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Kære Henrik Appel Esbensen
Tak for din henvendelse af 7. maj 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”1.
1. Hvordan er økonomien på handicapområdet i Københavns
kommune? - en oversigt fordelt på nøgletal inden for hvert område.
2. Hvordan er fremtiden for døgnhjælper ordningerne i Københavns
kommune?”
Socialforvaltningens svar
1. Hvordan er økonomien på handicapområdet i Københavns
kommune? - en oversigt fordelt på nøgletal inden for hvert område.
Tabellen viser en fordeling af midler på handicapområdet i hovedtal:
$%

%&
'

(
% )% *+
%),)
+ %,
,%%*+!

!
"
#

-% ),
. % -*
*%+./
%)/ %+/

"

#

$
#

%
$&

'(
)
+++

*

I det nedenstående forklares kort
k hver hovedaktivitet:
andicap øvrige:
Børn og unge med handicap
Målgruppen er børn med udviklingshæmning eller fysisk og/eller
psykisk handicap. Ydelserne omfatter ophold og/eller anbringelse hos
plejefamilier
og
i
aflastningstilbud
samt
forebyggende
foranstaltninger.
Børn med handicap,
andicap, døgninstitutioner:
Målgruppen er børn med udviklingshæmning eller fysisk og/eller
psykisk handicap. Aktiviteten dækker over døgntilbud til børn med
handicap.. Udover at drive egne døgninstitutioner køber
Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der
sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.
Voksne med handicap
ndicap (døgn):
Ydelsen omfatter botilbud til voksne med et handicap. Ydelsen leveres
dels gennem kommunens egne tilbud, dels ved køb af pladser.
Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af botilbuddet,
botilbu
som er
at betragte som beboerness eget hjem. Botilbud gives til personer, som
på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk
funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige
funktioner, herunder pleje, omsorg eller behandling. Der er tale om
længerevarende ophold på bocentre med døgndækning.
Voksne med handicap
andicap (dag):
Aktiviteten
teten dækker over ydelser til voksne med et handicap med
behov for dagtilbud. Det er borgere med udviklingshæmning eller
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fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Området omfatter
ydelserne beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.
Borgere med handicap (øvrige ydelser):
Ydelsen består af forvaltningens øvrige ydelser til borgere med
handicap og udgør voksenundervisning, specialundervisning,
rådgivning, rehabilitering samt udgifter til befordring.
Sagsbehandling:
Aktiviteten dækker over myndighedsbehandling og driftsudgifter i
forbindelse hermed.
Hjælpemidler:
Aktiviteten dækker over udgifter til hjælpemidler samt invalidebiler.
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem:
Aktiviteten dækker over tilbud til borgere med handicap i eget hjem,
herunder borgerstyret personlig assistance (BPA), ledsageordning,
socialpædagogisk bistand samt forebyggende indsatser.
2. Hvordan er fremtiden for døgnhjælper ordningerne i Københavns
kommune?
Døgnhjælperordningen, nu borgerstyret personlig assistance efter
servicelovens § 96, kaldes i daglig tale BPA-ordningen. BPAordningen er i Københavns Kommune udfordret af et uomgængeligt
bevillingsudløb på 10 mio. kr. fra 2013, der skal håndteres indenfor
bevillingsområdets egen ramme. Nye midler på 10 mio. kr. er fundet i
aprilprognosen 2012 gennem omplacering af mindreforbrug på køb og
salg af pladser på handicapområdet. Området bliver derved ikke
beskåret i 2013, jf. sag på Socialudvalget den 25. april 2012.
I det nedenstående opridses Socialforvaltningens ressourcer til BPAordningen for 2011 samt det forventede forbrug i 2012 og 2013.
I 2011 havde forvaltningen 82 unikke borgere svarende til 77,2
helårsborgere på BPA-ordningen. Det gav en samlet udgift på ca. 90
mio. kr. til BPA-ordningen. Budgettet til BPA-ordningen var i 2011
på ca. 92 mio. kr.
I 2012 har forvaltningen pr. 1. april 78 unikke borgere svarende til 77
helårsborgere på BPA-ordningen.
I 2012 forventer forvaltningen, at 79,5 unikke borgere svarende til 80
helårsborgere, vil benytte BPA-ordningen. Endvidere forventer
forvaltningen en samlet udgift i 2012 på ca. 92,5 mio. kr. til BPAordningen, dog med visse forbehold ift. udsving, hvilket svarer til det
udmeldte budget.
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I 2013 forventer forvaltningen, at 82 unikke borgere, svarende til 81,4
helårsborgere, vil benytte BPA-ordningen. Det endelige budget for
BPA-ordningen i 2013 er endnu ikke udmeldt.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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