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41. Beslutning af indsatsområder - Kapacitetstilpasning, 
spor 2 

Sagsbehandler  Ann Tenis 

Sagsnr  85.02.00-A00-3-18 

RESUMÉ 

Politisk behandling 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019 

 

I forbindelse med budget 2019 er det besluttet at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde 

med nye ideer og måder at løse områdets udfordringer på. 

  

Administrationen har arbejdet med 3 spor til at imødekomme udfordringerne. I denne 

sagsfremstilling præsenteres arbejdet med spor 2, der handler om kapacitetstilpasning. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,  

1. at der i forbindelse med budgetforslag 2020 indarbejdes økonomi til etablering af nyt 

psykiatritilbud som beskrevet i scenarie 1 

2. at der p.t. ikke arbejdes videre med scenariet om helhedstilbud for Center for Socialt 

Udsatte, da der ikke er eksisterende ledige bygninger, der kan rumme et samlet tilbud 

3. at der udarbejdes udbudsmateriale med henblik på at udbyde driften af Varmestuen til 

privat aktør 

SAGSFREMSTILLING 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 at fokusere på nye 

velfærdsløsninger, hvor nye ideer og metoder bringes i spil, for at løse fremtidens 

udfordringer. Under overskriften "Nye velfærdsløsninger, nye ideer og metoder til at løse 

fremtidens udfordringer" er det beskrevet i forligsteksten at "Der er fortsat behov for at 

arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til, at 

udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter 

kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter. Der arbejdes i 

løbet af de kommende 9 måneder på at anvise effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og 

nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på." 

  

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 28. januar 2019 at arbejde 

videre med 3 spor:  

1. Analyse af udgiftspres 

2. Kapacitetstilpasning 

3. Fælles indgang – Fælles tilgang 

  

Denne sagsfremstilling omhandler forslag til indsatsområder vedrørende spor 2: 

Kapacitetstilpasning.  

  

I dette spor afsøges mulighederne for skabe mere robuste driftsenheder ved at samle mindre 

spredte enheder i større samlede enheder. Formålet er, at skabe fremtidssikrede botilbud, der 

er mindre sårbare, har en øget fleksibilitet og samtidig samler og styrker de faglige 

kompetencer indenfor fagområdet. 
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Udvalget blev på mødet den 26. februar 2019 præsenteret for en række forskellige scenarier 

på nye helhedstilbud for henholdsvis Center for Socialpsykiatri og Center for Socialt Udsatte.  

  

På baggrund af udvalgets ønsker og tilbagemeldinger på mødet, har administrationen 

efterfølgende arbejdet videre med 3 scenarier; et nyt § 107 psykiatritilbud, et helhedstilbud 

inden for udsatteområdet og en varmestue drevet af en privat organisation. Nedenstående 

præsenteres de 3 scenarier.  

  

Scenarie 1: Nyt § 107 psykiatritilbud i Center for Socialt Psykiatri  

Administrationen har undersøgt muligheden for at skabe et samlet psykiatritilbud, hvor 

eksisterende botilbud samles og suppleres med pladser, der i dag købes udenbys. Konkret 

drejer det sig om Kollegiet på Otiumsvej og Næstvedvej 20b - henholdsvis 10 og 7 § 107 

boliger. Herudover påtænkes en hjemtagning af borgere med psykiske vanskeligheder i 

eksterne § 107 botilbud samt en gæsteplads, hvor borger med kort varsel kan modtage 

støttende samtaler. Der arbejdes ud fra at psykiatritilbuddet kan rumme 20-24 pladser. Et 

samlet psykiatritilbud vil hovedsagelig give en besparelse på drift af bygninger, men det må 

også forventes at de egne pladser er billigere og mere fleksible. 

  

Der har været en tæt dialog med Center for Trafik og Ejendomme (CTE) med henblik på at 

finde velegnede boliger, der vil kunne rumme et botilbud af denne type. CTE har peget på 

Birkebjerg Kollegiet, der er beliggende i Birkebjerg Parken. Kollegiet består af 96 

kollegieboliger fordelt på 4 klynger, som alle har ét værelse med eget toilet og bad. En klynge 

består af 24 boliger, som vurderes at være velegnet til et nyt psykiatritilbud.  

  

Kollegiet ejes i dag af et privat boligselskab og etableringen af et nyt psykiatritilbud bestående 

af de 20-24 § 107 pladser vil fordre, at bygningerne købes af kommunen. 

  

Scenarie 2: Helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte   

Center for Socialt Udsatte er spredt på flere lokationer bestående af boenheder, 

behandlingstilbud og samværsfunktioner for kommunens udsatte borgere. Administrationen 

har undersøgt muligheden for at etablere et samlet socialt helhedstilbud. Konkret har der 

været arbejdet med muligheden for igennem en udflytning af Bofællesskab 1 og 2 (i alt 17 

pladser, suppleret med hjemtagning af udenbys pladser), at skabe et samlet helhedstilbud 

med omkring 20-24 pladser. 

  

Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at pege på en ledig lokation, der kan samle 

Center for Socialt Udsattes enheder. Opgaven er kompleks, idet en del af borgergruppen er 

plejekrævende, hvilket stiller yderligere krav til boligens indretning. Samtidig er nærhed 

mellem boenhederne vigtigt for at kunne opnå den optimale udnyttelse af 

personaleressourcerne og undgå yderligere driftsudgifter til eksempelvis ekstra nattevagter. 

  

Muligheden for at realisere det nye helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte forudsætter 

endvidere, at driften af Varmestuen overgår til anden aktør. 

  

Et samlet helhedstilbud vil betyde, at de 3 matrikler Kornbakken, Kindhestegade og 

Toldbodgade kunne frigøres med henblik på salg. Den offentlige vurdering på de 3 matrikler 

udgør samlet ca. 7.8 mio. kr.  

  

Scenarie 3: Center for Socialt Udsatte - Samarbejde med anden aktør om Varmestuen  

Udvalgets besøg på varmestuen i Skælskør gav inspiration til at arbejde videre med tanker om 

en varmestue drevet med øget brug af frivillige kræfter. I forbindelse med overgangen til en 

privat varmestue vil der være en række forhold, der skal afklares herunder det fremtidige 

serviceniveau. Serviceniveauet vil danne baggrund for aftalen med den private aktør. Det vil 

være administrationens anbefaling at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget drøfter dette i 
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forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale, herunder de mål og krav, som en ny 

operatør skal leve op til. 

ØKONOMI 

Administrationen skal bemærke, at der ikke er afsat budget til anlægsinvestering i henhold til 

scenarie 1. En del af udgiften kan finansieres ved afhændelse af Otiumsvej, men der vil forsat 

være en ikke finansieret anlægsinvestering, ligesom det skal sikres at den samlede 

anlægsramme for hele kommunen kan overholdes. Eventuelle ændrede økonomiske 

forudsætninger ved scenarie 3, herunder mindre udgifter til drift, forventes at forblive på 

området. 

BESLUTNING 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019 

Ad. 1: Godkendt. 

Ad. 2: Godkendt med den bemærkning, at der fortsat arbejdes videre med denne model, 

eventuelt med køb af andre bygninger. 

Ad. 3: Ikke godkendt. 

Der blev stillet forslag om, at anmode administrationen om, at udarbejde et oplæg til fremtidig 

drift og organisering af Varmestuen. 

Udvalget stemte for undtagen Jørgen Christiansen, som ikke kunne støtte anmodningen. 

  

 


