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Ekstra ordinært MED-møde i Afgørelser og Hjælpemidler 
den 6. september kl. 9 – 10 

Mødelokale B10 

 

 

MED-udvalgets hørringsvar 
 
Samlet set støttes der op om proessen som Ballerup Kommune er i gang 

med. Udvalget har nogen bekymringer på nogle af punkterne, men ser det 
som nødvendige tiltag. 

 

Social området: 
Færre ”kan-indsatser” i Brydehuset 

I forhold til ”kan”-indsatserne er vi bekymret, da det er med til at forebygge 
de dyre ”skal”-indsatser.  

 
Lukning af Larsbjerggård  
Alternativ 1:  

Som alternativ (1) til en nedlæggelse af tilbuddet, kan medarbejderkapaci-
teten udnyttes bedre. I stedet for, at holde Larsbjerggård åbent alle hver-

dage som nu, kan tilbuddet holde åbent tre-fire dage om ugen. 
 

Til dette alternativ tænker MED-udvalget, at der er stor forskel på 3-4 dage. 
Ud fra vores viden om målgruppen og Larsbjerggård, er der stor forskel på 
3 og 4 dage. Ca. halvdelen af borgerne kommer over 3 dage om ugen. Hvis 

man skal tage højde for hjemmedage mv., kan 3 dage om ugen blive en ud-
fordring. 

Dog ser vi potentiale og udviklingsmuligheder såfremt, at der kunne arbej-
des på at målgruppen kom i klapjob 1-2 dage om ugen, også samtidig fort-
sætter 3 dage på Larsbjerggård. 

 
Alternativ 2:  

Et yderligere alternativ (2) er fortsat at holde Larsbjerggård åbent hele 
ugen, men at udnytte den overskydende medarbejderkapacitet, til også at 
tage øvrige målgrupper i beskæftigelsesrettede tilbud. Fx borgere, der ellers 

ville være kommet i kortere forløb på Lindbjergvej, eller i eksternt tilbud. 
 

MED-udvalget har her talt om, at det vil kræve nogle medarbejderkompe-
tencer af nuværende medarbejdere på Larsbjerggård, at kunne varetage en 
ny målgruppe. En målgruppe hvor der i højere grad arbejdes med afkla-
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ring/afdækning/udvikling af arbejdsevne, samt at denne målgruppe - i hø-

jere grad, vil have psykiske udfordringer, og i nogle tilfælde have brug for 
mere én til én støtte. 

 
En eventuel lukning af tilbuddet, vil have stor betydning for vores mål-

gruppe, hvorfor vi har talt om, at der skal arbejdes på, at tilbuddet fortsæt-
ter. Der skal arbejdes med alternativer, i stedet for at nedlægge tilbuddet 
helt. At det i forhold til nylig vedtaget strategi i C-VS om bl.a. primært at 

anvende interne §103 tilbud, vil betyde, at der er færre interne tilbud at 
hjemtage/henvise til. 

Ældre området: 
Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud + tre pensionist klubber 
Bekymring for at frivillige kommer til at stå for at opkræve kontingent + re-

stancer. Og hvis kontingentet øges, er der nok mange der vil droppe det 
også i forhold til inflationen. 

 
Ophør af kommunens betaling for levering af visiteret indkøbsordning 

Tendensen i dag – alt der kommer til døren koster. Størstedelen kan selv 
betale, der vil være få der ikke kan.  
 

Servicebussen 
Det er trist at ordningen ikke kan køre længere, men vi nogle gode alterna-

tiver som flextur mm.  
 


