskaberne får en god stabil lejer, der betaler huslejen.   

Kim Blach Pedersen: - Vi som Ligeværd har en stemme i debat-

ten, det skal vi benytte os af, så vi er med til at sikre, at der er bo-

liger de unge kan betale”. 

Fra salen: - Der skal laves nogle billige permanente løsninger, så vo-

res unge ikke skal kastes fra den ene ungdomsbolig til den anden.

gennem et ressourceforløb

Lørdag blev deltagerne guidet gennem et ressourceforløb - den 

lovgivning og de tanker der ligger bag af Helle Jessen Tornemand, 

der er socialfaglig konsulent i Region Midtjylland, og Milla Kri-

stoffersen, kordinerende sagsbehandler i Aarhus kommunens res-

sourceforløbsenhed. Der er store forskelle mellem kommunerne 

slog Helle Jessen Tornemand fast med ordene: - Der er 98 kom-

muner og 98 forskellige måder at gøre det på. 

Milla Kristoffersen gav efterfølgende et indblik i hvordan et res-

sourceforløb ser ud i en af de 98 kommuner – Aarhus. Her gjorde 

tilhørerne fra salen blandt andet opmærksom på, at det udefra 

kan se ud som et dyrt og uoverskueligt system, hvor unge og på-

rørende møder mange forskellige sagsbehandlere, som gør syste-

met forvirrende, vanskeligt at begå sig i og kan virke unødvendigt. 

Videregivelse af viden

Hvordan kan Ligeværd som forening byde ind i et samarbejde om 

ressourceforløb? Der er væsentlig viden om de unge, som bør 

komme med i arbejdet. Forældrene oplever, at den viden der er, 

bl.a. gennem STU forløb, ikke bliver anvendt.

Noget af løsningen mener Milla Kristoffersen kan ligge i ret-

tidig indsats.

- Det er vigtigt, at ressourceforløb ikke bare bliver et nyt sted 

at mødes, men at de faktisk udvikler og bringer de unge videre. Vi 

skal øve os i at ressourceforløbene kommer i gang tidligt. Det kan 

være med til at sikre, at vi ikke gør mere af det samme, sagde hun 

blandt andet. 

Der blev smidt en opfordring på bordet fra salen til oplægs-

holderne: UU-vejlederne og skolerne videregiver deres oplysnin-

ger til teamet. 

Milla Kristoffersen: - Det grundlæggende er, hvordan den un-

ge fungerer, og hvad vi ud fra den viden kan gøre for at de funge-

rer endnu bedre. Der er information selvfølgelig afgørende.

Debatten viste, at det er relevant, at Ligeværd laver et arbejds-

redskab, der sikrer at de erfaringer skolerne har med de unge, kom-

me ind på rehabiliteringsteamet bord. 
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Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
Generalforsamlingen fandt afslutningsvis sted lørdag eftermiddag.
Følgende repræsentanter var på valg til bestyrelsen:
•	 Bent	Flyholm	ønskede	ikke	at	genopstille
•	 Sonja	Knudsen	ønskede	at	genopstille	-genvalgt
•	 Thomas	Larsen	ønskede	at	genopstille	-	genvalgt
•	 Jørn	Thrane	ønskede	at	genopstille	-	genvalgt

Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen:
•	 Gitte	Beier	valgt	for	2	år.
•	 Ole	Schmidt	valgt	for	1	år.	

Suppleanter: Annette Nielsen og Gitte Kronbak Nielsen blev valgt 
som suppleanter. 


