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Henrik Appel Esbensen, MB
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2012-17431
Kære Henrik Appel Esbensen
Tak for din henvendelse af 2. januar 2012, hvor du stiller følgende
supplerende spørgsmål til forvaltningen:
”Jeg stillede følgende spørgsmål:
2.
Socialborgmesteren bedes redegøre for antallet af tilbud, antallet af
pladser som Socialforvaltningen har lukket eller opsagt driftdrift
overenskomsten med eller overtaget siden 2006, fordelingen bedes
opgøre antallet af private, selvejende eller interesseorganisationers
interesseorgan
el.lign. tilbud samt antallet af kommunale tilbud.
!

Socialforvaltningens svar
Børneområdet
Oversigt over døgnpladser der er lukket, opsagt eller overtaget på
børneområdet siden 2006
Nedenstående tabel viser antallet af døgnpladser, som er lukket,
opsagt eller overtaget siden 1. januar 2006. Tabellen indeholder ikke
nye døgnpladser, som er etableret i perioden,
perioden og der indgår heller ikke
ændringer på dagbehandlingsområdet.
Tilbud
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2012
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Frederiksholm

Kommunal

Emdrupgård

Kommunal

Frederiksholm

Kommunal

Solhjem

Selvejende
Kommunal

Jacob
Michaelsens
Minde
Skodsborg

Lukket 4 akutpladser,
så der fremover er 8
akutpladser
Lukket 8 pladser og
omstillet til institution
med
8
intensive
behandlingspladser
Lukket 4 akutpladser,
så der fremover er 12
akutpladser
Opsagt

4

Budget
2012

8

Budget
2012

4

Budget
2011

24

Budget
2011
Budget
2010

Lukket.
Bygninger
overtaget af Ertodeto

16

Selvejende
Selvejende
Kommunal

Lukket 4 pladser

4

Lukket 2 pladser

2

Lukket.
Bygninger
overtaget af MultifunC

8

Seden
Enggård

Selvejende

16

Egelundshuset

Selvejende

Institutionen opsagde
selv
driftsoverenskomsten pr. 31/8 2009
Institutionen opsagde
selv
driftsoverenskomsten
og
forvaltningen overtog
lejemålet, som i dag
huser den kommunale
institution Nexus
Lukket
25
døgnpladser.
Frederikshøjs
11
dagbehandlingspladser
sammenlagt
med
Kennedygårdens 13.
Desuden oprettet 13
nye pladser, så der er
36
dagbehandlingspladser
på
Frederikshøj.
22 pladser lukkes og
overtages
af
handicapområdet

Glostrup
Akademiet

Frederikshøj Kommunal

Nærumgård

Kommunal

18

Budget
2010
Budget
2010
SUD
24/3
2010
SUD
10/12
2008
SUD
25/6
2008

25

Budget
2006

22

SUD 7/6
2006
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Antal pladser der er lukket eller opsagt: 167 døgnpladser
- 80 på selvejende institutioner
- 87 på kommunale institutioner
Antal pladser der er overtaget/kommunaliseret: 18 (Hjulmagerstien)
Handicapområdet
Oversigt over tilbud på handicapområdet, der er lukket, samt
selvejende tilbud, der er lukket, samt selvejende tilbud, der er
kommunaliseret i perioden 2006 til 2012.
Oversigten omfatter tilbud der er lukket eller opsagt driftsoverenskomsten med og/eller kommunaliseret.
Oversigten omfatter ikke oversigt over omstruktureringer af
kommunale botilbud i forbindelse med flytninger, som følge af
udbygning/ombygning jf. moderniserings- og tryghedsplan.
Navn på tilbud

Pladser
omlagt, eller
nedlagt

Dato/år

Kommentar

Ikke kommunale tilbud §65
Tilskud til
Voksenklubben

Fjernelse af
klubtilskud

2010

Dansk
Blindesamfund

Fjernelse af
klubtilskud

2010

Invalideredes
oplysningsforbund

Fjernelse af
klubtilskud

2010

Mad, film, musik samt
ridehold.
Kommunen var ikke
lovgivningsmæssigt
forpligtet til at opretholde tilskudsordning
Kørselsordning i
forbindelse med Dansk
Blindesamfunds aktiviteter.
Kommunen var ikke
lovgivningsmæssigt
forpligtet til at opretholde tilskudsordning
Tilbud til ældre
bevægelseshæmmede
fx voksenundervisning, foredrag, teateraftener.
Kommunen var ikke
lovgivningsmæssigt
forpligtet til at opretholde tilskudsordning
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Navn på tilbud

Pladser
Dato/år
Kommentar
omlagt,
oprettet eller
nedlagt
Kommunale tilbud §104

Dagcenter
Stefansgade

Lukket
25 pladser

2010

Dagtilbuddet
Hans
Knudsens
Plads

Forventes
lukket 2012
Der lukkes
ikke pladser,
da brugerne
får tilbudt
pladser andre
steder

2012

Navn på tilbud

Pladser omlagt,
eller nedlagt

Opholdssted for misbrugere
af alkohol. Tilbuddet lå
under handicapområdet
selvom målgruppen ikke
tilhørte handicapområdets
traditionelle målgruppe. I
forbindelse med lukningen
overførtes tilbuddet til DU
udsatte.
SUD skal behandle indstilling om lukning den 11.
januar 2012

Dato/år

Kommentar

Selvejende tilbud §108
Virkefeltet
Vibegården

Kommunaliseret
6 pladser
Kommunaliseret
35 pladser

29. oktober
2009
10 marts
2011

BR beslutning
BR beslutning

Området for udsatte og socialpsykiatri
Oversigt over tilbud på udsatte og socialpsykiatriområdet, der er
lukket, samt selvejende tilbud, der er lukket, samt selvejende tilbud, der er kommunaliseret i perioden 2006 til 2012.
Nedenstående er en udvidet oversigt over tilbud på udsatteområdet og
socialpsykiatriområdet. I tillæg til den tidligere besvarelse er tilføjet
aktivitets og samværstilbud, socialpsykiatriske botilbud og alkohol- og
misbrugsbehandlingstilbud. For de tilføjede områder opgøres det, hvis
nye tilbud er oprettet, hvis tilbud er lukket, eller hvis tilbud er kommunaliseret. Op- eller nednormering af pladser indgår ikke for de tilføjede områder.
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Udover nedenstående liste er der på udsatteområdet en række statsfinansierede projekter, der løbende overgår til kommunal drift eller
overgår til at have driftsoverenskomst med kommunen fra 2012. Bl.a.
er Sundhedsrummet og Café D på Vesterbro overgået fra kommunal
drift til selvejende tilbud med driftsoverenskomst. Disse tilbud er ikke
medtaget i oversigten
Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
Navn på
tilbud

Pladser omlagt,
oprettet eller
nedlagt

Dato/år

Kommentar

Kommunale tilbud §104
Milepælen

2009

Ungt Sind

2011

Milepælen åbnede
som nyt kommunalt
aktivitets- og
samværstilbud på
Østerbro
Blev i 2011 kommunaliseret efter ønske
af Sinds Københavnskreds, der drev
tilbuddet. Tidligere
hed det selvejende
tilbud Sinds Hjerte,
men hedder efter
kommunalisering
Ungt Sind.

Socialpsykiatriske botilbud efter servicelovens §108/ §107
Navn på
tilbud

Pladser omlagt,
oprettet eller
nedlagt

Dato/år

Kommentar

Kommunale tilbud §107/108
Lygten

Dannebrogsgade
Vestergårdsvej

26 pladser efter §
107 er oprettet
ved åbning af nyt
tilbud
20 pladser efter §
108 oprettet ved
åbning af nyt
tilbud
19 pladser efter
§107 er oprettet
ved åbning af nyt

2007

Lygten åbnede som
nyt botilbud i
Nordvest.

2007

Dannebrogsgade er
et opgangsfællesskab
hvor beboerne har
egne lejligheder.
Vestergårdsvej
åbnede som nyt
botilbud, hvor

2010
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tilbud
Thorupgården

102 pladser efter
§108 overgik til
kommunal drift

2010

Fogedgården

53 pladser
oprettet efter
§108 ved åbning
af nyt tilbud

2010

Saxogade

26 pladser efter
§107 oprettet ved
åbning af nyt
tilbud
56 pladser
oprettet efter
§108

2011

Rønnebo

2011

beboerne har egen
lejlighed med
køkken og bad/toilet.
Baggrunden for
kommunalisering
var, at Thorupgården
i forvejen var tæt
integreret i kommunen. Thorupgården
havde en bestyrelse
uden bagvedliggende
moderorganisation,
og dermed var den
selvejende status af
en mere formel
karakter.
Fogedgården består
af tidligere
ældreboliger, hvor
beboerne bor side
om side med ældre
borgere.
Saxogade botilbud er
til beboere der kan
bo i egen lejlighed,
med lidt støtte.
Rønnebo er et
ombygget tidligere
plejehjem, hvor alle
beboerne har egen
lejlighed med
køkken og bad.

Misbrugs- og alkoholbehandling efter Servicelovens § 101 og
Sundhedslovens § 141
Navn på
tilbud

Pladser omlagt,
oprettet eller
nedlagt

Dato/år

Kommentar

Kommunale tilbud §101/141
Kysten

15 døgnbehandlingspladser efter §101
nedlagt

2011

Som led i budgetforslag S301A blev
institutionen Kysten
lukket. Midler herfra
blev overført til misbrugspuljen og til
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Center for Misbrugsbehandling til udvikling af dagbehandling.
Ny enhed oprettet
under Center for
misbrugsbehandling,
som konsekvens af
opsigelse af driftsoverenskomst med
Lænken
Udvidelse af
målgruppen under
Center for Misbrugsbehandling således
at det blev muligt at
have to stoffrie og to
ikke stoffrie ambulante dagbehandlingsgrupper.
Tilbud om trin 2
behandling oprettet
under Center for
misbrugsbehandling.

Alkoholenheden
Valby

300-400 ambulante pladser oprettet efter §141

2011

Dagbehandling
under Center
for Misbrugsbehandling

Udvidelse af
ambulant
dagbehandling
efter §101

2011

Ambulant
dagbehandlingstilbud
(Trin 2)

Oprettelse af
2010
ambulant
dagbehandling
(trin 2 behandling) efter §101
Selvejende tilbud §101/141

Alkoholambulatoriet
Lænken

Ambulante
2011
Pladser efter §141
nedlagt

Samarbejdsaftale
med Lænken blev
opsagt på baggrund
af, at Lænken ønskede at indgå ny aftale med en takstfinansieret betalingsmodel. Modellen
blev skønnet til at
betyde en merudgift
på ca. 3 mil. kr.
årligt.

Herberg efter Servicelovens § 110
Navn på
tilbud

Pladser omlagt,
oprettet eller
nedlagt

Dato/år

Kommentar

Kommunale tilbud (§ 110)
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Bocentret

2011
52 pladser er
omlagt fra § 107
til 46 pladser efter
§ 110.
Forvaltningen er i
gang med at
undersøge, hvordan midlerne til
de resterende 6
pladser skal
anvendes.

Besparelsesforslag
2011. Der er varige
driftsmidler.

2011
Heraf er 22
pladser forbeholdt
kvinder.

Som led i
Hjemløsestrategien

16 eksterne
omdannes fra §
107 til § 110

2012

Sundholm
Aktivitetscentret

Besparelsesforslag
2012, da målgruppen
vurderedes at være §
110
Socialforvaltningen
har søgt om midler i
Socialministeriet
(vinterpuljen) og
afventer
tilbagemelding

Forvaltningen
2012
arbejder på at
oprette ekstra 32
pladser efter §
110 i forlængelse
af natcaféen over
vinteren.
Selvejende tilbud med driftsoverenskomst/samarbejdsaftale (§ 110)

Partnerskabet
RG60

Der er oprettet 30
§ 110 pladser for
unge hjemløse.

2009

Mændenes
Hjem – Café
Klare

Der er oprettet 20
pladser under §
110.

2011

Mændenes
Hjem

Nednormeret fra
43 § 110 pladser
til 30 § 110.

2011

KFUM’s
Kollegium

6 eksterne pladser 1.1.2012
omdannes fra §
107 til ungepladser under §
110.
25 §107 pladser
2012
er omdannet til 25
§110

Herberget
Hillerødgade
– interne

Partnerskabet RG60
blev oprettet efter
lukning af det tidligere Gaderummet.
Natcafé for kvinder.
Oprettet som led i
Hjemløsestrategien.
Der er ikke afsat
varige driftsmidler.
Nednormering som
følge af at dobbeltværelser anvendes
som enkeltværelser
Som led i Hjemløsestrategien. Der er
varige driftsmidler.
Besparelsesforslag
2012, da målgruppen
vurderedes at være §
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110
Der er etableret 5 2010
pladser forbeholdt
kvinder.
Herberget
Hillerødgade
– eksterne

21 pladser er omlagt fra § 107 til §
110.

1.1.2012

Hjemløsestrategi.
Midlerne udløber
med hjemløsestrategien, sept. 2013
Besparelsesforslag
2012, da målgruppen
vurderedes at være §
110

Kommunale tilbud (primært § 109)
Egmontgården (§ 109)

6 § 109 pladser
2010
blev omdannet til
§ 80 pladser
(nødboliger)
Selvejende tilbud med driftsoverenskomst/samarbejdsaftale
(primært § 109)
KvindeTilbuddet er
2010
hjemmet
udvidet med 6
pladser

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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