
Social- og Psykiatriafdelingen. 
• Rådgivning og behandlingscentret: 
• Misbrugere i behandling : 78 
• Heraf får 47 metadon i KABS og 31 er i behandling 

for hash og kokain misbrug i RÅB.  
• Ca. 1/3 gennemfører vores egne forløb og bliver 

stoffri. 
• 58 borgere har SKP (støtte- kontaktperson) fra RÅB 

pga. misbrug eller andre tunge sociale problemer.     
• Årlig udgift til stofmisbrugsbehandling:   
• KABS: 3.885.000 kr., Døgnbehandling: 39.000 kr.,  
• Andre udenbys: 255,600 kr., RÅB: 2,613,000 kr., i alt 

6,793,000 kr. 
 



• STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – 2013/14 : 
38 unge – årlig udgift:  11,727.600 kr. 
 

• Alkoholmisbrugere i behandling – primært i Lænken - : 98 
årlig udgift : 2.917.700 kr. ( ambulant, døgn, dag m.v.) 
 

• Borgere på forsorgshjem 22 svarende til 5 helårspladser og 
på krisecentre 11 svarende til 2 helårspladser : 2,380.000 
kr. i årlig udgift.  
 

• Behandler 147 sociale sager, hvoraf de 58 har SKP. 
 

• Boligerne på Nyholms alle: Har været fuldt belagt, 15 
forskellige borgere og 2 familier. 
 
 
 
 



Økonomisk team. 
• Udbetaling af: 
• Kontanthjælp til 1,017 borgere. 
• Uddannelseshjælp til 303 borgere.(ca.113 falder til SU) 
• Ledighedsydelse til 117 borgere. 
• Revalideringsydelse til 70 borgere. 
• Ressourceforløbsydelse til 10 borgere. 
• Særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige til 87 

borgere. 
• Over 60 årige uden ret til pension til 10 borgere. 
• Enkeltydelser § 81/82 udbetales årligt: 3.3 mill. Bl.a. 489 

ansøgninger om hjælp til tandbehandling. 
• 224 borgere får administreret deres kontanthjælp, dvs. 

”vi” betaler husleje m.v. og udbetaler hjælpen i rater.  



Socialpsykiatrien. 
• Egne bofællesskaber § 107: Næsbyvej 7 pladser, Rødovrevej 

6 pladser.  
• Anbragt udenfor Rødovre: § 107 (midlertidige) 14 borgere, § 

108 (varigt) 25 borgere. Udgift §107: 6,9 mio., § 108: 19.4 
mio. 
 

• 109 borgere modtager almindelig SKP (støtte- 
kontaktperson) 

• 16 borgere modtager døgn SKP. 
 

• I 2011 var 21 anbragt i § 107, og 30 i § 108 så på trods af 
løbende tilgang er det lykkedes at reducere i antallet af 
udenbys anbragte. 



Vidtgående psykisk 
udviklingshæmmende. 

• Botilbud: § 108-14 borgere – Slotherrensvænge 
• Botilbud: § 107-40 borgere – Slotherrensvænge, Næsbyvej, 

Bystrædet, Medelbyvej, Rødovrevej, Nyholms Alle 
(Længen). 
 

• Botilbud § 108 udenfor Rødovre: 67. Udgift: 58.5 mill. 
• Botilbud § 107 udenfor Rødovre: 17. Udgift: 11.9 mill. 

 
• 45 borgere har hjemmevejleder i eget hjem. 

 
• KLUB 9: Fritidstilbud til voksne udviklingshæmmede – 30 

pladser (43 brugere) -  
 

 
 



 
• Dagtilbud § 103 – Beskyttet beskæftigelse: 49, udgift 6.9 

mio.  
 

• Dagtilbud § 104 – Aktivitets og samværstilbud: 109, udgift 
22.2 mio. 
 

• Beskyttet beskæftigelse: 43 personer. 
 

• Værkstedscentret Espevangen. 
• Højt specialiseret dagtilbud til svært autistiske brugere – 32 

pladser. 

 



Pension. 
• Udbetaling af folke- og førtidspension sker fra UDK (Udbetaling 

Danmark). Personlige tillæg, enkeltydelser og alle andre forhold 
end udbetaling sker i kommunen.  

• Antal folkepensionister: 6.949 
• Antal førtidspensionister : 1.312   
• Antal pensionister med helbredskort: 2.389 – årlig udgift: 9,3 mill.  
• Antal administrationssager : 71. 
• Antal pensionister der får supplement til brøkpension: 47. 
 

• Løntilskud – Fleksjob. 
• Gennemsnitligt ydes løntilskud til ca. 180 personer. 
• Ca. 300 arbejdsgivere modtager fleksjobrefusion. 
• Ca. 50 får fleksjobtilskud. 



Kontanthjælpsreform. 
• Væsentligste ændringer: Unge under 30 år uden 

erhvervskompetencegivende uddannelse 
modtager uddannelseshjælp. 

• Visiteres som:  
• Åbenlyst  uddannelsesparate. 
• Øvrige udd.parate – dvs. istand til at starte udd. 

inden for ca. 1 år. 
• Aktivitetsparate  dvs. unge som ikke er i stand til at 

påbegynde udd. inden for 1 år pga. problemer. 
• Hjælp: 11.712 kr mdl. til enlig forsørger. 
• 8.196 kr. mdl. til gift forsørger. 
• 5.857 kr. mdl. Til forsørger gift med modt. af SU 

eller kontant / udd.hjælp som under 30 årig.  
 
 



Kontanthjælpsreform. 
• 10.689 kr. for gravide efter 12. svanger. Uge 
• 14,203 kr. hvis forsørger og dok. psykisk 

lidelse. 
• 10.689 kr. udeboende psykisk syg 
• 5.857 kr. for udeboende og fyldt 18-29 år 
• 2.524 kr. for hjemmeboende og fyldt 18-29 år. 

 
 



Kontanthjælpsreform. 

 
Uddannelse  

 
Parat til  
job eller uddannelse  

 
Ydelse  

Under 30 år med  
kompetencegivende  
uddannelse  

Jobparat kan komme i arbejde 
i løbet af kort tid  Kontanthjælp  

Aktivitetsparat 
Kan ikke komme i arbejde i 
løbet af kort tid  

Kontanthjælp og  
aktivitetstillæg  

Under 30 år uden  
kompetencegivende  
uddannelse  

Uddannelsesparat  
Kan begynde på en 
uddannelse inden for et år  

Uddannelseshjælp      

Aktivitetsparat 
Kan ikke begynde på en 
uddannelse inden for et år  

Uddannelseshjælp og  
aktivitetstillæg*  



Kontanthjælpsreform. 

• Ledige over 30 år og unge med 
erhvervskompetencegivende uddannelse 
modtager kontanthjælp – på samme niveau som 
hidtil. 

• Visiteres som: 
• Jobparate - dvs. vurderes at kunne komme i 

arbejde inden for kort tid. Skal arbejde for 
kontanthjælpen – nyttejobs. 

• Aktivitetsparate – dvs. kan ikke komme i arbejde 
inden for kortere tid. Skal have helhedsorienteret 
indsats. 
 



Kontanthjælpsreform. 
• Gensidig forsørgelsesplig for samlevende.  
• Samliv hvis: 
• Begge er fyldt 25 år og ugifte. 
• Fælles bopæl 
• Samliv kan føre til ægteskab / reg. Partnerskab 
• Har et fælles barn 
• Har været noteret som samlevende i ATP 
• Hvis der er tale om et samliv af æfteskabslig-

nende karakter. 
 
 



Kontanthjælpsreform. 
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