
Høringssvar fra Voksne med Handicap - sept. 2022 
Nr. SOU-B23-01 

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til Voksne med særlige behov 

Titel: Reduktion på ledelse og administration på botilbud 

Voksne med Handicap er en organisation, der spænder over 4 botilbud, 2 dagtilbud og klubtilbud. Disse til-
bud er spredt over 3 matrikler i kommunen. Desuden Aflastningstilbuddet Torvevej, som netop er blevet 
tilknyttet organisationen men som er et takstfinansieret tilbud og dermed udgår af overvejelserne neden-
for.  

Det har længe været et behov for at der blev mere ledelse tæt på kerneopgaven eftersom der i visionen for 
bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej er lagt op til både en udvidelse af antallet af borgere, der er tilknyttet 
Boligerne og dagtilbuddet samt et løft af kvaliteten på forskellige områder. Derfor var det planlagt, at leder-
gruppen skulle udvides med 1 som skulle have en sundhedsfaglig baggrund. Af forskellige årsager lykkedes 
det ikke ved sidste stillingsopslag. Nu er merforbruget på tilbuddet steget og der er i den eksisterende le-
delse aftalt, at der ikke laves genopslag på den planlagte stilling, men at der inden for den nuværende le-
delsesgruppe aftales, hvordan den samlede opgave alligevel løses bedst muligt.  

Dermed vil der ikke være den forventede lønudgift til yderligere en leder.  

I forbindelse med at Aflastningstilbuddet Torvevej overgik til Voksne med Handicap, blev der reduceret i den 
administrative funktion svarende til 20 timer og opgaverne søges løst af det nuværende antal administra-
tive medarbejdere og ledere. Hermed er der sket et opgaveoptimering og en reduktion i det administrative 
og ledelsesmæssige lag svarende til 285.000 kr. Ydermere vil en mindre % del af forstanderens løn blive kon-
teret på Torvevej.   

Ledelsesspændet vil med den beslutning fortsat ligge på ca. 31 medarbejdere pr. leder fordelt på 3 matrik-
ler, en meget bred målgruppe samt 45 borgere i botilbud og 74 brugere i dagtilbud/klub.  

Det er dermed ikke muligt at reducere yderligere i antallet af personer, der bedriver ledelse eller admini-
stration. Det er en klar anbefaling ikke at reducere i rammen med det anførte beløb. Denne anbefaling un-
derstøttes ligeledes af Socialtilsynet, som vurderer at der er behov for mere ledelse og tættere på end til-
fældet var tilbage i 2021.  

Hvis det alligevel vedtages vil det berøre den samlede ramme. Den ramme, der i forvejen er udfordret med 
et merforbrug tilbage fra indflytningen på Bybjergvej og den allerede reducerede ramme (lavere takstni-
veau end på de afviklede bofællesskaber) Den ramme inden for hvilken, der også skal udarbejdes en hand-
lingsplan for nedbringelse af accelererende merforbrug.  

Det vil have konsekvenser for serviceniveauet i dagligdagen; pleje- og omsorgsopgaverne (§83), ledsagelse 
uden for matriklen, aktiviteter og tiden til jeg-støttende samtaler (§85) ligesom det vil have betydning for 
stedets muligheder for rekruttering af medarbejdere og ordentlige arbejdsforhold for alle. 

MED-udvalget d. 6. september 2022 

 

Udtalelser fra Bruger/pårørenderådet:  



- Rådet giver udtryk for at være enige i betragtningerne ovenfor. 
 

- Rådet ønsker at udtrykke bekymring for manglende nærledelse både i relation til visionen og Social-
tilsynets anbefalinger i den seneste tilsynsrapport. 
 

- En manglende nærledelse vil forringe medarbejdernes arbejdsvilkår og dermed vil det påvirke bor-
gernes sundhed, trivsel og udvikling.  

 

Nr. SOU-B23-06 

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til Voksne med særlige behov 

Titel: Nytænkning i forhold til Aftenklubbens organisering på Bybjergvej 

I forslaget lægges der op til at Aftenklubben, der er et visiteret tilbud efter § 104 i serviceloven ophører 
med at eksistere i nuværende form og der undersøges om tilbuddet kan drives med hjælp fra civilsamfun-
det – frivillige eller drives inden for de økonomiske rammer for Boligerne i Skovlunde og BOF Sønderhaven i 
samarbejde med frivillige.  

Det er ikke muligt inden for de eksisterende rammer af Boligerne i Skovlunde eller BOF Sønderhaven at 
drive Aftenklubben. Dertil er ressourcerne allerede presset rigeligt. Der er indskrevet 20 borgere, som ikke 
bor i botilbud ud af det samlede antal på 39. 

Det er ikke muligt for frivillige eller civilsamfundet generelt at løse den pædagogiske opgave, der er i Aften-
klubben – se senere. 

Det har stor betydning generelt for både borgere i botilbud og borgere, der bor i egen bolig at kunne danne 
netværk og have oplevelser med hinanden. Det er generelt ikke borgere, der er inkluderet andre steder i 
samfundet om end det ville være ønskværdigt. Borgerne i botilbuddene er meget glade for tilbuddet og vil 
komme til at lide et stort savn, hvis deres mulighed for at komme i Aftenklubben stoppes.  

Det er MED-udvalgets klare anbefaling at Aftenklubben med et ret beskedent budget udfører en væsentlig 
og vigtig opgave for nogle af samfundets svageste medborgere.   

Trods dette: et forslag:  

Voksne med Handicap indgår trods dette i overvejelser med at se på hvordan vi kan reducere i udgifterne til 
området og vil med dette høringssvar give et bud på at besparelsen reduceres til 400.000 kr.  

Aftenklubben vil inden for denne ramme fortsat kunne være åbent 2 aftener om ugen for de borgere, der 
bor i eget hjem. Det er de borgere, for hvem Aftenklubben med netværket, det gode måltid mad, de støt-
tende samtaler, hjælpen til at løse konflikter med familier og naboer og problemer med parforhold, rusmid-
ler osv. spiller en væsentlig rolle i hverdagen. Og borgere, der giver udtryk for at stortrives i rammerne på 
Bybjergvej med adgang til billard, mande- og kvindegrupper, bankospil, musik, fitness og meget andet.  

Borgerne har brug for massiv professionel støtte til trods for at de fleste klarer at bo i egen bolig. De er på 
forskellig vis udfordret; psykiske lidelser, psykiatriske overbygninger, ASF (autisme spektrum forstyrrelser), 
misbrug, ensomhed og konfliktfulde relationer til familien. Det må betegnes som en kompleks pædagogisk 
opgave som ikke kan forvaltes af civilsamfundet / frivillige uden relevante kompetencer.  



Forslaget går således ud på at bevare Aftenklubben for de hjemmeboende (de borgere, der bor for sig selv) 
i en reduceret udgave med professionelle medarbejdere, der er uddannet til at varetage denne opgave. 
Forslaget går desuden ud på at borgerne fra botilbuddene (interne og eksterne borgere) opsiges fra Aften-
klubben. 

Borgerne, der bor i botilbud på Bybjergvej og BOF Sønderhaven, har også for manges vedkommende bevil-
get tilbud i Aftenklubben. Disse borgere har dog i hverdagen (om end de er meget glade for Aftenklubben) 
meget mere støtte og er ligeledes velkomne i den torsdagscafé, der afvikles på Bybjergvej en gang om ugen 
og som arrangeres af bo-enhederne på skift.  

Der er få borgere fra andre kommuner, der vil blive berørt hvis rammen for at drive Aftenklubben ændres, 
som vi foreslår.  

De medarbejderressourcer, der ikke længere tilbydes job i Aftenklubben på samme vilkår og timetal, vil 
kunne omplaceres internt, hvis de ønsker det.   

MED-udvalget d. 6. september 2022 

 

Udtalelser fra Bruger/pårørenderådet:  

- Rådet giver udtryk for at være enige i dele af betragtningerne ovenfor – især forslaget om reduk-
tion.  
 

- Rådet understøtter dog under ingen omstændigheder reduktionen i Aftenklubben med henvisning 
til retten til at leve et liv på ligeværdige vilkår med andre og med støtte. 
 

- Rådet vil gerne udtrykke bekymring for at borgerne i botilbuddene ikke længere kan komme i Af-
tenklubben – hverken ved afvikling i nuværende form eller ved en alternativ organisering 
 

- Rådet udtrykker, at det ikke er realistisk og er bekymrende, hvis tilbuddet skal drives af civilsamfun-
det / frivillige uden de nødvendige faglige kompetencer. 

 

Nr. SOU-B23-07 

Bevillingsramme: 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 

Titel: Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter serviceloven § 103 

I bibliotekscaféen hæfter vi os ved, at vi står nævnt i budget 2023 - 2026. Yderligere hæfter vi os ved at en 
nedlæggelse af dette tilbud vil tilføre Ballerup kommune en øget udgift. Vi er positive over denne vurdering 
og vil også gerne understrege hvilke mange værdier Bibliotekscaféen bidrager med: 

• Bibliotekscaféen er en Kulturperle, der formår at integrere både kultur og handicap 
 

• Sårbare borgere bliver en del af samfundslivet i Ballerup ved at betjene kunder i caféen. I caféen 
møder borgerne kunder fra forskellige dele af samfundet eksempelvis børnefamilien, de unge 
studerende, pensionisterne, lønmodtagerne, mennesker med handicaps, folk der står uden for 
arbejdsmarkedet og mange flere 



 
• Borgere i beskyttet beskæftigelse efter §103 i SEL udfører vigtige samfundsopgaver, som bidrager 

til at gøre biblioteket til et rart sted at komme. Caféen er med til at skabe et miljø, hvor kun-
derne/biblioteksgæsterne kan tage ophold og nyde bibliotekets tilbud, mens de får et godt mål-
tid eller en god kop kaffe 
 

• Caféen som arbejdsplads skaber et sted for sårbare borgere, hvor de oplever at kunne gøre nytte. 
De kommer ind i et fælleskab, hvor de skaber værdi- både for arbejdspladsen og for dem selv. 
Derfor er tilbuddet med til at forebygge psykiske sygdomme, kriminalitet og ensomhed 
 

• Bibliotekscaféen er med til at skabe et fællesskab og et dagligt holdepunkt for §103 borgere og 
på den måde er tilbuddet med at forebygge ensomhed  
 

Alt i alt er Bibliotekscaféen en vigtig medspiller i kommunens arbejde. Vi bidrager med at beskæftige en 
gruppe borgere som ville ende med at belaste sundhedssystemet, hvis de ikke havde et sted som Biblio-
tekscaféen at komme i. Derfor er Bibliotekscaféen med til at understøtte det nære sundhedssystem ved at 
forebygge sygdomme, ensomhed, kriminalitet hos denne gruppe borgere. 

Mvh. Bibliotekscaféen 

 

Udtalelser fra Bruger/pårørenderådet:  

- Rådet udtaler også her bekymring for, at der lægges pres på den enkelte borger i forhold til at skifte 
til et tilbud i Ballerup Kommune. Serviceloven skal overholdes og der skal altid laves individuelle 
vurderinger.   
 

- Det er vigtigt, at de tilbud der etableres eller drives internt i kommunen ikke af borgeren opleves 
som en forringelse i forhold til det allerede bevilgede.  


