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Forslag til eventuel fremtidig anvendelse af botilbuddet "Længen" samt bofællesskaberne
Nyholms Alle og Næsbyvej
Sagsbeskrivelse:
Formålet med denne mødesag er præsentere forvaltningens overvejelser vedrørende fremtidig
anvendelse af botilbuddet ”Længen” samt bofællesskaberne Nyholms Allé og Næsbyvej.
Lokaliteterne bliver ledige i forbindelse med etablering af de nye bofællesskaber for
udviklingshæmmede på Slotsherrens Vænge 6 (tidligere Rødbo). Sagen skal afklare, hvorvidt
forvaltningen skal arbejde videre med at undersøge mulighederne for at etablere denne type tilbud
på ovennævnte lokaliteter. Godkendes overvejelserne, fremlægges der selvstændige
beslutningsgrundlag med konkret økonomi december 2011 og januar 2012.
Forvaltningen foreslår, at der oprettes tre nye tilbud i eget regi til målgrupperne sent udviklet/lettere
udviklingshæmmet og personer med psykisk sygdom. Der er tale om to midlertidige botilbud og et
akuttilbud/herberg med nødboliger.
Som der redegøres for i mødesagen vedrørende opfølgning på budgetanalysen, der også behandles
på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. november, er udviklingen af en bredere tilbudsvifte
et initiativ til at nedbringe udgiftsniveauet på området. Etablering af tilbuddene er en investering
med henblik på senere besparelser. Tilbuddene kan ikke fra start finansieres fuldt ved at hente
borgere hjem fra eksterne tilbud, men på længere sigt vil det være økonomisk rentabelt at etablere
egne tilbud som alternativ til køb af udenbys pladser. Dertil kommer, at flere af de personer, der i
dag bor selv med bostøtte, egentlig er for dårligt fungerende til at bo selv i en længere periode og vil
få behov for mere hjælp og støtte, end den de tilbydes i dag. Ligesom der p.t. er fire på venteliste til
botilbuddet på Rødovrevej 119.
Børne- og Famileafdelingen har kendskab til 23 unge i alderen 16-19 år, der i dag er anbragt og vil
få behov for et botilbud i voksen regi. Diagnosemæssigt fordeler de 23 unge sig i grupperne 'unge
med ADHD og udviklingshæmning' og 'unge med psykiatriske diagnoser'. Der er en stigningen i
antallet af unge, som ikke vil kunne bo i egen bolig uden et pædagogisk forløb. Afdelingen
videregiver ca. fem til seks unge årligt til Social- og Psykiatriafdelingens tilbud. Flertallet af disse
unge vil gerne have et tilbud i Rødovre, da deres familie bor i kommunen. Flere vil også have behov
for et STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelse) og/eller et dagtilbud.
”Længen”
Længen overvejes indrettet til midlertidigt botilbud med 12 pladser for sent udviklede/lettere
udviklingshæmmede. Længen er ikke tidssvarende på grund af mangelfulde toilet- og badeforhold,
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men kan anvendes som midlertidige boliger (maksimalt tre år), mens beboerne afklares med henblik
på at komme i egen bolig.
Det foreslås, at de fire sent udviklede/udviklingshæmmede, der i dag bor i bofællesskabet på
Rødovrevej 119, flyttes til Længen. Derudover kan de personer, der står på venteliste til Rødovrevej
119, med fordel placeres på Længen.
De har ikke andre tilbud i dag end støttekontaktpersonordningen, men har behov for et egentlig
botilbud. De resterende tre til fire pladser kan optages af eksempelvis de unge med en lignende
diagnose/funktionsniveau, som Børne- og Familieafdelingen har kendskab til – der kan muligvis
hjemtages en ung fra botilbuddet Granhøjen, hvor taksten er 36.500 kroner om måneden. Herudover
er der p.t. to anbragte på Grennesminde til samlet 60.000 kroner om måneden, som eventuelt også
vil kunne hjemtages, og derved reducere udgiften til udenbys tilbud yderligere.
Længen vil også kunne anvendes som botilbud for unge i STU-forløb med lignende diagnoser, der
har behov for et døgntilbud.
Der er p.t. intet forslag til anvendelsesmuligheder af Rødovrevej 119.
Taksten på Længen vil udgøre 30.000 kroner om måneden. Det betyder en årlig udgift på godt 4,3
mio. kroner. Der er i forvejen udgifter på knap 1,9 mio. kroner til de fire beboere på Rødovrevej 119
og drift af huset, hvilket vil sige, at der er en manko på 2,4 mio. kroner. De resterende otte pladser
er der ikke umiddelbart finansiering til. Nogle af pladserne kan anvendes til at rydde ventelisten til
Rødovrevej 119, som nævnt tidligere. Dermed frigøres ressourcer i støttekontaktpersonordningen,
hvor der også er venteliste. Derudover vil de øgede driftsudgifter blive delvist kompenseret af
besparelser på de af Børne- og Familieafdelingen anbragte unge. Ligesom det på sigt i flere tilfælde
vil være muligt at undgå anbringelser på udenbys institutioner, som generelt er væsentligt dyrere
end dette tilbud i eget regi.
Beslutningsgrundlag lægges frem til januar 2012.
Nyholms Allé
Nyholms Allé fungerer i dag som bofællesskab for fire personer med psykisk funktionsnedsættelse.
Disse er flyttet til Slotsherrens Vænge 6.
Lokaliteten foreslås i stedet anvendt som akuttilbud/herberg til midlertidigt ophold til personer, der
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om
aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Målgruppen er parallel med den målgruppe,
Rødovre Kommune i dag køber pladser til på Botilbuddet Solvang i Glostrup til 1800 kroner i
døgnet eks. behandling.
Belægningen på stedet vil variere. Der kan være perioder, hvor der ikke er fuld belægning, men til
gengæld er der ikke store personaleomkostninger. Tilbuddet har ikke behov for døgndækning, og
personalet fra Rådgivnings- og Behandlingscentret på Højnæsvej kan varetage den sociale
behandling. Ligesom Længen, såfremt tilbuddet videreføres, vil kunne føre tilsyn med stedet. Der
vil således være meget begrænsede udgifter udover de faste udgifter til eksempelvis rengøring,
varme, el m.v.
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Lokaliteten kan desuden anvendes som krisecenter, hvis der er ledig kapacitet, og i perioder med lav
belægning. Anvendelsen af stedet er således fleksibel, og vil medføre væsentligt reducerede udgifter
til ophold på herberger og forsorgshjem.
Beslutningsgrundlag lægges frem til januar 2012.
Næsbyvej
Næsbyvej har indtil flytningen til Slotsherrens Vænge 6 fungeret som bofællesskab for otte personer
med udviklingshæmning. Boligerne er ikke tidssvarende, men de kan anvendes som midlertidigt
botilbud (maksimalt tre år) til personer under 30 år med psykisk sygdom. I modsætningen til
Længen og Nyholms Alle, der ejes af Rødovre Kommune, lejes lokalerne på Næsbyvej. Rødovre
Kommune har lejeudgifter på 361.620 kroner om året, inkl. forbrug. Opsiges dette lejemål, skønnes
udgiften til genetablering af de fire sammenlagte lejligheder, der udgør bofællesskabet, at være
minimum 500.000 kroner.
Opholdsprisen vil udgøre 32.000 kroner om måneden – det vil sige en samlet årlig udgift på knap
2,7 mio. kroner ved syv beboere og knap 3,1 mio. kroner ved otte beboere. Hvorvidt der oprettes
syv eller otte pladser vil afhænge af beboersammensætningen. Tre af disse beboere er allerede
anbragte, men kan hjemtages, hvilket giver en årlig besparelse på 2,4 mio. kroner.
Herudover er tre borgere p.t. langtidsindlagte på psykiatrisk hospital, men de skal på sigt have et
botilbud. Endelig er der også på psykiatriområdet en tilgang af unge fra Børne- og
Familieafdelingen, der vil have behov for egen bolig.
Beslutningsgrundlag lægges frem til december 2011.
Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:
• Budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og
Beskæftigelsesudvalget (Bilag til Økonomisk Oversigt, april måned 2011 - ØU sag nummer
93)
• Socialfaglig og økonomisk analyse af områderne voksne og børn med særlige behov (SOSU
sag nr. 83, ØU sag nr. 199; september 2011).
Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:
Overvejelserne er i tråd med anbefalingerne i Incitares rapport om at udvide tilbudsviften, idet egne
tilbud er væsentlig billigere end udenbys tilbud.
Der er øgede driftsudgifter på knap 2,4 mio. kroner om året ved etablering af et midlertidigt
botilbud på Længen. Udgiften reduceres til 1,3 mio. kroner ved hjemtagelse af unge fra Granhøjen
og Grennesminde, hvor der årligt er udgifter på 1,1 mio. kroner. På sigt vil der desuden blive
besparelser på køb af udenbys pladser, specielt i forhold til de unge der i dag er anbragt af Børneog Familiafdelingen.
Denne stigning kompenseres der yderligere for ved oprettelse af et akuttilbud/herberg på Nyholms
Alle. Her forventes en betydelig besparelse på udgifterne til udenbys ophold på forsorgshjem, hvor
udgiften i indeværende år til dato har været knap 1,1 mio. kroner netto.
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Ved etablering af et midlertidigt botilbud på Næsbyvej er der umiddelbart øgede driftsudgifter på
ca. 300.000 kroner om året ved indflytning af syv beboere (2,7 - 2,4 mio. kroner) og 700.000 kroner
om året ved indflytning af otte beboere (3,1 – 2,4 mio. kroner). Dertil kommer huslejeudgiften på
361.620 kroner om året, inkl. forbrug. Også på psykiatriområdet ser vi en stadig stigende tilgang af
unge psykisk meget dårligt fungerende, hvor botilbud vil være nødvendigt, og da tilbud i eget regi er
væsentligt billigere end udenbys, vil der på sigt være mindre udgifter til anbringelser.
Det gælder for alle tre lokaliteter, at der skal afsættes et engangsbeløb til istandsættelse og
anskaffelse af inventar, pc. m.m..
Konkret økonomi vil blive forelagt som del af de nærmere beslutningsgrundlag på hhv. december
og januar møderækken.
Tidsplan:
November 2011: Der fremlægges overvejelser om fremtidig anvendelse af botilbuddet ”Længen”
samt bofællesskaberne Nyholms Alle og Næsbyvej.
December 2011: Der fremlægges et beslutningsgrundlag for etablering af nyt tilbud på Næsbyvej.
Januar 2012: Der fremlægges et beslutningsgrundlag for etablering af et botilbud på Længen og et
herberg på Nyholms Alle.
Konklusion/anbefaling/indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der arbejdes videre på at konkretisere de i mødesagen beskrevne tilbud.

Ole Pass

Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:
• Ingen.
Bilag fysisk på sagen:
• Ingen.
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