Lejre Kommune 1
Fremtidens Sociale Tilbud

Bilag 1: Fire beslutningspunkter til Fremtidens sociale tilbud
Første punkt: Botilbuddet Solvang – Oprettelse af kommunal enhed for borgere med
overvejende plejebehov
Der sker i disse år en ændring i kommunernes bo-placeringer af psykisk handicappede. Yngre placeres i
egne fleksible tilbud eks. opgangsbofællesskaber. Det er således meget få unge, der visiteres til botilbud, og
vi kan forvente, at denne trend fortsætter.
Samtidig kan det konstateres, at gennemsnitsalderen for beboere på Solvang igennem de sidste år har
været stigende. Opgørelse fra september 2018 synliggør en gennemsnitsalder på 57,61, hvor kun 9, ud af et
samlet beboerantal på 31, er under 50 år (fra 35-48 år). I den forbindelse ses en tendens til, at beboerne
har et større behov for personlig pleje og omsorg jf. Servicelovens § 83 end for socialpædagogisk støtte jf.
Servicelovens § 85.
For at imødekomme denne udvikling er der behov for at ændre på botilbuddet Solvangs målgruppe og
målrette støtten til ældre borgere. Jf. Rammeaftalen 2018-2019, ”Styringsaftale for det specialiserede
socialområde og specialundervisningsområdet” fremgår det, at det er muligt at trække pladser ud af tilbud,
som er omfattet af styringsaftalen til rammeaftalen. ”Så længe driftsherren (her: Lejre Kommune) kun
ændrer i størrelsesforholdet ”+/- 20 % af årets bruttobudget for tilbuddet”.
Som besluttet i budgetaftalen for 2019-2022 udtages 3 pladser af rammeaftalen på kort sigt. Der oprettes
et nyt kommunalt tilbud på Solvang i de 3 udtagne pladser, som tilbydes Lejreborgere over 60 år. Tilbuddet
sammensættes så det matcher borgernes øgede behov for pleje og pasning, samtidig med at det vil være
økonomisk rentabelt for Lejre Kommune. Reelt vil borgerne blive boende i samme lejlighed.
Samtidig skal der udvikles en samarbejdsmodel mellem Center for Velværd & Omsorg og Center for Job &
Social. Modellen skal sikre en fleksibel og tværfaglig personalesammensætning, hvor balancen mellem det
pædagogiske personale og ansatte med sygeplejefaglige baggrund matcher det reelle behov på
botilbuddet.
Projektet skal følges og evalueres efter 2 år af en udviklingsgruppe på tværs af de to fagcentre. Erfaringerne
vil vise, hvorvidt der skal udtages yderligere pladser til ældre med psykisk overbygning.
Løbende skal det overvejes, når der bliver ledige lejligheder på Solvang, hvorvidt Center for Velfærd &
Omsorg har en borger, der kunne passe til målgruppen.

Andet punkt: Botilbuddet Bramsnæsvig – Oprettelse af kommunal enhed for borgere med
overvejende plejebehov
Som besluttet i budgetaftalen for 2019 - 2022 udtages 2 pladser af rammenaftalen i Region Sjælland på
Botilbuddet Bramsnæsvig, som Lejre kommune derved kan drifte ud fra egen serviceramme.
Botilbuddet Bramsnæsvig giver i dag et socialpædagogisk døgntilbud til 28 voksne borgere med omfattende
kognitiv handicaps (udviklingshæmning) i alderen 18 til 65+ år.
Borgerne får i dag socialpædagogisk støtte og hjælp til hele det levede liv, uanset alder.
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Tilsvarende første punkt udtages 2 pladser af rammeaftalen og tilbydes 2 Lejreborgere, der har et
overvejende pleje- og pasningsbehov.
I forbindelse med denne omlægning af pladser, arbejder Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job &
Social med en samarbejdsmodel, som skal sikrer en fleksibel personale sammensætning, der kan levere den
faglige kvalitet, der er behov for. Dette kan eksempelvis være tværfagligt personale, pædagogisk personale
og personale med sygefaglig baggrund.
Projektet vil blive fulgt og evalueret efter 2 år af en udviklingsgruppe på tværs af CJS og CVO.
I samme periode undersøger Center for Job og Social hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at udtage flere
pladser til Lejreborgere evt. med autismespektrumforstyrrelse.

Tredje punkt: Bofællesskab – Etablering i Lejre Kommune
For at kunne yde en effektiv og målrettet indsats for sårbare unge borgere, der i en kortere periode har
behov for intensiv støtte, er der behov for etablering af et bofællesskab.
Borgere, der visiteres til bofællesskabet, har ikke behov for et døgndækket eller et længerevarende
botilbud. Bofællesskabet er dermed primært for unge, der har brug for hjælp til at tackle nogle
udfordringer, før de på egen hånd kan gennemføre en uddannelse, fastholde et job og bo alene i egen
bolig.
Opholdet kan vare fra seks måneder og op til to år, afhængigt af de behov og de mål, der beskrives i
borgerens handleplan. Beboere vil blive matchet med henblik på så hensigtsmæssig sammensætning som
muligt.
Ved indflytning i bofællesskabet kan borgeren blive tilbudt Servicelovens § 85 støtte til følgende:




Støtte til at indgå i arbejde eller uddannelsesforløb.
Træning i de praktiske opgaver, der følger med, når unge skal ud og bo alene i egen bolig.
Støtte til at etablere og fastholde netværk og fritidsinteresser.

Efter behov vil der også være mulighed for at få tilknyttet en social mentor jf. Beskæftigelsesloven.
Bofællesskabet vil have plads til 4-5 borgere, der udover deres eget værelse vil have adgang til stue, køkken
og bad.
Center for Job & Social vurderer, at en af Lejre Kommunes egne villaer ved Kirke Saaby skole (pt.
flygtningebolig) er egnet til formålet. Der vil være plads til 5 unge i dette bofællesskab.
At etablere eget bofællesskab forventes på sigt at kunne nedbringe udgifterne på midlertidige botilbud jf.
Servicelovens § 107, der jf. KLK analysen er forholdsmæssigt høje i forhold til sammenlignelige kommuners
udgifter på området. Team Social Service i Center for Job & Social har et øget fokus på at nedbringe
udgifterne på området.
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Der vil være behov for økonomisk bistand fra Center for Økonomi & HR i forhold til beregning af husleje,
tomgangsleje, renovering af villaen m.v. og juridisk bistand i forhold til udfærdigelse af huslejekontrakter
m.v.

Fjerde punkt: Etablering af klubtilbud til borgere med udviklingshæmning/+ gråzone om aftenen
Der er behov for at oprette et klubtilbud til borgere med udviklingshæmning. Det forventes at de borgere,
der vil deltage i klubtilbuddet vil få større livskvalitet, et øget netværk og på sigt kunne blive inkluderet i
allerede eksisterende aktivitetstilbud i Center for Velfærd og Omsorg. Derudover forventes målgruppen
over tid at få mindre behov for § 85 støtte.
Klubtilbuddet etableres som en 2-årig forsøgsordning og vil indgå samarbejde med relevante interessenter,
herunder Horsager, bofællesskaberne, aktivitetscentrene m.fl.
Klubtilbuddene vil kunne etableres i et eller flere af de nuværende 5 aktivitetscentre i Lejre Kommune.
Målgruppe og indhold
Borgere med kognitivt handicap (udviklingshæmning), som modtager § 85 støtte jf. Serviceloven og hvis
indsats f.eks. omhandler etablering af netværk og borgere med en særlig håndholdt indsats fra Jobcentre.
I første omgang etableres klubtilbuddet for en udvalgt gruppe på 10-12 personer. Gruppen vil bestå af 5-7
personer med kognitivt handicap med tilknytning til Bramsnæsvig og 4-5 personer tilknyttet
bofællesskaberne.
På sigt vil det være naturligt at udbygge målgruppen for tilbuddet til borgere med psykisk og kognitive
handicaps eller psykisk sårbarhed.
I opstartsfasen vil klubtilbuddet være åbent én dag om ugen i tidsrummet kl. 17.00 – 19.30 med
forskelligartede arrangerede aktiviteter som f.eks. spil/kortspil, fælles spisning, film, ”Lær din mobil at
kende”, musik, ”Hvad kan min iPad”, bagning o.a. Det vil ikke være et klubtilbud båret på én
gennemgående aktivitet, men et mere alsidigt tilbud, hvor borgerne skal være medskabende på det
aktuelle indhold.
Økonomi
I opstarts- og forsøgsperioden vil der være behov for, at borgerne ydes pædagogisk støtte. Endvidere vil der
være behov for ressourcer til henholdsvis planlægning og administration af det særlige tilbud.
Det ugelige behov for timer anslås til 7 timer pr. uge i 45 uger om året i 2 år, svarende til kr. 78.750 pr. år.
Hertil kommer en anslået driftsramme på kr. 20.000 årligt, som skal anvendes til etablering og drift. Det er
dog meget usikkert, at estimere de forventede omkostninger for at drive klubtilbuddene.
Tilbuddet vil løbende blive fulgt og evalueret i forhold til sted, timer, dage og indhold.
Samarbejde mellem voksen- og ældreområdet
Klubtilbuddet planlægges igangsat med inspiration fra ældreområdet, der har haft positiv erfaring med
tilbud/aktiviteter drevet af frivillige. Med fokus på samskabelse og synergi forventes det, at
tilstedeværelsen af frivillige bliver en større og større del af klubtilbuddet.
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Center for Job & Social vil sammen med lederen af aktivitetscentrene sikre et løbende og konstruktivt
samarbejde om aktivitetscentrenes faciliteter med brugerne og de frivillige. Samarbejdet skal bl.a. sikre den
nødvendige koordinering og erfaringsudveksling.

