Finn Rudaizky, MB

17. december 2012
Sagsnr.
2012-182517

Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 6. december 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:

Dokumentnr.
2012-1001029

”Finn
Finn Rudaizky har modtaget en henvendelse fra en borger, som bor
på Center Vest for udviklingshæmmede, Vinhaven 48 i Valby.
Val
Borgeren har berettet, at der gennem de senere år er blevet bevilget
stadig færre midler til stedet, og at det har resulteret i at
aktivitetsbudgettet, bl.a. til ture og udflugter, er blevet stærkt beskåret.
På den baggrund ønskes det oplyst, om dette er korrekt?(1) Og i givet
fald det har, så ønskes det oplyst, hvilke besparelser på aktiviteter
m.v. stedet har gennemgået i perioden 2010, 2011 og 2012.”
2012. (2)
Socialforvaltningens svar
Spørgsmål 1:
være
Bofællesskabet Vinhaven 48 i Valby har de sidste tre år været
forankret organisatorisk under flere forskellige centre. I 2010 tilhørte
bofællesskabet Center for variable boformer 3, som imidlertid blev
nedlagt som selvstændigt center i 2011 i forbindelse med en omorganisering, hvorved bofællesskabet Vinhaven 48 kom til at høre
under Center CAMPO. Det er derfor svært at opgøre den konkrete
budgetreduktion for Vinhaven 48 pga. den ændrede organisatoriske
forankring. Derfor er der i det følgende svaret vedr. bofællesskabsbofællesskabs
området overordnet set.
I forbindelse med omorganiseringen i 2011 skete der budgettilbudgettil
pasninger, der indebar, at bofællesskabsområdets budget blev
reduceret med 1,5 mio. kr. Dette betød bl.a. omstruktureringer af
personalet, og effektivisering af personalets arbejdstid.
arbe
Der blev
foretaget en tilpasning af personaletimer, herunder personaletimer til
udflugter og aktiviteter, og der skete en reduktion af omfanget af
personalemøder.
Forvaltningen har sideløbende med omorganiseringen også impleimple
menteret en ny budgetmodel
tmodel på handicapområdet, som adskiller sig
fra den tidligere budgetmodel i den forstand, at der ikke længere
tilføres botilbuddene et fast budget. I stedet tildeles tilbuddene nu et
aktivitetsbaseret budget, som er defineret på baggrund af beboernes
funktionsevner,
tionsevner, og som afspejler den politisk vedtagne kvalitetskvalitets
standard på området.
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Der er i forlængelse heraf gennemført en budgetreduktion på 2,1 mio.
kr. på bofællesskabsområdet fra 2011 til 2012, som afspejler, at
bofællesskabsområdet inden budgetmodellens implementering havde
en forholdsmæssigt høj budgetandel set i forhold til deres målgruppes
funktionsevner og støttebehov, men at bofællesskabsområdets støtteniveau nu er korrigeret, så det afspejler kvalitetsstandardens serviceniveau.
Det er således korrekt, at budgettet til bofællesskabsområder er blevet
reduceret de senere år. Det skyldes primært, jf. omstruktureringen og
budgetmodellen, at der er sket en effektivisering og omfordeling af
midler botilbuddene imellem, så budgettet nu tildeles på baggrund af
en mere ensartet og retfærdig model end tidligere. Budgetreduktion
betyder således også, at der er sket en omfordeling af budget til
borgere på andre botilbud, som har haft et større støttebehov, som ikke
er blevet korrigeret historisk.
Spørgsmål 2
Udviklingen i det overordnede budget for bofællesskabsområdet,
herunder Vinhaven 48, i årene 2010-2012 fremgår nedenfor:
Budget i P/L 2012
2012
11,6 mio. kr.
2011
13,7 mio. kr.
2010
15,2 mio. kr.
Det er ikke korrekt, at det reducerede budget har medført, at aktivitetsbudgettet er blevet beskåret, da bofællesskabsområdet ikke har et
særskilt budget til rejser, udflugter og aktiviteter for beboerne. Det er
en politisk beslutning, at borgerne selv betaler for aktiviteter som fx
biografbesøg, café besøg, besøg på museer, koncerter og lignende, jf.
”Retningslinjer for ophold i botilbud”, der er godkendt af
Socialudvalget den 23. november 2011. Beboerne/pårørende kan
beslutte, at oprette en fælleskasse, som dækker beboeraktiviteter.

Der, hvor budgetreduktionen kan have haft betydning for borgernes
oplevelse af reduktion af aktiviteter, er i forhold til personaleledsagelse til aktiviteter. I forbindelse med omstruktureringen i 2011 blev
der foretaget en tilpasning af timer, der betød færre personaletimer til
udflugter og aktiviteter, men der er ikke foretaget yderligere reduktioner i personaleledsagelse i forbindelse med budgetreduktionen fra
2011 til 2012. Det nuværende niveau er således sammenligneligt med
det niveau, som fandtes ved slutningen af 2011.
Venlig hilsen
Anette Laigaard
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