
Høringssvar: 

SOU-B23-02 - Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i 
Måløv 

 

Med forslaget om at spare huslejeudgiften til fælleslejligheden på 120.000,- pr 
år de næste år fjernes et helt centralt og væsentligt element i 
Karrefællesskabet. Det SOCIALE element: 

- Det naturlige samlingspunkt, ”lige rundt om hjørnet” forsvinder  
- Den lokale forankring og muligheden for at udvikle sig SAMMEN med 

ligesindede forsvinder 
- Rammen om vigtige læringsmiljøer – praktisk og socialt - forsvinder 

 

Potentielt vil det kunne betyde: 

- Større ensomhed og isolation 
- Højere konfliktniveau ift. omgivelserne 
- Tab af betydningsfulde relationer med ligeværdige og ligesindede, 

hvor samværstilbuddet i dag er rammen 
- Større behov for døgninstitutionspladser – og hermed øgede udgifter 
- Større behov for fritidsforanstaltninger – og hermed øgede udgifter 

 

Baggrund: 

Karrefællesskabet blev etableret i 2015 i en tid, hvor borgere blev ”trukket” 
hjem til Ballerup Kommune fra tilbud i andre kommuner og ud fra et politisk 
ønske om at skabe et alternativ til ”dyre” døgninstitutionspladser.  

Målgruppen er særligt sårbare unge med udviklingshæmning, psykiske og 
sociale udfordringer og/eller psykisk sygdom og i risiko for at udvikle 
ensomhed. Det er typisk borgere der flytter hjemmefra og for første gang skal 
bo selvstændigt eller borgere, der tidligere har boet på døgninstitution, men 
som nu skal prøve kræfter med at bo for sig selv. Alternativt er det borgere, 
der skal vurderes med henblik på fremtidig boform, fordi der er usikkerhed om 
deres egnethed til selvstændig bolig. Borgerne har typisk spinkle eller svage 
sociale netværk. 

Karrefællesskabet er et bofælleskabslignende tilbud, der kombinerer moderat 
til massiv støtte og vejledning efter § 85 med et socialt samværstilbud to 
aftener ugentlig. Samværstilbuddet/fælleslejligheden er placeret centralt i det 
boligområde, hvor borgerne bor.  



 

Erfaringen fra etablering til i dag viser at: 

1. Kombinationen af intensiv vejledning i borgerens eget hjem og det 
sociale fællesskab som samværstilbuddet/fælleslejligheden rummer 
afbøder oplevelsen af ensomhed for borgerne i Karrefællesskabet.  
 
- Samværstilbuddet giver mulighed for bo-træning og social-

færdigheds- træning.  
- Samværstilbuddet giver et socialt fællesskab, et tilhørsforhold til 

andre borgere med de samme udfordringer, muligheden for at hjælpe 
hinanden og en større forståelse for hinanden. Borgerne spejler sig og 
finder inspiration hos hinanden, deler livserfaringer, støtter hinanden, 
aftaler besøg hos hinanden, bliver kærester, får venner…. 

- Samværstilbuddet tilbyder på åbningsaftener et sundt, hjemmelavet 
og nærende måltid varm mad – et godt alternativ til den mad 
borgerne typisk spiser de øvrige dage.  

- Samværstilbuddet kan være stedet, hvor konflikter eller 
irritationsmomenter borgerne imellem kan tages i opløbet og på 
neutral grund. 

- Samværstilbuddet kan være rammen om uformelle møder, en hurtig 
kop kaffe, eller muligheden for lige at kigge forbi og få delt dagens 
oplevelser, en opstået udfordring etc. Desuden kan der også af og til 
blive mulighed for lidt ekstra kortvarig vejledning/støtte – udenfor 
den ordinære planlagte vejledningstid. 

- Samværstilbuddet er en naturlig ramme om ”undervisning”, korte 
gruppeforløb, temaaftener etc. – ofte ansporet af borgerne selv ved 
snakken over aftensmaden – eller ansporet af hvad der aktuelt rører 
sig enten i lokalmiljøet, i Danmark eller i verden som helhed 

- Samværstilbuddet bliver af borgerne opfattet som et rart, varmt sted 
at komme og være, ”det lokale socialkontor”(hvor man lige får et 
hurtigt råd med på vejen) og et naturligt bindeled mellem de 
ugentlige vejledninger. Her tages tingene ofte i opløbet, planen for 
den næste vejledning bekræftes etc. Det giver tryghed. 

- Samværstilbuddet er rammen om traditioner, sociale arrangementer 
eller mødested inden deltagelse i lokale arrangementer i 
Måløv/Ballerup. 

- Samværstilbuddet nyder stor lokal opbakning, nysgerrighed og 
velvilje. Det er lykkedes at integrere en sårbar gruppe borgere i 
lokalsamfundet deres ofte specielle adfærd og udtryk til trods. 
Karrefællesskabets borgere oplever stor positiv interesse, 
rummelighed og lydhørhed fra deres nærmiljø. De oplever at det har 



betydning og er vigtigt at have et lokalt sted at komme og være – et 
sted der er lille, trygt og overskueligt. 

 

Desuden viser erfaringen at langt de fleste borgere, der har været tilknyttet 
Karrefællesskabet og starter med massiv vejledning ved indflytning, over tid 
får mindre behov for vejledningstimer efterhånden som de føler sig trygge, 
lærer at bo alene, øger deres selvstændighed og mestrer de mange ting, som 
følger med. Nogle vil dog have et livslangt behov for støtte og vejledning, der 
ikke kommer til at ændre sig betydeligt. 

Borgerne oplever at medarbejderne er til rådighed en stor del af dagen og i 
aftentimerne et par gange om ugen – de oplever at blive taget alvorligt og at 
modtage hurtig og relevant hjælp både i deres ”almindelige” hverdag og i akut 
opståede situationer. Og de oplever at det netop er kombinationen af individuel 
vejledning og muligheden for at komme i samværs-tilbuddet der er en vigtig 
forudsætning for at de lykkes, udvikler sig og trives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Medarbejderne i Karrefællesskabet 31-08-2022 


