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1.0 Indledning  

1.1 Baggrund og perspektiv 

I 2010 blev der afsat midler til en afdækning af fagligt og bygningsmæssigt modernise-

ringsbehov på det specialiserede socialområde, og i budgettet for 2012 og 2013 blev for-

ligspartierne enige om at prioritere anlægsmidler til modernisering og etablering af en 

række tilbud på Frederiksberg og udarbejdelse af en egentlig masterplan. 

 

Afdækningen af tilbud i Frederiksberg Kommune i 2011 viste, at en række tilbud var 

utidssvarende indrettet i ældre bygninger. Samtidig viste prognoser, at målgrupperne i  

Den Sociale Masterplan ville vokse i fremtiden. Sideløbende var der et ønske om at 

styrke fagligheden i egne tilbud og effektivisere driften. Siden 2013 har Den Sociale Ma-

sterplan været udgangspunktet for at udvide og modernisere bygningsmassen for at 

give plads til dels borgere fra nedslidte indenbys tilbud og dels borgere fra dyrere tilbud i 

andre kommuner (udenbys tilbud).  

 

Den Sociale Masterplan kobler og udvikler således de fysiske, kvalitetsmæssige og øko-

nomiske rammer, så voksne borgere indenfor det specialiserede socialområde får de 

bedst mulige tilbud på Frederiksberg.  

 

Moderniseringen af bygningsmassen og etableringen af flere tilbud på Frederiksberg, så 

borgerne kan leve og bo i tidsmæssige rammer, og i deres nærområde, er et resultat af 

en bred politisk opbakning til Den Sociale Masterplanen og de værdier, som også ligger 

bag Handicappolitikken og Udsattepolitikken. Den brede politiske opbakning har betydet, 

at der har kunnet opsættes langsigtede mål og målsætninger op for det specialiserede 

socialområde. Mål som forventes indfriet i 2024, og som der dermed har været enighed 

bag i mere end tre valgperioder.    

 

Siden 2013 er en stor del af de oprindelige målsætninger for Den Sociale Masterplan ind-

friet. Opbygning af en ’egen kapacitet’ af tilbud på Frederiksberg, herunder tilbud til 

mange målgrupper, er således ved at være i planlagte rammer som fx Betty II, og nye 

pladser til borgere med svær psykisk sygdom (i en større rokade). Der er skabt effektive 

og bæredygtige tilbud med en fornuftig økonomistyring. Hertil kommer at kvalitet i sags-

behandlingen og fokus på borgernes retssikkerhed er indarbejdet og følges løbende. De 

organisatoriske rammer – som en forudsætning for en videreudvikling og fastholdelse af 

den faglige kvalitet og indsats - er tilpasset.    

 

De kommende temaer og fokuspunkter for Den Sociale Masterplan er således, at:  

- Færdiggøre byggeprojekter og inddrage nærområder, byliv og bystrategi for at 

skabe et Frederiksberg for alle.    

- Fastholde fokus på effekt af indsatser – progression hos den enkelte borger, i 

forhold til målgrupper og i det løbende samarbejde mellem udfører og myndig-

hed. Herunder fokus på den grundige udredning af borgerens behov og udfor-

dringer forud for, at borgeren tilbydes et botilbud.    

- Arbejde endnu mere systematisk og strategisk med forebyggelse og samspillet 

med civilsamfundet 

- Holde fokus på overgangen fra barn til voksenområdet, overgangen fra botilbud 

til egen bolig og overgangen fra psykiatrien til kommunen.  
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- En endnu højere grad af tilpasning af indsatser i forhold målgrupperne fx aktivi-

tets- og samværsaktivitets- og samværstilbud til nye målgrupper, etablering af 

afklaringspladser og de nye pladser for borgere med svær psykisk sygdom og 

målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning. 

- Fokus på kompetenceudvikling og specialisering når indsatserne i endnu højere 

grad tilpasses den enkelte borger og målgruppe.  

 

Den Sociale Masterplan forelægges hvert år til godkendelse i Socialudvalget, forinden er Ma-

sterplanen drøftet på et møde med alle politiske partier.  

1.2 Indhold i Den Sociale Masterplan 2020-2023  

Kapitel 2 indeholder beskrivelse af målgrupper og kapacitet, kapitel 3 sætter fokus på 

konkrete indsatser til at fremme kvalitet i visitation og indsatser, kapitel 4 indeholder en 

status på modernisering af bygningsmassen og kapitel 5 behandler de økonomiske 

aspekter af planen og sammenligner driftsøkonomien i Frederiksberg Kommune med øv-

rige kommuner i Hovedstadsregionen og på landsplan.  
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2.0. Målgrupper og kapacitet 

I dette kapitel gøres der status for masterplanens målgrupper og den kapacitet, som er 

blevet opbygget gennem årene på Frederiksberg.  

 

Det strategiske udgangspunkt for Den Sociale Masterplan er, at der arbejdes med tilbud, 

som gives til borgere inden for følgende målgrupper:  

 

 Udviklingshæmning 

 Autismespektrum 

 Sindslidelse 

 Erhvervet hjerneskade 

 Socialt problem 

 Fysisk funktionsnedsættelse 

 

For overskuelighedens skyld inddeles borgerne i ovenstående målgrupper, men mange 

borgere falder ofte indenfor flere målgrupper på en gang.  

 

Tilbuddene der beskrives i Masterplanen omfatter følgende:  

 Botilbud (Længerevarende botilbud efter § 108 og midlertidige botilbud efter § 

107) 

 Beskyttet beskæftigelse – aktivitets- og samværstilbud (efter § 103 og § 104) 

 Støtte-kontaktpersonordningen til borgere i eget hjem (fremover SKP-ordningen) 

(efter § 85) 

 

Tilbuddene opgøres dels i ’indenbys tilbud’, som indeholder kommunale tilbud og selv-

ejende tilbud med driftsoverenskomst med kommunen, som har adresse på Frederiks-

berg og dels i ’udenbys tilbud’. Udenbys tilbud er de tilbud, som kommunen køber i an-

dre kommuner, til de borgere, hvor der ikke er en ledig plads til i indenbys tilbud. Eller 

til de borgere, som har behov for et tilbud, som ikke kan findes blandt de indenbys til-

bud eller der er en særlig grund til, at borgeren skal have et botilbud langt fra deres 

nærområde (fx ved misbrug, hvor det kan være godt, at komme langt væk fra tidligere 

omgangskreds).  

 

De udenbys tilbud opdeles desuden i tilbud, hvor Frederiksberg har overgivet handlefor-

pligtelsen for borgeren til en anden kommune fx den, hvor borgeren får et botilbud (Fre-

deriksberg er ’ikke-handle kommune’). Denne praksis med at overgive handleforpligtel-

sen for borgeren sker kun undtagelsesvist, men da borgerne ofte bor mange år i botil-

bud, er der fortsat borgere i udenbys tilbud, som Frederiksberg kommune betaler for 

uden at have indflydelse på, hvad den aktuelle kommune vælger at tilbyde borgeren. 

Herudover er der udenbys tilbud, hvor Frederiksberg kommune er ’handle-kommune’, 

hvilket betyder, at det er Frederiksberg kommune, der bestemmer og betaler for indsats 

og tilbud til borgeren.     

 

Tilbuddene udgør den kapacitet, som Frederiksberg Kommune har i indenbys tilbud, eller 

som kommunen køber i anden kommune – udenbys tilbud. Den indenbys kapacitet kan 

opgøres som et statisk tal (fx antal pladser pr. år), mens den udenbys kapacitet afhæn-

ger af, hvor mange pladser, der købes. Pladserne i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg er 

ikke-handlekommune, er som udgangspunkt også en fast størrelse, som kun ændrer sig, 
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hvis borgeren af den ene eller anden grund ophører i tilbuddet fx, hvis borgeren afgår 

ved døden. Væresteder (fremover aktivitets- og samværstilbud) og SKP-ordningen ud-

gør ikke på samme måde en fast kapacitet, da indsatsen ikke på samme måde er af-

hængig af en fast fysisk ramme med et bestemt antal pladser.  

  

Oversigterne i nærværende kapitel er centrale i forbindelse med at estimere det fremti-

dige anlægsbehov og følge udviklingen i forhold til den faglige indsats og økonomistyrin-

gen.  

 

Borgere der er omfattet af SKP-ordningen, hvor støtten er tildelt borgere i eget hjem, 

indgår ikke i oversigterne. Der er nemlig ikke forbundet et anlægsbehov hermed. Der-

imod er borgere, der modtager SKP-støtte i tilbud i Frederiksberg Kommune, som følger 

Kommunekontaktråds (KKR)-regi betegnelse ”Botilbudslignende foranstaltning efter §85 

i Serviceloven” inkluderet i analysen. Disse tilbud er vurderet til at være sammenligne-

lige med midlertidige og længerevarende botilbud (§107 og §108 i Serviceloven) og er 

derfor med. 

2.1 Målgruppernes udvikling i perioden 2013-2018  

I de følgende afsnit beskrives udviklingen i de forskellige målgrupper inden for det speci-

aliserede socialområde for voksne for perioden 2013 – 2018 i henholdsvis indenbys- og 

udenbys botilbud samt beskyttet beskæftigelses –, aktivitets- og samværstilbud. 

 

Tallene tager udgangspunkt i antal helårspersoner pr. år. Helårspersoner er en sammen-

tælling af konkrete borgere i botilbud, som tager højde for indskrivningstid, og er der-

med det mest retvisende grundlag for at kunne vurdere aktivitetsudviklingen, når der 

sammenlignes med fx udgifter til disse indsatser. Omregningen til helårspersoner tager 

udgangspunkt i belægningsstatistikken, hvilket betyder, at såfremt en borger benytter 

en plads i 3 mdr., vil borgeren kun udgøre ¼ helårsperson.  

2.1.1 Udviklingen i botilbud  

Udviklingen viser et systematisk fald i antal helårspersoner i udenbys tilbud. I perioden 

fra 2013 til 2018 er udenbys botilbud reduceret med 60 helårspersoner. Det svarer til et 

fald på ca. 30%.  

 

Faldet i anvendelsen af de udenbys tilbud hænger tæt sammen med målsætningen i Ma-

sterplanen, om at flere borgere skal kunne tilbydes et indenbys tilbud.  

 

Der er også sket et mindre fald i antal helårspersoner siden 2015 i indenbys botilbud. 

Dog har udviklingen ligget nogenlunde konstant på 186-187 helårspersoner de sidste 3 

år (2016-2018).  

 

I perioden 2013-2018 er der også samtidig sket et fald i det samlede antal helårsborgere 

i botilbud – i alt på 32 helårspersoner (se tabel 2.1B). Faldet har ikke været konsekvent 

gennem årene, men har i højere grad lignet udviklingen i helårspersoner i indenbys til-

bud, som har svinget lidt med et højt antal helårspersoner i 2014 og 2015 og derefter et 

fald. Faldet i det samlede antal helårspersoner i botilbud vurderes fortrinsvist at skyldes 

arbejdet med rehabilitering- og recovery, som betyder, at flere borgere har kunnet blive 

i eget hjem med støtte.    
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Tabel 2.1A viser ændringen af brug af henholdsvis indenbys- og udenbys tilbud. Frede-

riksberg kommune placerer i dag ca. 2/3 af borgerne i egne botilbud, hvilket er en væ-

sentlig ændring i forhold til i 2010, hvor 2/3 af borgerne fik tilbudt en plads i et udenbys 

botilbud. Tabel 2.2 bekræfter udvikling og viser, at Frederiksberg Kommune i 2018 vare-

tog 59% af indsatsen i botilbud i indenbys tilbud. Den tilsvarende andel var 44% i 2013.  

 

Forholdet mellem helårspersoner i indenbys tilbud og udenbys tilbud er dermed i over-

ensstemmelse med målsætningen fra den første Sociale Masterplan i 2012. Her var må-

let på længere sigt (2020) at 65% af Frederiksbergs borgere skulle være placeret i in-

denbys botilbud. For at realiserer dette mål, har der været fokus på at øge den indenbys 

kapacitet af pladser/botilbud, og dermed varetage indsatsen i indenbys tilbud.  

 

Tabel 2.1A: Antal helårspersoner - længerevarende og midlertidige botilbud, fordelt på 

målgrupper og indenbys- og udenbys tilbud.   

 

Målgrupper Antal helårspersoner  

Indenbys botilbud Udenbys botilbud 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Udviklingshæm-
ning 

47 60 67 57 49 50 71 68 66 61 64 57 

Autismespek-
trum 

17 21 23 27 39 40 18 18 19 17 16 16 

Sindslidelse 64 71 72 76 73 64 29 29 27 23 17 12 

Socialt problem 6 8 13 9 8 8 9 14 11 7 5 3 

Erhvervet hjer-
neskade 

8 9 8 7 6 6 11 11 10 9 8 8 

Fysisk funkti-
onsnedsættelse 

3 2 3 4 3 3 16 16 15 12 11 10 

Øvrige*  13 13 8 6 8 16 35 14 20 19 17 23 

Hovedtotal 158 184 194 187 186 187 189 186 168 148 138 129 

Kilde: Sensum 

Note: *Øvrige omfatter de diagnoser, der ikke er omfattet af de øvrige seks målgrupper, herunder epi-

leptikere, talelidende samt borgere med blandede eller ikke definerede diagnoser .”Indenbys tilbud” inde-

holder tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, såvel drevet af Frederiksberg Kommune som selv-

ejende institutioner. ”Udenbys tilbud” indeholder tilbud beliggende i andre kommuner. Borgere, der mod-

tager SKP-støtte i indenbys tilbud, som kan betegnes som ”Botilbudslignende foranstaltning efter §85 i 

Serviceloven” er også inkluderet i tabellen.  
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Tabel 2.1B: Samlet antal helårspersoner i botilbud fordelt på målgrupper.   

 

Målgrupper Antal helårspersoner  

Botilbud samlet (Indenbys og udenbys) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Udviklingshæmning 118 128 133 118 113 107 

Autismespektrum 35 39 42 45 55 56 

Sindslidelse 93 100 99 99 90 75 

Socialt problem 15 22 24 16 13 11 

Erhvervet hjerneskade 19 20 18 15 14 15 

Fysisk funktionsnedsættelse 19 18 18 16 14 13 

Øvrige*  48 27 28 25 25 39 

Hovedtotal 347 370 362 335 324 315 

Kilde: Sensum 

Note: *Øvrige omfatter de diagnoser, der ikke er omfattet af de øvrige seks målgrupper, herunder epi-

leptikere, talelidende samt borgere med blandede eller ikke definerede diagnoser .”Indenbys tilbud” inde-

holder tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, såvel drevet af Frederiksberg Kommune som selv-

ejende institutioner. ”Udenbys tilbud” indeholder tilbud beliggende i andre kommuner. Borgere, der mod-

tager SKP-støtte i indenbys tilbud, som kan betegnes som ”Botilbudslignende foranstaltning efter §85 i 

Serviceloven” er også inkluderet i tabellen.  

 

Udviklingen i anvendelsen af indenbys- og udenbys botilbud siden 2015, dækker over de 

forskellige omstillingsprocesser, som fx revisitering i 2015, hvor alle borgere i botilbud er 

blevet revisiteret til botilbuddene. Dette medførte et fald i både indenbys og udenbys til-

bud. Herudover er der lukket tilbud (fx 12 pladser på Diakonissen, der blev lukket i 

2017/2018, hvor nogle borgere blev tilbudt nyt botilbud, og hvor andre kunne flytte i 

eget hjem med støtte).  

 

Der er dog en række faktorer, som ikke indgår i de tal, der kan trækkes ud af systemet 

– men som udgør et aktuelt pres for, at kunne tilbyde flere borgere et indenbys botilbud.  

Det er fx en række yngre borgere, der efter aftale forbliver hjemme hos deres familie- 

indtil botilbuddet Betty II åbner i 2020 – hvor alternativet er at blive visiteret til udenbys 

tilbud. Herudover en aktuel udfordring med borgere, som efter langvarige indlæggelser 

bliver færdigmeldte i psykiatrien. Disse borgere er i målgruppe til ’nyt botilbud for bor-

gere med svær psykisk sygdom’. 

     

Sammen med faldet i antal helårspersoner i botilbud (både indenbys og udenbys tilbud), 

er der sket en stigning i udgifterne til andre områder fx til borgerstyret personlig assi-

stance (BPA), samt en øget personalenormering på flere indenbys tilbud. Dette skyldes, 

at der gives mere hjælp til borgere, som ikke er i botilbud (fokus på rehabilitering og re-

covery), samt at de borgere som tilbydes et botilbud har en højere grad af kompleksitet 

i deres udfordringer og behov – og der derfor er behov for højere personalenormering.   
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Tabel 2.2 viser andel helårspersoner i indenbys tilbud ud af den samlede mængde hel-

årspersoner.   

Målgrupper 
Andel i indenbys botilbud  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Udviklingshæmning 40% 47% 50% 48% 43% 47% 

Autismespektrum 49% 54% 55% 60% 71% 72% 

Sindslidelse 69% 71% 73% 77% 81% 85% 

Socialt problem 40% 36% 54% 56% 62% 73% 

Erhvervet hjerneskade 42% 45% 44% 47% 43% 43% 

Fysisk funktionsnedsættelse 16% 11% 17% 25% 21% 22% 

Øvrige*  26% 48% 29% 24% 32% 40% 

Hovedtotal 44% 50% 54% 56% 57% 59% 
Kilde: Sensum 
Note: *Øvrige omfatter de diagnoser, der ikke er omfattet af de øvrige seks målgrupper, herunder epi-
leptikere, talelidende samt borgere med blandede eller ikke definerede diagnoser. Kun borgere, hvor Fre-
deriksberg er betalingskommune, er medtaget i tabellen. ”Indenbys tilbud” indeholder tilbud beliggende i 
Frederiksberg Kommune, såvel drevet af Frederiksberg Kommune som selvejende institutioner. ” Uden-
bys tilbud” indeholder tilbud beliggende i andre kommuner. 

 

Den eneste målgruppe som ifølge tallene viser en klar tendens til stigning er målgruppen 

’borgere med autisme’. Her er der tale om en konstant stigning i antallet af borgere. Si-

den 2013 er antallet af borgere med autisme i indenbys tilbud steget med 23 helårsper-

soner. Der ses ligeledes en landsdækkende tendens med stigning i antallet af borgere 

med autisme.   

 

Som nævnt, viser den samlede udvikling i målgrupperne inden for det specialiserede 

område, at der er henover årene 2013 - 2018 er sket et mindre fald i antallet af Frede-

riksberg borgere i botilbud. Denne udvikling står i kontrast til den landsdækkende ten-

dens, hvor flere af målgrupperne indenfor det specialiserede socialområde for voksne er 

i stigning. Det vurderes, at faldet i antal borgere i botilbud, bl.a. skyldes kompensations-

princippet (der handler om at tilbyde borgeren den rette indsats på det rette tidspunkt – 

at borgeren støttes og hjælpes uden at miste selvstændighed og indflydelse på egen si-

tuation) og fokus på rehabilitering og recovery har slået igennem – og at det derved 

’kun’ er de relevante borgere, der får tilbudt et botilbud.  

 

Til trods for faldet i antal helårsborgere i botilbud, er der et fortsat pres på botilbudsom-

rådet fra borgere, som kommer fra bl.a. familieområdet, Region Hovedstadens Psykiatri, 

herberger, samt borgere, som ikke tidligere har haft kontakt med socialafdelingen eller 

kommunen. Dette ses også af, at der er meget få perioder med tomgang på botilbud-

dene.  

 

En nyere tendens, som heller ikke kan ses ud af tallene er fremkomsten af nye målgrup-

per af borgere, som har behov for en særlig specialiseret indsats. Igennem det sidste år 

har socialafdelingen (myndighed og udfører) set en tendens til fremkomst af:  

 (primært) yngre borgere med spiseforstyrrelser,  

 yngre borgere der både udfordres af en psykisk sygdom og et lavt kognitivt funk-

tionsniveau,  
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 borgere som udskrives fra psykiatrien efter længerevarende indlæggelser i psyki-

atrien,  

 borgere med udviklingshæmning eller borgere med psykiske sygdomme som på 

grund af alder eller alders-relaterede somatiske sygdomme, får et stort plejebe-

hov sammen med deres oprindelige udfordringer og behov. 

 

Fremkomsten af disse nye målgrupper forsøges håndteret indenfor de 24 nye pladser til 

borgere med svær psykisk sygdom og borgere i målgruppen geronto-psykiatri / geronto-

udviklingshæmning. Se nærmere i kapitel 4.        

2.1.2 Udviklingen i anvendelsen af udenbys botilbud – handlekommune og 

ikke-handlekommune.  

Anvendelsen af udenbys botilbud består af de pladskøb/indsatser, som Frederiksberg 

kommune har indflydelse til at ændre på – som ’handlekommune’, og de pladskøb/ind-

satser, som Frederiksberg kommune af historiske årsager ikke har indflydelse til at æn-

dre på – som ’ikke-handlekommune’.  

Der har siden 2013 været et større fald i antal helårspersoner, i de udenbys tilbud hvor 

Frederiksberg er handlekommune, men også i de udenbys tilbud hvor Frederiksberg er 

ikke-handlekommune.  

 

Tabel 2.3: Antal helårspersoner i udenbys botilbud, hvor Frederiksberg henholdsvis er 

handlekommune og ikke-handlekommune.  

 
Helårspersoner 

Frederiksberg som 
handlekommune 

Ikke-handlekom-
mune Udenbys total* 

2013 72 111 189 

2014 66 111 186 

2015 54 105 168 

2016 47 95 148 

2017 47 85 138 

2018 46 78 129 
Kilde: Sensum 

Note: *Indeholder også en mindre antal helårspersoner, som ikke er registeret med handlekommune. 

Kun borgere, hvor Frederiksberg er betalingskommune, er medtaget i tabellen. ”Ikke handlekommune” 

indeholder helårspersoner, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune. ’Frederiksberg som 

handlekommune’ indeholder helårspersoner, hvor Frederiksberg Kommune er handlekommune. 

Faldet af borgere i udenbys tilbud skyldes dels naturlige årsager (alder/død/fraflytning) 

og dels at myndighed har haft stort fokus på opfølgning i de sager, hvor Frederiksberg er 

handlekommune – og på en dialog med handle-kommunerne i de sager, hvor Frederiks-

berg er ikke-handlekommune.  

 

Faldet i anvendelsen af udenbys tilbud skyldes som nævnt i ovenstående afsnit også fo-

kus på at kunne tilbyde borgere en indenbys plads – tæt på dagligdag og netværk. Det 

kan se ud som om brugen af udenbys pladser (handlekommune), har fundet sit leje, så-

ledes at nedgangen i anvendelsen af udenbys tilbud fremover sker ved naturlig afgang i 

de sager, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune.   
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Faldet i anvendelsen af udenbys tilbud har også en økonomisk fordel, idet de indenbys 

tilbud oftest er billiggere end de udenbys tilbud. Der er desuden en er større fleksibilitet i 

forhold til anvendelsen af indenbys tilbud og der er med implementeringen af progressi-

onsmålingen, den grundige udredning af borgeren og den integrerede visitation, en for-

ventning om, at borgerne i højere grad profiterer af de indenbys tilbud.       

2.1.3 Udviklingen i beskyttet beskæftigelse –, aktivitets- og samværstilbud. 

Både borgere i botilbud og borgere som bor selv, kan tilbydes beskyttet beskæftigelse-, 

aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.  

 

På samme måde som for botilbud, har målsætningen i Masterplanen været, at så mange 

borgere som muligt skulle tilbydes beskyttet beskæftigelse-, aktivitets- og samværstil-

bud tæt på deres hjem og dagligdag.  

 

Det er således sket en væsentlig udligning i forholdet mellem indenbys- og udenbys til-

bud. I 2013 var der 164 helårspersoner i udenbys tilbud ud af de i alt 205 helårsperso-

ner, mens der i 2018 var 121 helårspersoner ud af de i alt 193 helårspersoner, som var i 

udenbys tilbud. Hovedparten af helårspersonerne i 2018 er dog fortsat placeret i uden-

bys tilbud.   
 

En forklaring på, at flere borgere kan komme i indenbys beskyttet beskæftigelse-, aktivi-

tets- og samværstilbud, er at Frederiksberg kommune udvidede kapaciteten betydeligt 

med åbning af Magneten, der i 2018 havde i alt 81 helårspersoner tilknyttet. Størstede-

len af disse 72 helårspersoner er Frederiksberg-borgere.  

 

Tabel 2.4: Antal helårspersoner - beskyttet beskæftigelse –, aktivitets – og samværstil-

bud fordelt på målgrupper og egne og eksterne tilbud i perioden 2013 – 2018. 

Målgrupper Antal helårspersoner  

Indenbys tilbud Udenbys tilbud 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

Udviklingshæm-
ning 

31 29 36 41 42 39 91 92 88 72 66 57 

Autismespek-
trum 

8 9 13 19 18 17 20 22 23 21 17 16 

Sindslidelse     1 2 4 4 7 7 5 6 4 2 

Socialt problem       1   0 2 2 2 2 2 2 

Erhvervet hjer-
neskade 

  1 1 3 3 2 9 13 15 13 12 12 

Fysisk funkti-
onsnedsættelse 

1 1 2 2 2 2 17 14 13 12 11 11 

Øvrige*  1     3 5 8 18 14 11 13 17 20 

Hovedtotal 41 39 52 71 74 72 164 164 157 139 128 121 

 
 
Kilde: Sensum 
Note: *Øvrige omfatter de diagnoser, der ikke er omfattet af de øvrige seks målgrupper, herunder epi-
leptikere, talelidende samt borgere med blandede eller ikke definerede diagnoser .”Indenbys tilbud” inde-
holder tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, såvel drevet af Frederiksberg Kommune som selv-
ejende institutioner. ”Udenbys tilbud” indeholder tilbud beliggende i andre kommuner. 
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Tabel 2.5 Andel helårspersoner - beskyttet beskæftigelse –, aktivitets – og samværstil-

bud fordelt på målgrupper og andel i indenbys tilbud.  

Målgrupper 
Andel i indenbys tilbud 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Udviklingshæmning 25% 24% 29% 36% 39% 41% 

Autismespektrum 29% 29% 36% 48% 51% 52% 

Sindslidelse 0% 0% 17% 25% 50% 64% 

Socialt problem 0% 0% 0% 33% 0% 0% 

Erhvervet hjerneskade 0% 7% 6% 19% 20% 13% 

Fysisk funktionsnedsættelse 6% 7% 13% 13% 15% 16% 

Øvrige*  5% 0% 0% 19% 23% 28% 

Hovedtotal 20% 19% 25% 34% 37% 37% 
Kilde: Sensum 
Note: *Øvrige omfatter de diagnoser, der ikke er omfattet af de øvrige seks målgrupper, herunder epi-
leptikere, talelidende samt borgere med blandede eller ikke definerede diagnoser. Kun borgere, hvor Fre-
deriksberg er betalingskommune, er medtaget i tabellen. ”Indenbys tilbud” indeholder tilbud beliggende i 
Frederiksberg Kommune, såvel drevet af Frederiksberg Kommune som selvejende institutioner. ” Uden-
bys tilbud” indeholder tilbud beliggende i andre kommuner. 

Tallene i tabel 2.5 viser, at andelen af borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse –, 

aktivitets- og samværstilbud i indenbys tilbud er steget betydeligt. Således var det i 

2013 kun 20% af helårspersonerne, som blev placeret i Frederiksberg Kommunes inden-

bys tilbud, mens det i 2018 var 37% af helårspersonerne.  

 

Ud over visitation til botilbud og beskyttet beskæftigelse-, aktivitets-og samværstilbud 

yder kommunen endvidere sagsbehandling i en række andre sager om borgere med 

særlige behov, fx borgere der modtager misbrugsbehandling, benytter herberger eller 

krisecentre og borgere, der modtager råd og vejledning fra Socialafdelingen eller får an-

vist husvilde boliger m.fl. Det betyder, at antallet af borgere, som Frederiksberg Kom-

mune yder støtte til, er langt større end det antal, der fremgår af tabellerne. En gen-

nemgang viser, at Socialafdelingen løbende henover året er i kontakt med ca. 2.200 bor-

gere, hvoraf kontakten i mange tilfælde omhandler flere forskellige indsatser for den en-

kelte. Hertil kommer ca. 800 borgere som modtager misbrugsbehandling.  

 

2.3 Kapacitet – botilbud 

Som tallene i afsnit 2.1. viser, er der fra 2013 sket en stigning i antallet af borgere i in-

denbys tilbud. Denne udvikling er sket på baggrund af en forøgelse af kapaciteten, altså 

antallet af pladser i indenbys tilbud. Kapacitetstilgangen er sket løbende med forskellige 

anlægsplaner i regi af Masterplanen. Optællingen af pladser i 2018 viser, at der er 206 

indenbys pladser (se tabel 2.6).  

 

De kommende og igangværende anlægsprojekter betyder, at der i 2024 vil være en in-

denbys kapacitet på 275 pladser (se tabel 2.7). De enkelte anlægsprojekter er nærmere 

beskrevet i kapitel 4, men der er særligt to anlægsprojekter, som øger kapaciteten i lø-

bet af de næste 4-5 år. Det er dels Betty II (indflytning 2020), som øger kapaciteten 
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med 26 pladser. De 26 pladser er dog stort set afsat til nye borgere, herunder borgere 

fra familieafdelingen, der efter aftale med deres pårørende bor hjemme indtil Betty II 

står færdigt. I forbindelse med oprettelse af Betty II lukkes 5 botilbud med i alt 36 plad-

ser, som flytter til bygningen Betty II. Der er dels forslaget om et nyt botilbud til borgere 

med svær psykisk sygdom (2024), der i en større rokade øger kapaciteten med 24 plad-

ser.    

 

Tabel 2.6. Tabellen viser den aktuelle indenbys kapacitet i 2018.   

Navn  Pladser 2018 

Thea 35 

Lioba (tidligere Mariendalsvej) 8 

LSV 28 

Soltoppen 18 

Kollegiet 13 

Opgangsfællesskabet 15 

Stenhuggerhusene 3 

Mathildebo 11 

Pile Allé 15 

Enkeltmandsprojektet Sdr. Fasanvej 3. sal 4 

Sdr. Fasanvej 40, 4. sal 5 

Betty – genhusning på Lioba (flytter til Betty II i 2020) 10 

Pensionatet Frydendalsvej (flytter til Betty II i 2020) 11 

Dronningensvej 26 (flytter til Betty II i 2020) 6 

Lindevej 13 (flytter til Betty II i 2020) 7 

Enkeltmandsprojektet Frydendalsvej 27B (flytter til Betty II i 2020) 2 

Bakkegården (borgere med udviklingshæmning) 15 

I alt  206 
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Tabel 2.7, viser den forventede indenbys kapacitet i 2024.  

Navn  Pladser 2024 

Thea 35 

Lioba (tidligere Mariendalsvej) (indgår i tilbuddet Alternative plejeboliger fra 2020)    

LSV 31 

Soltoppen 18 

Kollegiet 13 

Opgangsfællesskabet 18 

Stenhuggerhusene 3 

Mathildebo 11 

Pile Allé 15 

Enkeltmandsprojektet Sdr. Fasanvej 3. sal 4 

Sdr. Fasanvej 40, 4. sal (afklaringspladser) 5 

Betty – genhusning på Lioba (flytter til Betty II)   

Pensionatet Frydendalsvej (flytter til Betty II)   

Dronningensvej 26 (flytter til Betty II)   

Lindevej 13 (flytter til Betty II)    

Enkeltmandsprojektet Frydendalsvej 27B (flytter til Betty II)   

Bakkegården (ny målgruppe: borgere med svær psykisk sygdom) 15 

Betty II (62 pladser, heraf 10 pladser til midlertidigt botilbud til borgere med svær psy-
kisk sygdom (indfasning af tilbud i 2020-2024)  

62 

Søndervang - borgere med geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning (9 nye plad-
ser + 15 borgere fra Bakkegården) 

24 

Alternative plejeboliger – på Lioba 21 

I alt  275 

 

På området med beskæftigelse- og aktivitets- og samværstilbud er der ligeledes en in-

denbys kapacitet. Denne kapacitet består i øjeblikket primært af tilbuddet Magne-

ten/CFSV, der har en kapacitet på ca. 100 pladser. Herudover forventes det, at der etab-

leres et nyt lokalt aktivitets- og samværstilbud, når Betty II står færdigt i 2020, som kan 

bruges af særligt skrøbelige borgere i bygningen. Herudover er det planen, at aktivitets- 

og samværstilbuddene også vil kunne tilbyde visiterede aktiviteter. Fx aktivitets- og 

samværstilbuddet Flinten, der efter flytningen til Lioba medio 2019 vil kunne tilbyde visi-

terede gruppeforløb i regi af SKP-ordningen.  

 

I forlængelse af at der etableres flere pladser i indenbys botilbud, vil det have en afsmit-

tende effekt på udnyttelsesgraden af de indenbys aktivitets- og samværstilbud fx når 

yngre borgere fra familieafdelingen flytter i botilbud, vil de typisk blive tilbudt et inden-

bys aktivitets- og samværstilbud, frem for et udenbys tilbud, der som oftest vil kræve 

længere transporttid og som i mange tilfælde også er dyrere.          
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2.5. Udviklingen af den indenbys botilbudsportefølje    

Masterplanens målsætning siden 2012 har været at sikre en større andel af indenbys til-

bud således, at hovedparten af borgerne i Frederiksberg Kommune har kunnet få et til-

bud i nærheden af deres netværk og dagligdag. Herunder sikre det bedste match mellem 

borgerens behov og de tilbud, der har været til stede. Det vil også sige, at borgere med 

behov for specialiseret indsats, der ikke tilbydes i indenbys tilbud, tilbydes en plads i et 

udenbys tilbud. Præmissen for at oparbejde en større og bredere specialiseret portefølje 

af indenbys tilbud, har derfor også været, at der altid vil være behov for at købe uden-

bys pladser – dels fordi den enkelte borger kan have behov for at være væk fra deres 

miljø på Frederiksberg, dels fordi den enkelte borger kan have behov for en så speciali-

seret indsats, at den ikke kan opfyldes i et rentabelt og fagligt forsvarligt indenbys botil-

bud.        

 

Oprettelsen af nye indenbys pladser sker for at sikre kommunens forsyningsforpligtelse 

og for at sikre det bedste match mellem målgruppernes behov og den indenbys kapaci-

tet. Der bliver derfor arbejdet på følgende fronter:   

 

 Tæt opfølgning på udviklingen i målgrupperne – IT systemer med præcise tal  

 Modernisering af botilbud og aktivitets- og samværstilbud  

 Fleksible pladser, hvor tilbuddet er oprettet med mulighed for tilpasse løbende til 

enten § 108 eller 107 (med godkendelse fra Socialtilsynet) 

 I stigende grad at anvende pladser efter § 107 (midlertidige botilbud), fremfor § 

108 (længerevarende botilbud).  

 Nyt tiltag i forhold til at oprette afklaringspladser, der kan bruges som screening i 

forhold til § 107-pladser.  

 Botilbudspladser, der er godkendt til unge både under og over 18 år, så de unge 

borgere kan blive boede i botilbuddet, selvom de fylder 18 år og overgår til andre 

§§.  

 

Tiltagene har været med til at sikre retning i indsatsen overfor målgrupperne samt sikre 

de rigtige botilbud i den indenbys portefølje.  

 

Det er komplekst at fastlægge en samlet forventning til udviklingen i målgrupper på so-

cialområdet i Frederiksberg Kommune. Det skyldes, at der er tale om et område med 

stor faglig udvikling og anvendelse af nye metoder, og hvor selvhjulpenhed, recovery og 

rehabilitering indtænkes på alle niveauer. Samtidig identificeres hele tiden nye diagnoser 

på det psykiatriske område. Tillige fremkommer der nye behandlings – og screenings-

metoder, som, alt efter målgruppe, kan betyde en stigning eller et fald i antallet af bor-

gere, der på sigt vil få brug for et botilbud. 

 

Det er ikke muligt blot at fremskrive antallet af borgere med behov for et botilbud ud fra 

en generel befolkningsprognose. Frederiksberg er en kommune med mange unge bor-

gere, men samtidig er der en lav modtagerandel af borgere med behov for støtte – sam-

menlignet med andre kommuner (jf. kapitel 5). Der er demografiske trends, som træk-

ker i begge retninger i forhold til at vurdere den fremtidige udvikling i målgrupperne.  

Med forventningen om, at der i 2024 er ca. 70 % af helårsborgere i indenbys tilbud, 

samt at langt de fleste tilbud er moderniseret i større eller mindre grad, vil de fremtidige 
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udfordringer - efter 2024 - primært handle om, at fastholde og udvikle faglige kompe-

tencer og stor driftssikkerhed, så borgerne sikres et tilbud, der på bedst muligvis opfyl-

der deres behov for indsats og støtte.    
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3.0. Kvalitet i visitation og indsatser  

Kvaliteten i visitationen og indsatserne understøtter, at borgerne trives og udvikler sig i 

deres livssituation og/eller på specifikke punkter, hvor borgeren særligt ønsker en foran-

dring. Vigtige værdier i indsatsen for borgerne – fra både udfører og myndighed - er 

desuden de tre hovedtemaer i Frederiksberg Kommunes handicappolitik og udsattepoli-

tik: Tilgængelighed, Inklusion og Aktivt medborgerskab. 

 

Udviklingen i målgrupperne og de fysiske rammer for botilbuddene hænger desuden tæt 

sammen med hvordan den daglige pædagogiske indsats til borgene kan ydes og udvik-

les.     

 

Der er som tidligere beskrevet et mindre fald i antallet af borgere i botilbud. Det vurde-

res, at faldet også kan hænge sammen med den fokuserede visitation - som foregår di-

rekte sammen med udførerdelen - som sikrer, at borgerne får tilbudt den rette indsats. 

Ligeledes har det fortsatte fokus på kvaliteten i visitation og indsats betydning for udvik-

lingen af de rigtige indsatser til borgerne. Herunder indgår målgruppernes udvikling.   

 

Der ses aktuelt bl.a. følgende tendenser og udfordringer:  

 En stigning i antallet af borgere med autisme (flere yngre) 

 En stigning i antallet af ældre borgere med aldersrelaterede sygdomme og pleje-

behov (både borgere med udviklingshæmning og borgere med psykisk sygdom) 

 En stigning i antallet af borgere med spiseforstyrrelser (primært yngre borgere) 

 En stigning i antallet af borgere med psykisk sygdom og nedsat kognitiv funktion 

(primært yngre borgere).  

 En stigning i antallet af borgere, som bliver raskmeldt i psykiatrien efter langva-

rige indlæggelser.  

 Et behov for mulighed for at afklare/udrede borgere yderligere (afklaringsplad-

ser) således, at der kan igangsættes den rigtige indsats første gang, så borgeren 

ikke unødigt skal igennem flere forskellige indsatser inden den rigtige findes.    

  

At borgerne i stigende grad har komplekse udfordringer betyder, at der er et vedhol-

dende behov for en systematisk fælles indsats på tværs af myndighed og udfører – og i 

tæt samarbejde med borgeren. Der er ligeledes behov for at fastholde fokus på kompe-

tenceudvikling og samarbejdet med relevante parter fx Region Hovedstadens Psykiatri.    

 

Udgangspunktet for arbejdet er borgerens retssikkerhed og adgang til hjælp efter Ser-

viceloven og andre relevante lovgivninger.  

 

Det bagvedliggende princip for indsatserne i såvel udfører som myndighed er kompensa-

tionsprincippet, som handler om at tilbyde borgeren den rette indsats på det rette tids-

punkt. Tankegangen er, at borgeren støttes og hjælpes uden at miste selvstændighed og 

indflydelse på egen situation. Fokus er på rehabilitering – og recovery ud fra en tanke-

gang om, at størst mulig selvhjulpenhed har positiv indflydelse på den enkelte borgers 

trivsel.  

 

I løbet af de sidste 3-5 år, er der gennem et målrettet samarbejdet opnået et stærkt 

fagligt fundament for den visitation og indsats, som borgeren møder – hos både myndig-

hed og udfører. I visitationsprocessen er deltagelse af teamchefer fra udførersøjlerne 
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med til at sikre det bedste match mellem borger og tilbud. Herudover er der arbejdet 

målrettet og strategisk i forhold til en organisering på forstander/teamchef-niveau. Or-

ganiseringen understøtter både det daglige borgernære arbejde og det strategiske lang-

sigtede arbejde med at sikre, at tilbud og indsatser følger målgruppernes behov, og er 

fagligt og kompetencemæssigt tidssvarende.  

 

Der er desuden arbejdet med faglige byggesten, som fx grundig udredning af borgerens 

behov, sikkerhed for borgere og personale, samarbejdet med frivillige, fælles it-syste-

mer og dokumentation.   

 

Med de forskellige indsatser, der er iværksat til at forbedre den faglige kvalitet og antal-

let af pladser på Frederiksberg, er det hensigten, at flere borgere kan nyde godt af et 

fagligt stærkt tilbud i et inkluderende nærmiljø tæt på familie og venner i Frederiksberg 

Kommune.  

 

Nedenstående afsnit indeholder en beskrivelse af de væsentligste nye initiativer for at 

styrke den faglige indsats overfor borgerne.    

3.1. Væresteder som udviklingspotentiale  

Værestedsområdet (fremover aktivitets- og samværstilbud) udgør - med den politiske 

beslutning (budget 2019) om en udviklingsproces, som skal opnå bedre sammenhæng 

og koordination mellem de forskellige tilbud til gavn for borgerne – en ny platform for 

hvordan der strategisk og fagligt, kan iværksættes initiativer, der understøtter borgerens 

udvikling og proces.  

 

I første omgang flytter aktivitets- og samværstilbuddene Bakspejlet (primært for bor-

gere med udviklingshæmning) og Flinten (primært for borgere med psykisk sårbarhed), 

ind på henholdsvis Magneten og Lioba. Herved opnår man en optimal udnyttelse af de 

fysiske rammer og der skabes nye muligheder for borgerne fx i forhold til at kunne be-

nytte den nye tilgængelige lokalitet til nye aktiviteter. På Magneten er det fx oplagt at 

bruge motionslokalerne. Flytningen giver desuden mulighed for fleksibilitet i forhold til 

personaleressourcer.  

 

Aktivitets- og samværstilbuddene er åbne tilbud, hvor borgerne kan komme ind direkte 

fra gaden. Denne åbenhed fortsætter, samtidig med at der arbejdes med flere aktivite-

ter. Der arbejdes desuden med, at fx tilbuddene på Cafe Paraplyen kan indgå i det mål-

rettede arbejde med forebyggelse og frivilligindsatsen jf. § 82d.    

 

Det er endvidere tanken, at der på aktivitets- og samværstilbuddet Flinten kan etableres 

gruppeforløb for borgerne i regi af SKP-ordningen, herunder aktiviteter, som borgeren 

skal visiteres til, samt andre aktiviteter. Det er ligeledes forventningen, at de øvrige ak-

tivitets- og samværstilbud etablerer flere aktiviteter fremadrettet.   

 

Aktivitets- og samværstilbuddene skal i højere grad end nu indgå i den etablerede ind-

sats omkring borgeren, herunder skal myndighed og tilbud kunne støtte og vejlede bor-

gerne i forhold til at kunne vælge det rigtige tilbud (både uvisiteret og visiteret aktivi-

tet). Der kan læses mere om aktivitets- og samværsområdet i bilag 3.           
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3.2.  Progressionsmåling - Borgerens Fælles Plan    

Der har gennem længere tid været arbejdet med Borgerens Fælles Plan, som udarbejdes 

med henblik på at skabe en sammenhængende indsats mellem myndighed og udfører og 

med borgeren i centrum. Borgerens Fælles Plan er en sammentænkning af borgerens 

aktuelle funktionsniveau og ønsker til fremtiden, samt IT og arbejdsgange på tværs af 

myndighed og udfører. Borgerens Fælles Plan muliggør systematisk arbejde med borge-

ren om målinger og beskrivelser, der understøtter borgerens behov. Med den gennem-

gribende implementering af redskaberne blandt myndighed og udfører – og med tæt 

inddragelse af borgerne er det derfor nu muligt at anvende Borgerens Fælles Plan til at 

måle på borgeres progression, hvad enten målet er at fastholde kompetencer eller at 

udvikle bestemte kompetencer. Arbejdet med mål og opfølgning betyder, at det er mu-

ligt at justere indsatsen, så den hele tiden er relevant i forhold til borgerens livssituation.  

 

Den løbende dialog og hyppige opfølgning sammen med borgeren omkring mål og pro-

gression er således med til at sikre, at borgeren hele tiden får den støtte og indsats, som 

er relevant, og man undgår herved at blive ved med at hænge fast i mål, der ikke læn-

gere er relevante, eller som det ser ud til at være urealistiske at opnå i den pågældende 

situation.  

 

Arbejdet med progressionsmålingerne er bl.a. inspireret af den amerikanske Scott D. 

Miller, der har specialiseret sig i effekt/feedback orienteret behandling. Der er tale om et 

evidensbaseret dialog- og evalueringsværktøj, der anvendes på tværs af sektorer i Dan-

mark, herunder bl.a. til bostøtteindsatser og forebyggelse af magtanvendelser. Formålet 

er gennem inddragelse af borgerens feedback at evaluere og forbedre kvalitet og effek-

ten af indsatsen. Værktøjet beskrives bl.a. på Socialstyrelsens Vidensportal på det soci-

ale område.     

 

Der kan også læses mere om progressionsmåling og Borgerens Fælles Plan i bilag 1.     

3.3 Kompetenceudvikling  

Der har løbende væres fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i både udfører- 

og myndighedsdelen for at skabe fagligt relevante og virksomme indsatser for borgerne. 

Hos udførerne, har der siden 2017 været arbejdet med anvendelsen af KRAP, som er en 

socialfaglige metode, der går på tværs af målgrupper og indsatser – og som derfor ska-

ber en genkendelighed og et ensartet serviceniveau for borgerne. KRAP-metoden under-

støtter og supplerer desuden arbejdet med Borgerens Fælles Plan, idet der fokuseres på 

det der virker, og hvordan man kommer videre, når tingene ser ud til at stå stille.  

 

Den voksende portefølje af botilbud og indsatser i indenbys regi betyder desuden et ved-

varende behov for vedligeholdelse og udvikling af faglige kompetencer. Flere og større 

indenbys tilbud giver også en mulighed for, og en forpligtelse til, en dybere specialise-

ring og for en mere tværgående faglig udvikling. Denne specialisering og faglige udvik-

ling bliver en hjørnesten i forbindelse med udviklingen af botilbuddet på Betty II og i ro-

kaden med de 24 nye pladser, der skal udvikles til borgere med svær psykisk sygdom i 

2024, herunder også borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæm-

ning. Kompetenceudviklingen skaber ikke blot faglig udvikling, men er også med til at 

fremme fleksibiliteten og fastholde personaleressourcerne i kommunen til gavn for bor-

gerne.   
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3.4 Udviklingen af tilbud til nye målgrupper i aktivitets- og samværstilbuds-

regi 

Der er opstået et behov for nye aktivitets- og samværstilbud for de borgere, som er i 

botilbud.  

 

Behovet følger en stigning i antallet af borgere med autisme – både på landsplan og på 

Frederiksberg. Det drejer sig særligt om et stigende antal yngre borgere med autisme og 

energisk adfærd, som vil blive tilbudt et botilbud i Betty II. Der er i øjeblikket ikke et bo-

tilbud til dem, men med etableringen af Betty II, vil der blive oprettet ca. 10 pladser til 

målgruppen. Der er heller ikke et indenbys aktivitets- og samværstilbud til denne mål-

gruppe, så det er derfor tanken at tilpasse de fysiske rammer på Magneten, så der kan 

oprettes et specialiseret aktivitets- og samværstilbud til målgruppen. Det betyder, at 

borgerne kan få et aktivitets- og samværstilbud tæt på deres bolig, dagligdag og net-

værk. Ud over den fysiske tilpasning, skal det faglige indhold og indsats beskrives og ud-

vikles, således at det matcher målgruppens behov. Tilbuddet forventes oprettet i 2020.          

 

I sammenhæng med oprettelse af det nye specialiserede tilbud til borgere med autisme 

og energisk adfærd på Magneten, er der blevet behov for at ’hjemtage’ en del borgere til 

et lokalt aktivitets- og samværstilbud i nær fysisk afstand til deres bolig. Det drejer sig 

om en målgruppe af ældre borgere med udviklingshæmning. Borgerne er med den sti-

gende levealder blevet mere skrøbelig, og kan ikke på samme måde som tidligere profi-

tere af aktivitets- og samværstilbuddet på Magneten. Borgerne flytter i 2020 til Betty II, 

hvor der er mulighed for at lave et ’in-house’ aktivitets- og samværstilbud i stueetagen, 

som betyder en større tryghed for borgerne, hvor de – i deres eget tempo og omfang – 

kan deltage i aktivitets- og samværstilbuddet i løbet af dagtimerne.    

3.5 Sundhedstiltag på botilbud og aktivitets- og samværstilbud 

Der er igennem de seneste år kommet større fokus på at løfte sundhedstilstanden for 

borgere på det specialiserede socialområde, herunder at arbejde forebyggende, så bor-

gerne mærker øget livskvalitet og i mindre omfang får livsstilssygdomme. Forebyggelse 

og sundhedstiltag handler desuden om, at udsatte borgere og borgere med handicap har 

en generelt lavere levealder end resten af befolkningen.   

 

Sundhedstiltag og forebyggelse er en velintegreret del af de daglige indsatser med bor-

gerne, fx i samarbejde med sundhedscenteret, frivillige eller andre samarbejdspartnere. 

Derved bidrager botilbud og øvrige tilbud aktivt ind i indsatserne i Frederiksberg Kom-

munes tværgående sundhedspolitik. 

 

Der er desuden ansat en socialsygeplejerske med tilknytning til de socialpsykiatriske bo-

tilbud og de hjemløse og udsatte, som ikke bor et fast sted.    

 

Nye regler fra 2017 giver mulighed for at tilknytte en fast praktiserende læge til det en-

kelte botilbud. Det har dog ikke været muligt, at sætte denne ordning i spil. Dels har der 

ikke været interesse fra de praktiserende læger og dels, vil det også i mange tilfælde be-

tyde, at borgerne skal skifte læge, hvilket ikke har været ønsket.  
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4. Byggeri - status på modernisering af tilbud 

Det konkrete udgangspunkt for Den Sociale Masterplan var at bringe bygningsmassens 

fysik op til nutidig standard, da der var en række tilbud (bl.a. ældre villaer), hvor boli-

gerne ikke havde eget bad/toilet og hvor tilgængeligheden for borgerne var uhensigts-

mæssig – ikke mindst på sigt, når beboerne blev ældre. I 2012 blev det således beslut-

tet at sætte gang i en række projekter, som dels skulle erstatte gamle tilbud i stedet for 

at gennemføre dyre renoveringer, der som oftest ville betyde færre pladser, dels imøde-

komme den stigende efterspørgsel efter indenbys tilbud, hvor borgeren kan bevare sin 

tilknytning til dagligdag og netværk på Frederiksberg.   

 

Indsatsen med at modernisere bygningsmassen indenfor det specialiserede socialområde 

er kommet langt, men det er først med etableringen af Betty II i 2020, at de sidste ned-

slidte ”villa-løsninger” kan forlades. Tilgængeligheden i ”villa-løsningerne” er ikke god, 

hvilket fx betyder, at beboere der får problemer med at klare trapper, må flytte ud og 

væk fra det kendte fællesskab. Ved moderniseringen af bygningsmassen, vil der fx ind-

tænkes elevatorer, som bl.a. sikrer, at borgerne kan blive i deres levegrupper og vante 

rammer i en lang årrække.      

 

Udgangspunktet for moderniseringen er at bygningsmassen skal leve op til lovgivnings-

mæssige krav som fx flugtveje. Herudover er det en forudsætning, at indretningen fun-

gerer i forhold til kommunes mål om fx tilgængelighed og handicapindretning. Det er 

desuden erfaringen, at hensigtsmæssige bygninger giver trygge rammer for beboerne, 

bedre understøttelse af gruppeaktiviteter som fx fællesspisning, og basis for at bringe 

personalets ressourcer og faglighed i spil, via større faglige miljøer, end der kan leveres i 

de mindre ”villa-løsninger”.  

 

Der er således fokus på at udvikle nye og fleksible botilbud, som tager højde for borger-

nes behov og udvikling i dag og i fremtiden. Den konkrete udmøntning sker via samling 

af tilbud i større enheder frem for små ”villa-løsninger”, som var standarden før 2011. 

Samlingen af tilbud i større enheder sker med udgangspunkt i, at borgerne bor i mindre 

levergrupper, som udgør den faste dagligdag, herunder med aktiviteter i egne fællesrum 

som fx fælleskøkkener med fælles madlavning og spisning. Herved skabes mere økono-

misk og fagligt bæredygtige miljøer, samtidig med at grundlæggende værdier i tilbud-

dene ikke tabes i moderniseringsprocessen.  

 

Udover at sikre, at tilbuddene er indrettet, så beboerne har egne private boligarealer og 

god adgang til fællesarealer, hvor der kan laves pædagogiske aktiviteter eller slappes af, 

er det en grundlæggende forudsætning, at beboerne har råd til de boliger, som stilles til 

rådighed. Dette gælder særligt i boliger, hvor borgerne har egen lejekontrakt og bor i 

længerevarende botilbud (§ 108).    

 

I forhold til udformningen af de konkrete projekter inddrages borgerne, de pårørende og 

det faglige personale, således, at borgernes behov og udfordringer bliver tilgodeset i 

størst muligt omfang.  

 

I forbindelse med moderniseringsindsatsen under den Sociale Masterplan er der desuden 

opstået en opmærksomhed på, hvordan udenoms arealer, nærområder og fokus på by-

udvikling kan bidrage positivt til borgernes hverdag, og fx kan bruges i de aktiviteter, 
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som borgeren laver sammen med personalet.  

 

Kapitlet giver en kort status på afsluttede projekter, samt en oversigt over kommende 

og igangværende anlægsprojekter. Herefter gennemgås de igangværende og kommende 

anlægsprojekter enkeltvis. Efterfølgende præsenteres en tabel med status på ejen-

domme, der frigives til salg/lejemålet opsiges, samt en præsentation af fordelingen af 

indenbys og udenbys tilbud.    

   

4.1 Status på byggeprojekter 

Hermed en figur, der viser de afsluttede anlægsprojekter, som er blevet sat i værk siden god-

kendelsen af den første Masterplan i 2012.    

 

Figur 4.1. Afsluttede projekter. 

 

Tilbuddene er taget i brug og de beskrives derfor ikke i det følgende – med mindre der 

er forventning om en yderligere udvikling af de fysiske rammer.  

 

Der udestår fortsat en modernisering og udvikling af flere tilbud. Nedenfor beskrives de 

tilbud, som er under udvikling. Tidsperspektivet strækker sig frem til 2024.  
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Figur 4.2. Kommende og igangsatte projekter 

 

 

De kommende og igangsatte projekter afsluttes primært i enten 2020 og 2024. Udover, 

at stå med færdige byggeprojekter i 2020 og 2024, vil der også ske en del rokeringer og 

lukning af tilbud, som har til huse i utidssvarende fysiske rammer (se også tabel 2.6).  

 

Omrokeringer og flytning af borgere sker med fokus på borgernes retssikkerhed, og med 

omsorg for den enkelte borgers særlige udfordringer. Myndighed og udfører samarbejder 

tæt med henblik på en proces, som skaber mindst mulig forstyrrelse i den enkelte bor-

gers liv og trivsel.       

 

4.1.1. Lauritz Sørensens Vej – etableret og udvides løbende, når der er le-

dige lejemål som planlagt 

Målgruppen er unge mellem 18-35 år med diagnoser indenfor autismespektret evt. med 

social-psykiatriske problemstillinger. Tilbuddet er et midlertidigt botilbud oprettet efter 

Servicelovens § 107 med et rehabiliterende sigte. Beboerne bor i egen bolig med fokus 

på støtte individuelt og i grupper.  

 

Tilbuddet består pt. af 28 pladser. Med tiden vil tilbuddet bestå af op til 31 boliger, da 3 

af boligerne i øjeblikket benyttes som henholdsvis beskyttede boliger og af borgere fra 

et nedlagte botilbud (St. Godthåb).  
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Tidsperspektiv 

Efterhånden som de ekstra 3 boliger bliver ledige, vil borgere inden for målgruppen 

kunne flytte ind.  

 

Økonomi 

Økonomien til renovering af de tre sidste boliger er håndteret i anlægsbudget fra 2014 

og med løbende anvendelse af midler – i takt med at beboerne i de beskyttede boliger er 

flyttet ud.   

 

4.1.2. Mathildebo – under udvikling  

Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning. Botilbuddet består af 11 boliger 

og ét fællesrum og er oprettet efter Servicelovens §85.  

 

Funktionsniveauet for borgerne på Mathildebo er gradvist blevet dårligere, dels på grund 

af beboernes aldring, og dels fordi der visiteres borgere med et svagere funktionsniveau 

end tidligere. At botilbuddet Mathildebo nu og fremover også rummer beboere med et 

svagere funktionsniveau end tidligere, er en følge af Masterplanens overordnede strategi 

om at kunne tilbyde borgerne et tilbud i egen kommune, samt tankegangen om at bor-

gerne tilbydes den indsats, der er nødvendig, men mindst mulig indgribende i deres liv. 

Det vil sige, at borgere med et højere funktionsniveau for eksempel kan blive i egen bo-

lig med støtte. Der er derfor opstået behov for, at personalet på Mathildebo er tilstede i 

lange stræk i løbet af dagen – og dermed behov for et serviceareal.  

  

Med en fast tilknyttet personalegruppe er det et krav fra Arbejdstilsynet, at personalet 

får adgang til et serviceareal. Det nuværende fællesrum på 68 m2 omdannes derfor til et 

serviceareal. Der er dog lavet aftale om, at arealet også fortsat anvendes til pædagogi-

ske aktiviteter med beboerne.   

 

Tidsperspektiv 

Det forventes, at servicearealet kan tages i brug i løbet af efteråret/vinteren 2019. Sær-

skilt sag om etablering af serviceareal er fremlagt i april 2018, og der vil blive fremlagt 

en sag medio 2019, når de økonomisk aspekter er nærmere fastlagt.    

 

Økonomi 

Servicearealet vil blive udlejet til kommunen. Huslejeudgiften finansieres via besparelse 

på udenbys køb af pladser. Kommunen skal deponere værdien af det lejede areal (jf. Lå-

nebekendtgørelsen). Den forventede værdi udgør ca. 2,6 mio. kr.  

 

Udgifter til deponering og husleje er beskrevet i sag den 30. april 2018 for Socialudval-

get og den 14. maj 2018 for Kommunalbestyrelsen. Udgifter til deponering indgår i kom-

munens låneramme med 2,6 mio. kr. i 2019.  Der vil medio 2019 blive fremlagt sag om 

skema A og godkendelse af huslejekontrakt.     

 

Etableringen af et serviceareal forventes at medføre en besparelse på udenbys køb, da 

tilbuddet fremover også kan rumme borgere med et lavere funktionsniveau.   
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4.1.3. Center for Social Virksomhed – Magneten - udvikling af udearealer og 

sammenhængen i byområdet.  

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning og/eller psykiske handicaps inden for au-

tismespektret. Tilbuddet er et beskyttet beskæftigelse-, aktivitets- og samværstilbud ef-

ter Servicelovens §§ 103 og 104. Centeret deler bygning med musik – og idrætsaktivite-

ter under Kultur – og Fritidsforvaltningen og hele bygningen kaldes Magneten. Magneten 

ligger fysisk tæt på den nye Flintholmsvømmehal, samt aktivitetshuset KU.BE. 

 

Udearealerne omkring Magneten og resten af de nye bygninger (KU.BE. og Flintholm 

svømmehal) fremstår lidt rå og ikke særligt indbydende/inviterende i forhold til at skabe 

et fælles miljø. På grund af de seneste års forskellige byggeprocesser (KU.BE, Magneten 

og Flintholm svømmehal) er det først nu muligt at samtænke udearealerne og sammen-

hængen mellem de færdige byggerier fx begrønning, stisystemer og alternative anven-

delser af udearealerne til fx kulturelle formål m.m. Der udestår en nærmere afdækning 

af indhold, omfang og økonomi af, hvordan området mellem bygningerne kan udvikles.   

 

Tidsperspektiv 

Det forventes, at der ultimo 2019/primo 2020 kan fremlægges en plan for udviklingen af 

området udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen (FK) og By- Kultur- 

og Miljøområdet (BKM).  

 

Økonomi 

Et forslag til politisk godkendelse forventes ultimo 2019/primo 2020. Forslaget udarbej-

des i samarbejde med KF og BKM. 

 

4.1.4. Betty II – under etablering  

Botilbuddet på Betty Nansens Allé 51-53 vil i 2020 indeholde tilbud til to målgrupper:   

 Voksne med udviklingshæmning som primær målgruppe, samt mulighed for at 

rumme særligt unge voksne med udviklingshæmning og fysiske funktionsned-

sættelser, typisk i skærmede afsnit. Tilbuddet vil indeholde 20 pladser.  

 Voksne med autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet vil indeholde 32 pladser. De 

to af pladserne bliver indrettet, så de kan rumme borgere med særligt behov for 

skærmede forhold.  

 

Der er siden beslutningen om etablering af tilbuddet i 2015 sket en stigning i antallet af 

borgere med autisme, hvorfor fordelingen mellem antal pladser til borgere med autisme 

og borgere med udviklingshæmning er blevet ændret.   

 

Når bygningen står færdig næste år (2020) vil borgerne fra fem indenbys tilbud (Pensio-

natet Frydendalsvej, Betty, Frydendalsvej 27 B – enkeltmandsprojektet, Husene Dron-

ningensvej 26 og Huset Lindvej) flytte ind i Betty II og de eksisterende tilbud lukke (jf. 

tabel 4.2.). Hovedparten af disse tilbud har til huse i nedslidte bygninger, som ikke skal 

anvendes til botilbud fremover. De fem tilbud udgør tilsammen 36 pladser.   

 

De øvrige 16 pladser vil som udgangspunkt blive tilbudt de unge i målgruppen, der efter 

aftale med dem selv og forældrene fortsat bor hjemme og venter på at Betty II færdig-

gøres, samt øvrige borgere der vurderes at være i målgruppen.  
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Betty II bliver samlet set et større tilbud, end de øvrige tilbud i den indenbys portefølje, 

men beboerne vil fortsat bo i mindre levegrupper, med et nært socialt fællesskab. Der er 

i personalefordeling, indretning og kontakt til nærområdet lagt stor vægt på at sikre 

hjemlighed, nærhed og bibeholdelse af den kultur, som de nuværende tilbud bringer 

med sig. Der er desuden fokus på de nye beboere, som kommer hjemmefra, og som 

ikke tidligere har boet på et botilbud. De nye boliger har alle eget bad/toilet, lette køk-

kenfaciliteter, samt god tilgængelighed til både egen bolig og øvrige arealer.   

 

Sammenlægningen af de eksisterende botilbud, vil desuden give gode muligheder for 

faglig og ledelsesmæssig synergi.   

 

I forbindelse med udviklingen og indfasning af botilbuddet til borgere med svær psykisk 

sygdom i perioden 2020-2024, vil 2. etage i bygningen Betty II, blive anvendt som botil-

bud. Der er 10 pladser i botilbuddet. Det drejer sig om følgende tre nye målgrupper:  

 

 Borgere med spiseforstyrrelser og evt. samtidige andre psykiske sygdomme (pri-

mært yngre borgere) 

 Borgere med psykiske sygdomme og samtidig lavt kognitivt funktionsniveau (pri-

mært yngre borgere) 

 Borgere der er raskmeldt i Psykiatrien efter langvarige indlæggelser 

 

Målgruppen i indfasningen vil have knap så komplekse udfordringer, som i det varige bo-

tilbud der etableres i 2024. Der vil fx være tale om borgere med angst og spiseforstyr-

relser, men ikke svært udadreagerende borgere med spiseforstyrrelser. Der er fokus på, 

at tilbuddet deler bygningen Betty II med de øvrige målgrupper (borgere med udvik-

lingshæmning og borgere med autisme). Botilbuddet og borgerne flytter i 2024 til Bak-

kegården.  

 

Etagen (2. sal) med det nye botilbud til borgere med svær psykisk sygdom, skulle oprin-

deligt have indeholdt afklarings- og aflastningspladser. Afklaringspladserne etableres fra 

2020 på Sdr. Fasanvej 40, 4. sal, hvor der pt. er et mindre botilbud med 5 pladser til 

borgere med udviklingshæmning. Det forventes, at de nuværende beboere flytter dels til 

Betty II - botilbuddet til borgere med udviklingshæmning, og dels i anden form for bolig. 

Aflastningspladserne vil frem til 2024 fortsat købes i udenbys tilbud, hvorefter det for-

ventes, at der etableres aflastningspladser i Betty II.     

 

Betty II indgår desuden i det udviklingsarbejde der er i gang i lokalområdet omkring 

Nordens plads, ligesom der forventes en synergieffekt med ”tvillingehuset” Betty I (Betty 

Nansens Allé 57-61), som drives af Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB). Der 

etableres desuden skærmede udearealer samt øvrige nye udearealer omkring Nordens 

Plads.  

 

Tidsperspektiv 

Bygningen er solgt til FFB og byggeriet gik i gang med udgangen af 2018. Det forventes, 

at bygningen står færdig medio 2020 – med indflytning i september 2020. Det har haft 

stor betydning for de kommende borgere, at indflytningstidspunktet har været rykket 

flere gange i processen – især for de borgere, som bor hjemme hos deres familier. Myn-

dighed er i løbende kontakt med borgere og pårørende for at informere om processen, 

samt iværksætte den støtte, der er nødvendig i ventetiden.  
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Det nye indflytningstidspunkt kan også indebære, at der skal findes udenbys tilbud til 

borgere, som ikke længere kan blive i deres nuværende bo-situation.    

 

Økonomi  

Økonomien i Betty II-projektet er håndteret i tidligere års budgetter. De ”villa-løsninger” 

mv. som fraflyttes, indgår i kommunens samlede ejendomsportefølje med henblik på 

salg og/eller anden anvendelse (jf. afsnit 4.2).  

    

4.1.5. Nyt Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom - på Bakkegården 

fra 2024 

Målgruppen er:  

 Borgere med spiseforstyrrelser og evt. samtidige andre psykiske sygdomme (pri-

mært yngre borgere) 

 Borgere med psykiske sygdomme og samtidig lavt kognitivt funktionsniveau (pri-

mært yngre borgere) 

 Borgere der er raskmeldt i Psykiatrien efter langvarige indlæggelser 

 

(samme målgruppe, som beskrevet under punkt 4.1.4 i det midlertidige tilbud til borgere 

med svær psykisk sygdom, der bor på 2. etage i Betty II i perioden 2020-2024). 

   

Beslutning i budgetforlig om ét botilbud til borgere med svær psykisk sygdom, dels i 

budget 2013 med 24 pladser og dels i budget 2019 med indfasning af tilbud i perioden 

2020-2024. I stedet viser analyser en mulighed for en løsning med to botilbud for to for-

skellige målgrupper. De to botilbud beskrives i hvert sit afsnit (dette afsnit 4.1.5. og i 

nedenstående afsnit 4.1.6.)  

 

Indfasning og udvikling af botilbuddet sker i perioden 2020-2024, hvor botilbuddet har 

til huse på 2. etage i Betty II (10 pladser). I 2024 flytter botilbuddet til Bakkegården, og 

udvides til i alt 15 pladser. Bakkegården er i dag et botilbud med 15 pladser til borgere 

med udviklingshæmning. Disse borgere flytter i 2024 til et nyt botilbud med 24 pladser, 

som etableres på Plejecenteret Søndervang (se mere i nedenstående afsnit 4.1.6.)   

 

Bakkegården gennemgår en mindre tilpasning fx etablering af funktionskøkkener, som 

indgår i den pædagogiske indsats med borgerne, samt en opdeling af ude- og havearea-

ler, som i øjeblikket deles med botilbuddet Pile Allé, der bor ved siden af.   

 

Tidsperspektiv 

Botilbuddet etableres i 2024, når Bakkegårdens nuværende beboere flytter til nyt botil-

bud på Søndervang.  

 

Økonomi  

Anlægsøkonomien til renovering af Bakkegården (og udenoms arealer) i 2024 ved ind-

flytning af ny målgruppe udgøres af ca. 4 mio. kr. Udgifterne indgår i den samlede ro-

kade, der etablerer Bakkegården som nyt Botilbud til borgere med svær psykisk sygdom 

og Søndervang som botilbud til målgruppen geronto-psykiatri / geronto-udviklingshæm-

ning. Der er ikke p.t. finansiering til disse udgifter, der i givet fald skal prioriteres i bud-

get 2020. 
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Driften af botilbuddet forventes finansieret ved besparelser på køb af udenbys pladser.   

 

4.1.6. Nyt botilbud til borgere i målgruppen geronto-psykiatri / geronto-ud-

viklingshæmning – på Søndervang fra 2024.  

Målgruppen er ældre borgere i botilbud, som får aldersrelaterede sygdomme og et større 

behov for pleje. Samspillet mellem borgerens oprindelige udfordringer og øget plejebe-

hov komplicerer borgerens situation og skaber behov for en specialiseret indsats. Gælder 

både for borgere med svær psykisk sygdom og borgere med udviklingshæmning. Væk-

sten i målgruppen skyldes den stigende levealder for borgere med handicap.  

 

Beslutning i budgetforlig om ét botilbud til borgere med svær psykisk sygdom, dels i 

budget 2013 med 24 pladser og dels i budget 2019 med indfasning af tilbud i perioden 

2020-2024. I stedet viser analyser en mulighed for en løsning med to botilbud for to for-

skellige målgrupper. De to botilbud beskrives i hvert sit afsnit (dette afsnit 4.1.6. og i 

ovenstående afsnit 4.1.5.)  

 

Botilbuddet etableres på Plejecenteret Søndervang med en egen selvstændig fysisk afde-

ling med 24 pladser, egen indgang og både åbne og skærmede udearealer. De 15 bebo-

erne fra det nuværende Bakkegården (ældre borgere med udviklingshæmning) passer 

ind i målgruppe og flytter til Søndervang i 2024. Pladserne etableres således som 9 nye 

pladser + de 15 nuværende borgere fra Bakkegården.  

 

Byggeriet af plejecenteret gøres fleksibelt med moduler á 8 boliger. Botilbuddet kan der-

med indeholde 16-32 pladser, alt efter behovet. Det fleksible antal pladser kan bruges af 

henholdsvis botilbud og plejecenter, hvis der på sigt bliver brug for flere eller færre plad-

ser.  

 

Tidsperspektiv 

Botilbuddet etableres i 2024, når moderniseringen af Søndervang/Det nye Søndervang 

står færdigt i 2024. Det forventes, at Plejecenteret Søndervang etableres med 129 plad-

ser, hvoraf de 24 pladser bygges som botilbud til borgere i målgruppen geronto-psyki-

atri/geronto-udviklingshæmning. 

 

Økonomi 

Anlægsøkonomien til etablering af 24 pladser på Søndervang i 2024 er indtil videre 

håndteret i anlægsskema vedr. bygningen af hele plejecenteret med 129 pladser i alt – i 

regi af ÆOU.    

 

Der vil også være enkelte udgifter herudover i form af afledt drift på ca. 2,2 mio. kr. Den 

afledte drift udgøres bl.a. af husleje for servicearealerne og udgiften til flytteværger/eks-

tra sagsbehandlingsressourcer til håndtering af beboernes flytning. Udgifterne indgår i 

den samlede rokade, der etablerer Bakkegården som nyt Botilbud til borgere med svær 

psykisk sygdom og Søndervang som botilbud til målgruppen geronto-psykiatri / geronto-

udviklingshæmning. Der er ikke p.t. finansiering til disse udgifter, der i givet fald skal 

prioriteres i budget 2020. 

 

Driften af botilbuddet forventes finansieret ved besparelser på køb af udenbys pladser. 
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4.1.7. Alternative plejeboliger fase 2 - under udvikling 

Målgruppen er borgere med misbrug, samt psykiske og fysiske sygdomme. Borgerne har 

et stort plejebehov og kan fx være tidligere hjemløse.  

  

De Alternative plejeboliger etableres i bygningen Lioba fra 2020, hvor botilbuddet Betty, 

flytter retur til Betty II, efter en genhusningsperiode. Bygningen vil fra 2020 rumme Al-

ternative plejeboliger, samt det tidligere bofællesskab Mariendalsvej, som flyttede ind i 

bygningen medio 2017.    

 

Det samlede botilbud vil rumme 21 pladser, hvoraf 8 pladser, som nævnt udgøres af det 

tidligere Mariendalsvej. De 8 pladser indgår i bruttomålgruppen for Alternative plejeboli-

ger, da borgerne har sammenlignelige udfordringer i forhold til misbrug og psykiske pro-

blemer. Borgerne fra det tidligere Mariendalvej vil dog i mindre grad have brug for en 

sundhedsfaglig plejeindsats.     

 

De Alternative plejeboliger vil tilbyde en sundhedsfaglig plejeindsats, som borgerne også 

ville få på et plejecenter, samt en specialiseret socialpædagogisk indsats. Borgerne vil 

bl.a. få hjælp til at strukturere deres hverdag i forhold til fx økonomi, misbrug, behand-

ling/medicin og kontakt til netværk/pårørende etc.  

 

Pladserne vil blive oprettet efter § 107 og § 108, da der i målgruppen både er behov for 

midlertidige og længerevarende indsatser.   

 

Bygningen Lioba vil desuden blive de nye fysiske rammer for værestedet Flinten (frem-

over ’Aktivitets- og samværstilbuddet Flinten’), som primært henvender sig til borgere 

med psykisk sårbarhed. Det nye aktivitets- og samværstilbud vil både have uvisiterede 

tilbud, samt visiterede tilbud som fx gruppeforløb i regi af SKP-ordningen. Flinten vil 

desuden indgå organisatorisk i SKP-ordningen, men vil også indgå i et uformelt samar-

bejde med botilbuddet Alternative plejeboliger/Lioba i resten af bygningen.   

 

Tidsperspektiv 

Botilbuddet Alternative plejeboliger etableres i 2020, når botilbuddet Betty flytter retur 

til Betty II. Inden anvendelsen som Alternative plejeboliger i 2020, vil de fysiske rammer 

blive yderligere tilpasset målgruppen. Der fremlægges i 2019 en orienteringssag for So-

cialudvalget, hvor de Alternative plejeboliger beskrives nærmere.  

 

Det ændrede etableringstidspunkt, som skyldes at botilbuddet Betty først kan flytte ind i 

deres nye botilbud i 2020, har også betydning for borgerne, der således først kan tilby-

des en plads på botilbuddet Alternative plejeboliger i 2020. Alternativt, at nogle borgere 

må tilbydes en plads i et udenbys tilbud – væk fra deres netværk og dagligdag.   

 

Aktivitets- og samværscenteret Flinten flytter til Lioba medio 2019.   

 

Økonomi  

Der er afsat midler anlægsmidler til tilpasning af bygningen Lioba til fase 2 af etablerin-

gen af Alternative plejeboliger. Tilpasningen sker efter fraflytning af botilbuddet Betty.  
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Driften til Alternative plejeboliger er beskrevet i bilag 2 til Den Sociale Masterplan fore-

lagt for Socialudvalget den 15. maj 2017.  

 

4.1.8. Nye aktivitets- og samværstilbud til nye målgrupper på Magneten 

(og Betty II) – under udvikling  

Målgruppen til aktivitets- og samværstilbuddet på Magneten er yngre borgere med au-

tisme – herunder unge med stor energi og mere udpræget voldsom adfærd. Denne mål-

gruppe vil fremadrettet blive tilbudt et botilbud på Betty II (som forventes indflytnings-

klar i 2020). Det betyder, at der også er behov for at kunne tilbyde borgerne et aktivi-

tets- og samværstilbud på Frederiksberg. På Magneten er der allerede tilbud til borgere 

med autisme, og Magneten er derfor oplagt pga. faglig ekspertise.  

 

Der er behov for en tilpasning af fysiske faciliteter på Magneten for at kunne rumme og 

tilbyde borgerne i målgruppen et passende aktivitets- og samværstilbud.  

 

Der er desuden opstået et behov for et tilbud til målgruppen ældre borgere med udvik-

lingshæmning, som ligger tæt på og i direkte tilknytning til hvor borgerne bor, nemlig på 

Betty II. Baggrunden er, at borgerne er sårbare og har behov for, at kunne deltage i til-

buddet fleksibelt og på deres egne præmisser. De skal f.eks. selv kunne bestemme, 

hvornår de skal afsted om morgenen. Tilbuddet etableres derfor i stueetagen i Betty II. 

Det vil også betyde, at borgerne kan spares for transporten til Magneten, hvor de i øje-

blikket er i aktivitets- og samværstilbud.  

 

Tidsperspektiv 

Det forventes, at tilbuddene etableres i 2020, når beboerne flytter ind i Betty II, og der 

kan etableres aktivitets- og samværstilbud i stueetagen. Herefter, vil der blive frigivet 

plads på Magneten til, at der kan etableres nyt aktivitets- og samværstilbud her.  

 

Økonomi   

Anlægsøkonomien til tilpasningerne af Magneten og Betty II vil indgå som en investering 

i forbindelse med drøftelse af effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2020.  

Investeringerne i to nye aktivitets- og samværstilbud, indgår således som en investering 

med henblik på at opnå en effektivisering ved at de indenbys tilbud mindsker behovet 

for køb af dyrere udenbys pladser og da det lokale aktivitets- og samværstilbud på Betty 

II forventes, at være billigere end en plads på Magneten.  

   

4.1.9. Etablering af afklaringspladser – under udvikling  

Målgruppen er borgere med psykisk sygdom, psykosociale problemstillinger (dobbeltdi-

agnoser) og borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet etableres med ledelsesmæssig 

tilknytning til botilbuddet Soltoppen, der bor i bygningen nedenunder.  

 

Det forventes, at en borgers gennemsnitlige ophold varer ca. 6 mdr.  

 

Der er tale om en flytning af afklaringspladserne, som oprindeligt var indtænkt på Betty 

II – 2. etage, til fysiske rammer på Sdr. Fasanvej 40, 4. sal (5 pladser).  

Tilbuddet etableres som et led i omrokeringen, der giver mulighed for at anvende 2. 

etage på Betty II, som indfasning of nyt botilbud til svær psykisk sygdom (se også afsnit 

4.1.4. Betty II og afsnit 4.1.5 Nyt botilbud til svær psykisk sygdom) 
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Tidsperspektiv 

Tilbuddet forventes oprettet i 2020, når Betty II står færdig og de nuværende beboere 

på Sdr. Fasanvej 40, 4. sal, flytter med, eller i andre boformer.     

 

Økonomi 

Anlægsøkonomien til tilpasning af Sdr. Fasanvej 40, 4. sal i 2020 omfatter mindre reno-

vering og inventar på ca. 200.000 kr. Udgifterne indgår i den samlede rokade, der etab-

lerer Bakkegården som nyt Botilbud til borgere med svær psykisk sygdom og Sønder-

vang som botilbud til målgruppen geronto-psykiatri / geronto-udviklingshæmning. Der 

er ikke p.t. finansiering til disse udgifter, der i givet fald skal prioriteres i budget 2020. 

 

Driften af botilbuddet forventes finansieret ved besparelser på køb af udenbys pladser.  

4.2 Samlet status på modernisering  

De tilbud, som er gennemgået i afsnit 4.1, indgår i tabellen nedenfor. Tabellen viser den 

planlagte anvendelse af bygningerne, når de ikke længere anvendes som botilbud.  

 

Tabel 4.2. Planlagt modernisering og fremtidig anvendelse af bygningen

 

Oversigten viser, at der med fraflytningerne i 2020 ikke er planlagt yderligere moderni-

seringer af bygningsmassen.  

Med bygningen af botilbuddet Betty II i 2020 og omrokeringen i forbindelse med etable-

ring af to botilbud i 2024 (borgere med svær psykisk sygdom og borgere i målgruppen 
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geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning), ser det ud til, at der ikke er yderligere 

behov for moderniseringer eller større ændringer efter 2024.  

 

Der er dog fortsat behov for at følge udviklingen i målgrupperne, da der bl.a. dukker nye 

målgrupper op, og sker ændringer imellem målgrupperne. Der er desuden en landsdæk-

kende tendens til en stigning i fx målgruppen borgere med psykisk sygdom som - indtil 

videre - ikke er set på Frederiksberg. Der er således et kontant fokus på, hvordan de fy-

siske rammer og de faglige indsatser kan anvendes fleksibelt. Herved sikres, at borgerne 

får den indsats, som understøtter deres behov og udfordringer bedst, samt skaber de 

bedste vilkår, for at borgerne kan vokse og være trygge i deres livssituation.     
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5.0 Økonomi  
Den Sociale Masterplan kobler de fysiske, kvalitetsmæssige og økonomiske rammer, så 

borgerne inden for det specialiserede socialområde får de bedst mulige tilbud.   

En del af de oprindelige målsætninger for Den Sociale Masterplan er indfriet og opbyg-

ning af en ’egen kapacitet’ af tilbud på Frederiksberg, herunder tilbud til alle målgrupper, 

er under fortsat videreudvikling. Der er skabt effektive og bæredygtige tilbud med en 

fornuftig økonomistyring. Kvalitet i sagsbehandlingen og fokus på borgernes retssikker-

hed er indarbejdet og følges løbende. De organisatoriske rammer – som en forudsætning 

for en videreudvikling og fastholdelse af den faglige kvalitet og indsats - er tilpasset.    

Med Den Sociale Masterplan følger en positiv afledt økonomi. Den Sociale Masterplan har 

allerede bidraget til en lang række effektiviseringer på socialområdet. God økonomisty-

ring på området er tilvejebragt gennem strategien i den sociale masterplan – især ud-

bygning af indenbys kapacitet, kvalitet i sagsbehandling og fastholdelse af den faglige 

kvalitet gør, at vi nu står på et stærkere økonomisk fundament. I kapitlet fremhæves de 

vigtigste økonomiske fokuspunkter, som bør holdes for øje fra nu og frem. 

5.1. Økonomi i grundlæggende balance 

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne har været løbende be-

handlet siden en særlig handlingsplan for den økonomiske tilpasning blev besluttet i So-

cialudvalget i september 2014 – ”Indsatsplan ’15-16”. En række handlingsplaner for re-

visitering og omlægning og modernisering af indsatser, samt implementering af nye le-

delses- og styringsmodeller og nye it-baserede arbejdsgange, har medvirket til, at udgif-

terne på det specialiserede socialområde er væsentligt reduceret siden 2014, og både 

nationale og regionale benchmark viser, at Frederiksberg har meget lave nettodriftsud-

gifter på området.   

 

Trods den økonomiske tilpasning, og de lave driftsudgifter har der været et udgiftspres 

på det specialiserede socialområde. I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at igang-

sætte tre budgetanalyser med henblik på at håndtere det fortsatte udgiftspresset på det 

specialiserede socialområde. På baggrund af disse analyser blev der i budget 2018 såle-

des afsat midler til imødegåelse af udgiftsudviklingen. Der er løbende orienteret og gjort 

status, senest ved 3. forventet regnskab 2018, 5. november 2018 (pkt. 124).  

Ved 1. forventet regnskab 2019 forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr. på Socialudval-

gets samlede serviceramme. Merforbruget på 7,3 mio. kr. ligger inden for det specialise-

rede socialområde og svarer til 1,5% af den budgetlagte ramme. Generelt er der tale om 

et niveau for afvigelse i dette forventede regnskab, der ligger inden for den normale 

usikkerhed i økonomien og der er tale om en økonomi i grundlæggende økonomisk ba-

lance. Særligt vedr. særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (fremover STU) er der dog tale 

om en bekymrende udvikling over flere år og der vil derfor frem mod arbejdet med bud-

get 2020 (21-23) være fortsat fokus herpå.  

5.2. Aktivitetsstigning på STU 

Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række for-

skellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt 

styrbart område, idet borgeren, hvis denne falder inden for målgruppen, har retskrav på 

at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Unge udviklingshæmmede og andre unge 

med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddan-

nelse, uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte, har således et retskrav 



35 

 

på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og be-

hov. 

  

Området har været kendetegnet ved stigende udgifter i Frederiksberg fra 2015 til 2018. 

Denne udvikling er fortsat ind i 2019 og samlet set skønnes på nuværende tidspunkt et 

forbrug på 22,0 mio. kr. på STU i 2019, svarende til et merforbrug på 7,5 mio. kr.  

 

Socialudvalget er tidligere blevet forelagt en analyse af STU-området. Denne dokumen-

terede at Frederiksberg, trods de stigende udgifter på området fortsat i 2017 var den 

kommune i hovedstadsområdet med laveste modtagerandel og laveste udgifter set i for-

hold til indbyggertallet. Analysen pegede på en række forhold og tendenser lokalt på 

Frederiksberg og på landsplan som kan bidrage til at forklare stigningen. Disse tenden-

ser samt de unges retskrav på uddannelsen gør området svært styrbart. Alt andet lige er 

det vigtigt, at fortsætte den omhyggelige visitationspraksis på området, herunder fortsat 

at prioritere, at så mange unge som muligt understøttes i at gennemføre et ’normalt’ 

ungdomsuddannelsesforløb med de mulige støttefunktioner, der er. 

  

Der er brug for fornyet analyse af STU-området, hvor der ses nærmere på udviklingen 

idenfor ydelsesmodtagere, visitationspraksis på området, sammenhæng til de ordinære 

ungdomsuddannelser mv. Analysen skal vurdere forskellige scenarier for til- og afgang i 

de kommende år. Dette skal ske i forlængelse af budgetforlig 2019, hvor det blev be-

sluttet, at det stigende udgiftspres, der følger med den positive udvikling det er, at flere 

og flere unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov uddanner sig 

via STU, skal følges tæt. Analysen skal sikre at kommunen har det rigtige udgiftsniveau 

på STU-området og at budgettet er retvisende. Analysen fremlægges på Socialudvalgs-

møde den 3. juni 2019. Analysen skal ses i sammenhæng med ønsket om at finde en 

varig løsning på udgiftspresset på Socialudvalgets ramme. 

 

5.3. Fra køberkommune til selvforsyning 

Omstilling fra køb af udenbys pladser til indenbys nye og effektivt drevne kommunale til-

bud har været og vil frem til 2024 være en vigtig forudsætning for en fortsat sund øko-

nomi. Med de resultater der er opnået fra 2010 og til i dag, kan det forventes at målsæt-

ningen fra masterplan 2012 om en højere grad af selvforsyning og samling af indenbys 

kompetencer er opfyldt i 2024. I 2024 forventes 30 pct. af borgerne at være placeret i 

udenbys tilbud mod 67 pct. i 2010. Det forventes, at frem mod 2024 ske en markant 

nedgang i antallet af borgere i udenbys tilbud, hvor kommunen alene er betalingskom-

mune og har afgivet handleforpligtelsen – fra 41 pct. i 2010 til 20 pct. i 2024. Figuren 

nedenfor illustrerer udviklingen. Tallene for 2024 er den forventede udvikling, når der 

tages højde for den samlede bygge- og moderniseringsplan frem til og med 2024.  
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5.4. Fokus på afgivet handleforpligtigelse 

Omstillingen fra køb af udenbys pladser til indenbys nye og effektivt drevne kommunale 

tilbud medfører også en betydelig reduktion i områdets udgifter. Denne omstilling vil i 

sig selv medføre en reduktion af det økonomiske pres, men strategien, som den er ble-

vet implementeret frem til 2018, vil i udgangspunktet ikke medføre en reduktion i udgif-

terne til borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handlefor-

pligtelsen. Dette selvom der i de kommende år vil være et specielt fokus på disse udgif-

ter.  

 

For borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligti-

gelsen, gælder det, at Frederiksberg Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til at be-

tale for de udgifter, som er knyttet til den enkelte borger, uden at Frederiksberg Kom-

mune formelt kan være med til at kvalificere beslutningen. Aktuelt er ca. 20% af bud-

gettet på området knyttet til borgere fra Frederiksberg Kommune, hvor andre kommu-

ner har handleansvaret og disponeringsretten. Der vil fortsat blive fulgt op på disse sa-

ger via en dialogbaseret tilgang.   

 

Nedgangen i antal udenbys pladser har dog medført en udgiftsreduktion. Der er ikke fo-

retaget nye køb af udenbys pladser, hvor Frederiksberg Kommune kun er betalingskom-

mune.  

5.5. Nyt botilbud til borgere med svær psykisk sygdom 

Etableringen af et nyt botilbud til borgere med svær psykisk sygdom er vedtaget i bud-

get 2019 med et driftsbudget for perioden 2020-2024. Udgiften for en helårsperson vur-

deres at være 0,78 mio. kr. om året. Til sammenligning er prisen for en tilsvarende 

plads ved udenbys køb ca. 1,2 mio. kr. årligt. Dermed vil der opnås en effektivisering i 

takt med at pladserne på det nye botilbud bliver belagt. Det forventes, at der sker lø-

bende indflytning mens tilbuddet fra starten vil have fuld personale normering. I 2021 

forventes de 10 pladser at være fuldt besat. Efter 2024 udvides antallet af pladser, hvil-

ket vil medføre en yderligere effektiviserings pr. helårsplads idet større grundudgifter 

som f. eks. til nattevagtsdækning ikke ændres ved en pladsudvidelse. Finansiering af 
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pladsudvidelsen fra 2024 og frem, forventes at stamme fra nedgangen i antal udenbys 

pladser, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune men alene betalingskom-

mune, som følge af naturlige dødsfald eller anden afgang blandt borgerne. Der er også 

allerede for nærværende i 2. FR et mindreforbrug på hhv. køb af midlertidige og længe-

revarende botilbud.  

5.6. Effektiviseringer 

Socialområdet har sideløbende med moderniseringen og udbygningen af kapaciteten af 

indenbys tilbud, implementeret et større antal effektiviseringen. Som det fremgår af ta-

bellen nedenfor har Socialområdet gennem omstillingsårene bidraget med sammenlagt 

op mod 40 mio. kr. i effektiviseringer under en uændret udgiftsramme. Socialområdet 

har vist og kan også fremover vise, at det er muligt at indtænke strategi og målsætning 

fra den sociale masterplan i de årlige effektiviseringsprocesser.  

 

5.7. Benchmark – sammenligning med kommuner i hovedstadsregionen og 

på landsplan  

På psykiatri- og voksenhandicapområdet udarbejder kommunerne i hovedstadsregionen 

årligt en benchmarkanalyse over kommunernes udgifter og brugere. Udgangspunktet for 

sammenligningen af kommunernes udgifter til voksne er en sammenstilling af regn-

skabsresultatet for det seneste år og helårsmodtagere på en række ydelser. Benchmar-

ken sammenligner enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr. 18-64-årig, 

og er korrigeret for forskelle i kontoplanpraksis, målgrupper/aktiviteter, refusion mv., 

som er foretaget for kommunerne i hovedstadsregionen. 

 

I sammenligningen indgår nettodriftsudgifter til blandt andet støtte i eget hjem, længe-

revarende og midlertidige botilbud, beskyttebeskæftigelse,- aktivitets- og samværstil-

bud, herberger og krisecentre, borgerstyret personlig assistance, ledsageordning samt 

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.   

 

Tabel 6.1 nedenfor viser et udsnit af nøgletalsopgørelsen. 
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I forhold til den voksne andel af befolkning i Frederiksberg Kommune (de 18-64 årige), 

er Frederiksberg Kommune en af de kommuner, der har færrest borgere, som modtager 

ovenfornævnte ydelser (”modtagerandel i tabel 6.1) i hovedstadsregionen. 

I sammenhæng hermed viser tabellen nedenfor, at Frederiksberg Kommune har de lave-

ste udgift i hovedstadsregionen til ydelser målt pr. voksne borger i kommunen. 

Tabel 6.1: Modtagerandele og nettodriftsudgifter fordelt på kommuner i hovedstadsregi-

onen, regnskabstal 2017

 

Kilde: Ballerup Benchmark R2017, Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov. 
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KL opgør årligt en lang række nøgletal for kommunerne på landsplan – de såkaldte KØF-

nøgletal (Kommunaløkonomisk Forum). Af tabel 6.2 nedenfor fremgår, at Frederiksberg 

Kommune er den 2. billigste kommune i Danmark på området for voksenhandicap iflg. 

KØF-nøgletal. Frederiksberg Kommune er rykket én plads op. Nøgletallet er opgjort som 

nettodriftsudgift pr. borger i aldersgruppen 18-64-årige Disse nøgletal er opgjort på et 

mere overordnet plan end nøgletallene i tabel 6.1, og tallene kan derfor ikke direkte 

sammenlignes.  

Tabel 6.2: Nettodriftsudgifter for voksenhandicap pr. 18-64 årig på landsplan, 2017 

 

 

Kilde: Kommunaløkonomisk Forum 2019, Regnskab 2017 (udsnit) 

På trods af et udgiftspres ligger Frederiksberg Kommune således godt i de lokale og 

landsdækkende benchmark. Således er udgiftspresset ikke et udtryk for et højt service-

niveau på det specialiserede socialområde, men at det vedtagne budget strukturelt er 

udfordret. 

 


