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Forslag til fremtidig anvendelse af bofællesskabet Næsbyvej
Sagsbeskrivelse:
Formålet med denne sag er at beslutte anvendelsen af lejemålet på Næsbyvej 3 og 5 (tidligere
bofællesskab), som er blevet ledigt i forbindelse med flytningen til Slotsherrens Vænge 6 (tidligere
Rødbo).
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. november 2011 (sag nr. 93) blev det besluttet, at
forvaltningen skulle arbejde videre med at beskrive tre nye tilbud i eget regi, og at der skulle
fremlægges et beslutningsgrundlag for det ene, Næsbyvej 3 og 5, på udvalgets møde i december.
Forvaltningen foreslår, at der etableres et nyt tilbud til unge i aldersgruppen 18 år til ca. 35 år med
psykiske lidelser på Næsbyvej 3 og 5. Lokalerne har indtil flytningen til Slotsherrens Vænge 6
fungeret som bofællesskab for otte personer med udviklingshæmning. Der oprettes kun syv pladser,
da det ottende rum er for småt til at være en fast plads. Dette rum benyttes i stedet som akut
aflastning i situationer, hvor der ventes på indflytning i egen bolig, eller hvor forældre/pårørende
skal aflastes i en kort periode.
Etableringen af det nye tilbud er en del af strategien for at opbygge en bredere tilbudsvifte og derved
reducere udgifter til udenbys anbringelser. På psykiatriområdet ses en stadig stigende tilgang af
unge psykisk meget dårligt fungerende, hvor botilbud vil være nødvendigt.
Der er tale om et midlertidigt botilbud, da lokalerne ikke er egnede som permanente boliger. De er
små og har fælles bad og toilet, men de kan uden problemer anvendes som midlertidigt botilbud i op
til tre år. I løbet af de tre år skal der ske en afklaring af beboerens sygdomsmæssige og sociale
situation, der skal arbejdes for en positiv udvikling af den unge, og der skal træffes beslutning om
eventuelle fremtidige foranstaltninger.
Lokalerne på Næsbyvej er lejet af Rødovre Boligselskab. Der er taget kontakt til boligselskabet om
målgruppeændringen og forvaltningen afventer et svar.
Målgruppen:
Målgruppen for tilbuddet er unge under 35 år med psykiske lidelser som skizofreni, skizotypisk
sindslidelse, ADHD, personlighedsforstyrrelse og lignende, og som ikke er i stand til at bo i egen
bolig, selv med massiv støtte. Denne gruppe er vokset støt igennem de seneste år. Målsætningen for
tilbuddet er, at beboerne gennem relationsarbejde inden for en 3-årig periode bliver i stand til at
klare sig i egen bolig med mindst mulig støtte. Relationsarbejdet sætter realistiske mål for fremtiden
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med udgangspunkt i den unges håb, tro og mulighed for positiv udvikling og sigter mod at opbygge
og vedligeholde den unges sociale kompetencer.
Ud af den samlede, aktuelle målgruppe har forvaltningen udvalgt syv borgere til eventuel
indflytning i bofællesskabet. Fem lider af skizofreni, heraf har den ene en behandlingsdom, og to er
psykisk syge men uden nærmere diagnose. Af de syv er fem i dag anbragt i udenbys tilbud, mens to
er færdigbehandlede og indlagt på psykiatrisk afdeling. Disse borgere er et aktuelt billede af
behovet. I to tilfælde er det tvivlsomt, om de vil accepteret tilbuddet, men skulle det være tilfældet,
kan der peges på andre unge med behov for et tilbuddet. De øvrige fem borgere ønsker et tilbud i
Rødovre og vil med al sandsynlighed tage imod tilbuddet.
Det er vanskeligt at vurdere det eksakte behov for tilbud til denne gruppe, idet en stor del af de unge
først bliver diagnosticeret i alderen 16 til 20 år. Derfor er der ikke et klart billede af, hvor stort det
fremtidige behov vil være. I dag har Børne- og Familieafdeling ti anbragte psykisk syge i alderen 16
til 19 år, herudover kan otte unge, der i dag har en støtte- og kontaktperson, få behov for et botilbud.
Endelig er der et antal, som ikke er kendt i forvaltningen i dag. Denne formodning understøttes
blandt andet af, at der på sidste PSP møde (psykiatri, social og politi) var tre borgere på
dagsordenen, som var velkendt hos politiet og Psykiatrisk Center, men ikke i forvaltningen, idet alle
tre var studerende på SU.
Forvaltningen er i gang med at etablere en sagsbehandlingsproces, herunder et værktøj til
funktionsevnevurdering, der skal gøre os i stand til præcist at vurdere behovet og dermed
understøtte prioriteringen ved den fremtidige visitation på området.
Personalebehov:
Der vil være behov for seks fuldtidsmedarbejdere, så der er dækning ugens syv dage fra kl. 7.00 til
kl. 22.00. Fordi nogle beboere skal i arbejdsmarkedsrelevante tilbud, er det nødvendigt med
dækning allerede fra kl. 7.00. Herudover skal der afsættes et vikarbudget, så det i tilspidsede
situationer eller ved brug af akut-pladsen er muligt med kortvarig døgndækning.
Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:
• Lov om social service § 107
• 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:
De samlede, årlige udgifter vil udgøre knap 2,8 mio. kroner, hvilket svarer til en årlig takst på
400.000 kroner ekskl. overhead. Udgifterne dækker personale, herunder vikardækning, og drift af
lejemålet.
Der forventes at kunne realiseres en besparelse ved at oprette tilbuddet, idet seks ud af de syv
udvalgte borgere er i tilbud, der er dyrere end bofællesskabet på Næsbyvej bliver. Besparelsens
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størrelse afhænger af den konkrete beboersammensætning og vil evt. omfatte udgifterne til
færdigbehandlede patienter. Tilbuddene til de syv borgere koster i dag ca. 5 mio. kr., hvilket dog
inkluderer udgifter til et STU-tilbud, som under alle omstændigheder ophører.
I 2011 forventes der et merforbrug på voksenhandicapområdet på ca. 2,6 mio. kr. og der er i
budgettet for 2012 indarbejdet besparelser som følge af strategien med at opbygge en bredere
tilbudsvifte i eget regi. Besparelsen, der realiseres ved etablering af bofællesskabet på Næsbyvej,
indgår således i bestræbelserne på at nå det udgiftsniveau, der er indarbejdet i budgettet for 2012ff.
Etablering:
Opretholdes lejemålet, skønnes udgiften til istandsættelse at blive ca. 225.000 kroner, hvortil
kommer udgifter til anskaffelse af inventar: IT, hårde hvidevarer, møbler m.v. Der er afsat 292.100
kroner på anlægsbudgettet for 2012 til istandsættelsen, og det samlede overslag over
etableringsomkostningerne ligger ca. 50.000 kr. over det budgetlagte niveau. Det skal dog
bemærkes, at der af tidsmæssige årsager p.t. kun er indhentet ét tilbud fra maler, elektriker og
tømrer.
Tidsplan:
Lejemålet er p.t. tomt og skal istandsættes, inden der kan flytte nye beboere ind. Indflytningen
forventes at kunne påbegyndes 1. februar 2012.
Der vil skulle ske en successiv indflytning fra den 1. februar 2012 og hen over de næste måneder.
Den gradvise indflytning passer imidlertid godt med, at det bliver vanskeligt at nå at ansætte hele
personalegruppen til den 1. februar. Også dette vil ske i løbet af foråret 2012.
Konklusion/anbefaling/indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
1. at lejemålet på Næsbyvej 3 og 5 bevares
2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 292.100 kroner til
istandsættelse og indkøb af inventar, afsat i investeringsoversigt 2012.
3. at der oprettes et bofællesskab for unge under 35 år med psykiske lidelser.
4. at udgifter til drift af bofællesskabet finansieres af budgettet til køb af udenbys anbringelser.

Ole Pass

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