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Referat
Ad dagsordenens pkt. 1: Velkomst
Mikkel Warming bød velkommen.
Ad dagsordenens pkt. 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3: Temadrøftelse: Flytningen af Hedelund
til København
Anne Biener, centerchef for Hedelund, orienterede om flytningen af
Hedelund fra Greve Kommune til Københavns Kommune.
Projektleder på flytning fra Hedelund, Anna-Belinda Fosdal,
assisterede.
Oplægget kan inddeles i tre hovedpunkter:
Baggrund for flytningen
Det blev besluttet i forbindelse med Kickstart København den 25. maj
at tildele Socialforvaltningen 34 mio. kr. til at flytte Hedelund til
København. Kickstart Københavns generelle formål var at igangsætte
en række anlægsprojekter i København med henblik på at øge
beskæftigelsen.
Derudover er baggrunden for at tildele midlerne netop nu, at
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ved at tømme en række
plejehjem og ældreboliger, som kan anvendes til formålet.

MR Handicap og
Psykiatri

Plan og status
Konkret skal 170 beboere flytte til forskellige tilbud i København, og
målet er, at flytningen skal være færdig inden udgangen af 2012. 56
beboere skal flytte til Rønnebo, som i øjeblikket gennemgår
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renovering. 27 beboere skal flytte til Ringergården, som også er under
ombygning. De resterende beboere skal efter planen bo i almene
boliger og et ombygget plejehjem, som vi overtager fra Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen.
Den 1. juni 2011 er der flytning til det tidligere plejecenter Rønnebo.
Rønnebo vil have personale hele døgnet.
Den 1. september 2011 er der flytning tidligere ældreboliger i
Ringergården. Beboerne vil få egen lejlighed med bad og køkken. Her
vil kun være personale om dagen, men beboerne vil kunne få støtte fra
Rønnebo om natten.
I stedet for faste tilbud af social og kreativ art i de almene boliger vil
der være mobile centre, som vil køre ud og tilbyde forskellige
aktiviteter, der hvor borgerne bor.
Med planen skabes der øget flow, idet flere beboere ønsker at flytte til
tilbuddene uden aftenbemanding.
Spørgsmål
Der blev spurgt til, hvorfor man ikke etablerede faste aktivitetstilbud i
botilbuddene, hvortil Anne Biener forklarede, at der i Rønnebo også
blev etableret faste aktivitetstilbud, og at de mobile aktiviteter var
tiltænkt de resterende mindre tilbud.
Der blev endvidere spurgt til, hvem der ejede Hedelund, hvortil Anne
Biener svarede, at det gør Københavns Kommune, og planen er at
sælge eller leje bygningerne ud.
Beboerperspektiv
For samtlige beboere udarbejdes der individuelle planer i forbindelse
med flytningen. Fire af Hedelunds beboere ønsker at blive i Greve –
og her er der dialog med Greve Kommune.
Beboerne bliver inddraget ved stormøder, hvor man kan udtrykke sine
tanker og bekymring mht. flytningen. Møderne har desuden ledt til
arbejdsgrupper, som arbejder med mere specifikke udfordringer i
forbindelse med flytningen.
Spørgsmål:
Der blev spurgt til renoveringens omfang i de nedlagte plejehjem, og
Anne Biener forklarede, at renoveringen er omfattende i Rønnebo, og
at Ringergårdens lejligheder allerede er pæne, men at tilbuddet
mangler et fællesrum og en base for personalet, som skal etableres.
Endvidere blev der spurgt til visitationen til de nye botilbud og
antallet af medarbejdere. Anne Biener forklarede her, at der til
Rønnebo – der i lighed med Hedelund bliver et § 108-tilbud – ikke vil
blive lavet ny visitation, men at der til de resterende tilbud – § 107tilbud – vil blive revisiteret. Visitationen skal bl.a. tage højde for, om
beboerne vil kunne klare sig uden personale om natten.
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Tanken er i udgangspunktet, at samtlige af Hedelunds medarbejdere
(170 medarbejdere) følger med til de nye tilbud. Der er ikke tale om
besparelser..
Olaffa Christensen - nuværende beboer på Hedelund - holdt oplæg,
hvor han fortalte, hvorfor han ikke ønsker at flytte fra Hedelund til
byen. Dette skyldes bl.a. manglen på grønne arealer og en forestilling
om misbrug, utryghed og vold i byen.
I den efterfølgende debat blev blandt andet følgende emner rejst:
I forhold til flygtningen af Hedelund
Der blev spurgt til renoveringsplaner af andre tilbud, hvortil Mikkel
Warming sagde, at der er planer, men midlerne mangler. Hvornår, der
kommer penge, er ikke til at sige.
Mikkel Warming forklarede, at tendensen fremadrettet nok i stigende
grad vil være, at man vil etablere nye botilbud i allerede eksisterende,
men tomme bygninger inde i byen. Det kan eksempelvis være
tidligere ældreboliger. Det er ganske enkelt en bedre løsning rent
økonomisk at omdanne eksisterende boliger i byen end at bygge nyt
udenfor byen eller renovere gamle godser.
Mogens Olsen påpegede som en sidebemærkning, at det er svært at
oprette kollektiver. Ideerne bør nogle gange komme nedefra, og
desuden kunne det være billigere for Kommunen med kollektiver.
Der vil blive vedlagt et kort notat fra forvaltningen om dette emne
sammen med udsendelse af dagsorden til næste møde.
Der blev spurgt til, hvilke initiativer fra forvaltningens side, der
bidrager til flow.
Hertil svarede forvaltningen, at de beboere, som har potentiale for at
flytte til mere selvstændige boformer, skal have mulighed herfor ved
at personalestøtten løbende skal tilpasses deres behov indenfor
rammerne af den selvstændige bolig.
Problematikken omkring borgere med sindslidelse i ejerlejligheder
der sættes på gaden
Mikkel Warming forklarede, at der bør skelnes mellem de borgere,
som er inde i systemet, og dem som er uden for systemet. Dem som er
inde i systemet og bliver sat på gaden, kan Kommunen hjælpe. Men
dem, som er uden for systemet, er svære at identificere. Spørgsmålet
er, hvordan vi får fat i disse borgere.
Der blev hertil tilføjet, at Hjemløseenheden har større fokus på dette
nu – specielt også fordi, et økonomisk tab er forbundet med at sætte
folk på gaden, da der jo så skal findes plads på herberg til dem.
SKP’ernes samarbejde med Dong i forbindelse med aflæsning af
elmålere blev også påpeget som en god ting.
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Angående notat om indtægtsbestemte betalingsformer
Det blev bemærket, at problemet er, at man som beboer skal betale
mere, hvis man tjener for meget. Her skal man altså bidrage til den
fælles drift. De beboere, som klarer sig bedre, kan flytte til alment
boligbyggeri og modtage boligstøtte, men det gælder ikke for
beboerne på tilbud efter serviceloven. I solistboliger skal beboeren bo
i nogle år, før den bliver borgerens egen og vedkommende kan
modtage boligstøtte. Det er ikke fair, men det kræver en lovændring i
folketinget. Endvidere er det grundlæggende uretfærdigt, at man skal
betale for andres bolig, hvis man tjener for meget.
Beregning fra forvaltningen
Mikkel Warming påpegede, at lejen i boliger opført efter serviceloven
er lavere end boliger opført efter almenboligloven for i de første er det
Kommunen, der ejer og driver boligerne.
Hertil blev fremhævet, at loven på botilbuddene burde ligne den
tilsvarende lovgivning fra plejehjemmene, hvor den enkeltes udgifter
falder, hvis rådighedsbeløbet bliver for lavt.
Mikkel Warming forklarede, at nye boliger etableres efter
almenboligloven, således at man kan få tilkendt boligstøtte, men at der
fortsat er et behov for boliger opført efter serviceloven for at beskytte
dem, der kun er på kontanthjælp.
Ad dagsordenens pkt. 4: Orienteringer (fast punkt)
Orientering fra Socialforvaltningen:
Socialborgmesteren orienterede Dialogforum om:
1) Budgetforliget 2011
I budgetforliget 2011 blev spareforslaget på 2 mio. kr. på
værestedsområdet taget af bordet, hvilket betyder at værestederne ikke
bliver ramt af besparelser på næste års budget.
Der blev dog besluttet at gennemføre en effektivisering af StøtteKontaktcenter i Linnésgade samt flytning af støttekontaktpersoner til
Socialcenter København. Efter besparelsen og flytningen af
medarbejdere vil Støtte-Kontaktecenter i Linnésgade have ca. 6 mio.
kr. til sine øvrige tilbud. Besparelsen vil medføre en omstrukturering
af tilbuddet men overordnet betyder det, at Støtte – Kontaktcenter i
Linnésgade fremover kan koncentrere sin indsats omkring aktivitetsog samværstilbuddet for borgere med sindslidelser. Der samarbejdes
med ledelsen i Linnésgade i forhold til at implementere besparelsen og
sikre at Støtte- Kontaktcenter i Linnésgade i fremtiden vil indgå som
en mere integreret del af den samlede tilbudsvifte på
værestedsområdet.
I budgetforliget er der afsat midler til etablering af 24 solistboliger i
Ny Ellebjerg i Valby, til borgere med sindslidelser. Boligerne ønskes
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opført for at sikre borgere med sindslidelser en så selvstændig
tilværelse som muligt. Det betyder også, at vi kan få bragt vores
venteliste på botilbudsområdet ned. Der er endnu ikke fastsat en
tidsplan for hvornår boligerne kan være etableret, men de forventes at
stå klar senest i 2013.
2) Strategi for aktivitets- og samværstilbud til borgere med
sindslidelse
På Dialogforums møde den 7. juni 2010 blev Socialforvaltningens
arbejde med at udarbejde en ny strategi på værestedsområdet
præsenteret.
Den nye strategi for aktivitets- og samværstilbud til borgere med
sindslidelser har været sendt i høring hos en række interessenter,
heriblandt Dialogforums medlemmer. Generelt er der i høringen
blevet udtrykt stor tilfredshed med strategien og dens tre overordnede
målsætninger for tilbuddenes arbejde, som er:
1) MATCH: At kommunen tilbyder en differentieret og
sammenhængende vifte af aktivitets- og samværstilbud, der matcher
den enkelte borgers behov bedst muligt.
2) FLOW: At flere borgere med sindslidelser får mulighed for at flytte
fra bocentre til mere selvstændige boligformer.
3) BESKÆFTIGELSE: At flere borgere med sindslidelser får
mulighed for at genetablere kontakten til arbejdsmarkedet.
På Socialudvalgets møde den 3. november 2010 blev strategien
godkendt, og strategien skal fremover understøtte aktivitets- og
samværstilbuds indsats for borgere med sindslidelser i København.

3) Opfølgning på Borgerrådgiverens mægling mellem
Sundbygård og pårørendegruppen.
Som led i Borgerrådgiverens opfølgning på det åbne møde på
Sundbygård d. 31. august 2010 har han i brev af 10. september 2010
bedt forvaltningen og Sundbygård om at komme med sine
bemærkninger til en række af de temaer og spørgsmål, som fremkom
på det åbne møde. Temaerne omfatter en lang række
problemstillinger, f.eks. bygningsmæssige forhold, forholdende for
pårørende, socialfaglig tilgang, medicinhåndtering, forplejning,
hjælpen til beboerne, etc.
Forvaltningen og Sundbygård har i en omfattende redegørelse, som d.
14. oktober 2010 er sendt til Borgerrådgiveren, forholdt sig til de
rejste temaer og spørgsmål. Borgerrådgiveren er nu ved at gennemgå
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det fremsendte materiale. Og på baggrund heraf vil han fremkomme
med en endelig konklusion på sine mæglingsbestræbelser, herunder
evt. anbefalinger. Det forventes, at Borgerrådgiveren vil fremkomme
med sin endelig udmelding inden udgangen af januar måned.
4) Ombudsmandens besøg på Ringbo
Repræsentanter fra Folketingets Ombudsmanden har d. 28. oktober
2010 været på besøg på bocentret Ringbo. Der var ikke tale om de
almindelige tilsynsbesøg som ombudsmanden løbende aflægger i
fængsler og udvalgte botilbud. Tilsynsbesøget skete som led i den
opgave som ombudsmanden har fået med at kontrollere om FN’s
konvention mod tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende
behandling overholdes.
Fokus under besøget på Ringbo var derfor især rettet mod de
retssikkerhedsmæssige aspekter for beboerne, og det var emner som
omfanget af magtanvendelse, behandlingsdømtes forhold osv.,
forholdet mellem omsorg/selvbestemmelse som interessen samlede sig
om.
Der vil komme en skriftlig tilbagemelding fra ombudsmanden, men ud
fra ombudsmandens mundtlige tilbagemelding kan det konstateres, at
besøget gik godt, og at der fra ombudsmandens side må forventes en
nærmest blank påtegning.
5) Ny organisering af den socialpsykiatriske indsats i
København
Socialforvaltningen arbejder på en ny organisering af
socialpsykiatrien i København, der indebærer en ændret geografisk
inddeling af byen i socialpsykiatriske centre. Ændringerne omfatter
dels en ændret centertilknytning for nogle socialpsykiatriske bosteder,
dels at den organisatoriske forankring af aktivitets- og
samværstilbuddene for borgere med sindslidelser overgår fra
Socialcenter København til de socialpsykiatriske centre.
Baggrunden for en ændret geografisk inddeling af byen i
socialpsykiatriske centre er, at der på grund af de nye botilbuds
spredte beliggenhed ikke længere er nogen geografisk sammenhæng
mellem de 3 centre og de bosteder, som hører til centrene.
Socialudvalget blev orienteret om den nye organisering på møde den
24. november 2010.

Bruger- og pårørenderepræsentanters orientering
Med baggrund i forvaltnings notat vedrørende fysiske lidelser hos
beboerne på bocentrene, bidrog Ellinor P. Pedersen med en
orientering.
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Notatet fra forvaltningen viser, at ca. halvdelen af alle beboere på
bocentrene har en lidelse, der kan klassificeres som en svær fysisk
lidelse. Ellinor P. Pedersen mener, at medicin mod psykoser medfører
bivirkninger, der giver fysiske skavanker. Hun udtrykte tvivl om, hvor
meget personalet på bocentrene også kender til de fysiske sygdomme
og deres relation til de psykiske.
Forvaltningen henled opmærksomheden på den for nyligt vedtaget
sundhedspolitik på psykiatriområdet, hvor der lægges fokus på
motion, kost og rygning både i botilbud og aktivitets- og
samværstilbud. Mere fokus på sundhed kan bidrage til at afhjælpe de
fysiske skavanker hos borgere med sindslidelse. Dette hænger ikke
mindst sammen med det faktum, at mange af de fysiske lidelser, visse
beboere i bocentrene døjer med, kan karakteriseres som
livstilssygdomme – fx sukkersyge og rygerlunger – som netop motion
kan have en gavnlig effekt på. Endvidere kommer der mere fokus på
at personalet på bocentrene også få mere viden om fysiske lidelser, og
der kan overvejes, om der skal ansættes sundhedsfagligt personale.
Ellinor P. Pedersen erklærede sig enig heri og lagde vægt på, at en
faglig opkvalificering af personalet er nødvendig.
Ad dagsordenens pkt. 5: Næste møde i Dialogforum og fremtidige
oplæg
Næste møde i Dialogforum afholdes den 28. februar 2011 kl. 15-17.
Efter medlemmernes ønske skal temadrøftelsen omhandler skizofreni
ved forsker Birte Glenthøj samt en orientering fra
Socialforvaltningens projektgruppe om udvikling af en kvalitets- og
akkrediteringsmodel for botilbud til voksne.
Ad dagsordenens pkt. 6: Evt.
Der var ingen kommentarer under evt., og mødet blev derfor hævet.
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