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1. Bæredygtig kapacitet og kvalitet 
 
1.1 Sammenfatning af masterplanen 2021 – planlægning 2022-2025.   

 
Masterplanen 
Den Sociale Masterplan kobler og udvikler de fysiske, kvalitetsmæssige og økonomiske rammer, så voksne 
borgere indenfor det specialiserede socialområde får de bedst mulige tilbud på Frederiksberg (specialisere-
de indsatser, tidssvarende rammer samt effektiv og bæredygtig drift). Masterplanen beskriver den udvikling 
som Socialafdelingen vil gennemgå i den kommende periode for så vidt angår de fysiske, kvalitetsmæssige 
og økonomiske rammer.  
 
Den Sociale Masterplan forelægges hvert år til godkendelse i Socialudvalget, og søges hvert år forinden, 
drøftet på et møde med gruppeformændene for alle politiske partier.  
 
Bæredygtighed 
Med Bæredygtigt Frederiksberg er der blevet formuleret en tydelig retning for udviklingen af kernevelfær-
den i Frederiksberg Kommune, ligesom Frederiksbergstrategien supplerer lovgivningen og sætter retning 
for kommunens ambitioner. På det specialiserede socialområde sætter kommunens udsatte- og handicap-
politik specifikt retningen for de kommunale indsatser, der er nødvendige for at sikre sårbare borgere de 
rette muligheder – og for at kommunen kan leve op til sin forsyningsforpligtelse af sociale tilbud til borger-
ne. Den sociale masterplan beskriver således det strategiske sigte, og omsætter ambitionerne til konkret 
udvikling af det specialiserede socialområde for voksne. 
 
Masterplanens faser 1 – 3  
Masterplanens første fase udgøres af årene ca. 2010 – 2013, med afdækning af fagligt og bygningsmæssigt 
moderniseringsbehov, en prioritering af anlægmidler til modernisering og etablering af en række nye tilbud 
på Frederiksberg. Anden fase udgøres af årene ca. 2014 – 2020, hvor de større anlægsprojekter blev gen-
nemført, og hvor der blev opbygget et tæt samarbejde mellem myndighed og udfører. Den borgerettede 
indsats blev yderligere specialiseret og fagligt styrket i forhold til målgrupper, og der blev skabet en yderli-
gere konsolidering af de lovgivningsmæssige rammer/borgerens retssikkerhed.  
 
Der er således et robust fundamentet for den nuværende tredje fase (2021 -> ), hvor den indenbys tilbud-
sportefølje har en betragtelig størrelse (bæredygtig kapacitet og kvalitet), så flere borgere kan blive på Fre-
deriksberg tæt på netværk og dagligdag, og hvor sammehængskraften og de faglige rammer er konsolide-
ret, om en fællesfaglig indsats for borgerne på det specialiserede område. Udfordringerne i den tredje fase 
handler dels om den udfordrede økonomi og dels om det behov for kompetenceudvikling og den faglige 
udvikling, som de nye pladser fordrer, for at kunne sikre effektiv drift og en velfunderet indsats for, og sam-
men med borgerne.   
 
Masterplanen 2021 beskriver;   
 Bæredygtig kapacitet og kvalitet – høj andel af indenbys tilbud. En større og bredere tilbudsvifte, som 

gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremtidens behov –  et ”institutionsper-
spektiv” på Socialafdelingens tilbud. Det giver både et kvalitetsløft og øger borgernes livskvalitet, samt 
giver afkast i form af lavere enhedsomkostninger. Den indenbys tilbudsportefølje rummede i 2020 ca. 
61% af borgerne, og forventes at stige i tallene for 2021, da etableringen af af de nye tilbud i 2020 først 
vil slå igennem i 2021. Der er desuden en forventning  om, at den indenbys portefølje vil udgøre ca. 3/4 
af det samlede behov for botilbud i 2025 (inkl. Ny Søndervang og Bakkegården).  Der ses en mindre 
stigning i antal borgere med behov for botilbud, herunder en støt stigning fra 2014 i antallet af borgere 
med autisme. Den fortsatte stigning i antallet af borgere bekræftes af socialafdelingens viden om kom-
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mende konkrete borgere – særligt fra familieområdet. Den naturlige afgang fra botilbud (både indenbys 
og udenbys) følges desuden tæt. (kapitel 2).  

 Kvalitet – kompetenceudvikling. Det overordnede formål for kvalitetsudviklingen i regi af masterplanen, 
handler om at sikre borgerne en korrekt og relevant indsats – fra både myndighed og udfører - som un-
derstøtter borgernes livsmestring og trivsel. Der har været en gennemgribende indsats i socialafdelin-
gen med henblik på, at trimme organisationen og ikke mindst samarbejdet mellem myndighed og udfø-
rer fx via implementeringen af ”borgerens fælles plan”, sikre borgernes retssikkerhed og systematisere 
fælles arbejdsgange. For at sikre bæredygtighed og effektivitet i denne fase, som en kommune med en 
større og bred tilbudsportefølje, er det nødvendigt at investere i kompetenceudvikling. Herunder når 
kommunens tilbud i stadig større grad skal kunne rumme borgeren med behov for en specialiseret ind-
sats. Det er vigtigt, både at vedligeholde og investere i nye kompetencer, herunder kompetenceudvik-
ling for nye medarbejdere. (kapitel 3). 

 Byggeri - Beskrivelse af byggeprojekter i 2025. På byggesiden er der sket en modernisering af de fysiske 
rammer, og de moderniserede tilbud er taget i brug og understøtter i højere grad den faglige indsats. 
De nye større tilbud giver bl.a. mulighed for at samle særlige kompetencer omkring den enkelte borger, 
lave mindre levegrupper, og i det hele taget skabe bæredygtige og rentable økonomiske enheder. Her-
udover er der opmærksomhed på at indtænke nærmiljø og udearealer, som kan anvendes af både be-
boere og øvrige borgere i området. (kapitel 4). 

 Økonomi – handleplan. Socialområdets økonomi er presset. Målet er at sikre en forsat bæredygtig øko-
nomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger. Der er udarbejdet en handleplan, der indebæ-
rer en række tiltag med udgangspunkt i masterplanen bl.a. budgetoverholdelse gennem udgiftsreduk-
tion, hvor det nu – med den større indenbys tilbudsportefølje - i endnu højere grad er muligt at tilbyde 
borgere et botilbud på Frederiksberg, fremfor et dyrere udenbys tilbud uden den integrerede kvalitet, 
der kan tilbydes indenbys. Herudover er der tiltag på forskellige områder bl.a. takster for aktivitets- og 
samværstilbud, STU og BPA, som også understøttes af udviklingen i masterplanen. (kapitel 5).  
  

1.2. Bæredygtigt Frederiksberg – ny status som kommune med bæredygtig kapacitet og kva-
litet på det specialiserede socialområde.  
 
I forlængelse af budget 2019 og arbejdet med Bæredygtigt Frederiksberg er masterplanen blevet udbygget, 
så de strategiske temaer og værktøjer i Bæredygtigt Frederiksberg danner rammen om de fem kapitler i 
masterplanen.  
 
Masterplanen kobler sig særligt til temaerne ‘Byen for alle’ og ‘Investeringer i fremtiden’ med det strategi-
ske sigte at sætte rammen for at sikre indsatsen samt tilbud, boliger og plads for byens sårbare borgere på 
Frederiksberg, herunder også den faglige kvalitet i tilbuddene, og den faglige indsats fra myndighed fx til-
buddene om fremskudt sagsbehandling. Og gennem investeringer, der sker med afsæt i en helhedsoriente-
ret og balanceret udvikling med henblik på at løfte den enkelte borger, nærområdet og byen som helhed.  
 
Håndtagene i masterplanens tre spor – kvalitet, økonomi og byggeri – knytter an til de strategiske værktø-
jer i Bæredygtigt Frederiksberg. Sammen og hver for sig sikrer myndighed og udfører ’service med effekt for 
borgerne’, og den ’ansvarlige budgetlægning’ er det naturlige afsæt for at skabe effektivt drevne og bære-
dygtige botilbud, samt for at holde en stram styring af hele området. Masterplanen beskriver de organisa-
toriske tiltag der er foretaget gennem de sidste år og dem der vil foregår i den kommende periode for at 
sikre stærkere strategisk fokus og en mere målrettet indsats til den enkelte borger. 

 
De politiske beslutninger i Den Sociale Masterplan har således gennem alle årene været med til at under-
støtte tankerne bag Bæredygtigt Frederiksberg, og har det langsigtede mål om at tilbyde udsatte borgere 
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tidssvarende og trygge fysiske rammer tæt på familie og netværk på Frederiksberg. Herunder en faglig kom-
petent og relevant indsats fra både myndighed og udfører.   
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2. Målgrupper og kapacitet – ’Byen for alle’  
 
Kapitlet beskriver de indenbys botilbudspladser og pladserne i aktivitets- og samværstilbud/beskyttet be-
skæftigelse for at vise den tilbudskapacitet som er til rådighed for borgerne indenfor det specialiserede so-
cialområde. Udviklingen vises indenfor og mellem de forskellige målgrupper (udviklingshæmning, autisme, 
sindslidelser, socialt problem, erhvervet hjerneskade, fysisk funktionsnedsættelse og i målgruppen ’øvrige’).  
 
Kapitel 2 viser desuden forventningen til ’tilgangen’ og ’afgangen’ af borgere til botilbud, da disse data er 
vigtige elementer i at kunne sikre borgerne et relevant botilbud på Frederiksberg, og sikre en bæredygtig 
økonomi for det specialiserede socialområde.  
 
Kapitlet viser, at kommunen er lykkedes med at øge antallet af indenbys pladser, men at der fortsat er en 
udfordring, idet der ses en samlet tilgang af borgere, herunder at der er nye målgrupper på vej, der har be-
hov for et indenbys tilbud. Masterplanen er således en beskrivelse af hvordan Frederiksberg Kommune 
planlægger at leve op til forsyningsforpligtelse, for tilbud til borgere i målgruppen for specialiserede sociale 
tilbud.     
 
2.1. Oversigt over indenbys kapacitet 2020-2025 i botilbud.  
 
Afsnittet viser hvor langt Frederiksberg Kommune er i anlægssporet i masterplanen i form af antal indenbys 
botilbudspladser. Tabellerne 2.1.1., 2.1.2. og 2.1.3. medtager botilbud efter § 107 (midlertidige botilbud), § 
108 (langvarige botilbud), § 85 (socialpædagogisk støtte) i botilbudslignende tilbud. 
 
Tabel 2.1.1. Psykiatri - oversigt over botilbudskapacitet 2018, 2021 og 2025.  

Botilbud 2018 2021 2025 Bemærkninger 

Kollegiet  13 14 14   
Opgangsfællesskabet  15 20 20   

Soltoppen  18 28 28 
Udvidet med 10 pladser i 2020 (Sdr. Fas-
anvej 40, 3. og 4. sal) 

Lioba  11 26 26 

Huser også aktivitets- og samværstilbud-
det Flinten. De 3 pladser på Stenhugger-
husene er inkluderet. 

Thea 35 35 35   
LSV  28 30 31   
Bakkegården 2025     15   
Pyskiatri i alt  120 153 169   

 
Sammenholdt med antal borgere i målgruppen (se tabel 2.2.1.) er Frederiksberg stort set selvforsynende 
med psykiatripladser – nu og forventeligt også i 2025. Dette udgangspunkt gør det særdeles interessant, at 
udvide dialogen med Familieafdelingen omkring en tidligere indskrivning af unge 16-17-årige på ledige 
pladser, når der er sikker viden om, at de skal fortsætte i botilbud når de fylder 18 år.  
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Tabel 2.1.2. Handicap - oversigt over botilbudskapacitet 2018, 2021 og 2025.  

Botilbud 2018 2021 2025 Bemærkninger 

Betty på Lioba 10     Flyttet til BNA 2020 

Lindevej 13 7     Flyttet til Betty 2020 

Dronningenvej 26 6     Flyttet til Betty 2020 

Frydendalsvej 13 11     Flyttet til Betty 2020 

Frydendalsvej 27B 2     Flyttet til Betty 2020 
Sdr. fasanvej 40 (3 og 4. 
sal) 10     Flyttet til Betty 2020 

Betty (1. sal, 6. og 7. sal)    32 32 

Oprettet i 2020 (1. sal (13 pladser) - 
fremgik ikke af kapacitetsoversigten i 
2020) 

Betty (enkeltmandspro-
jekt)   2 2 Oprettet i 2020 

Betty (2., 3., 4. og 5. sal)   40 40 Oprettet i 2020 
Mathildebo  11 11 11   

Pile Allé 15 15 15   

Bakkegården  15* 15*   

*heraf 1 plads til aflastning efter § 84. 
 
Bakkegårdens beboere flytter til Sønder-
vang i 2025 

Det nye Søndervang 
(geronto)     24 

Handicap/Psykiatri - Heraf 14 fra Bakke-
gården og 10 nye pladser.  

Handicap i alt  87 115 124   
 
Sammenholdt med antal borgere i målgruppen (se tabel 2.2.1.) er der fra 2020/21 langt bedre mulighed for 
at tilbyde indenbys handicappladser til byens borgere. Dog forventes fortsat et vist behov for at købe højt 
specialiserede tilbud udenbys.  
 
Aktuelt er der ledig kapacitet på handicapområdet, der nogenlunde passer med den kendte tilgang af nye 
borgere i afsnit 2.3.  
 
Tabel 2.1.3. Hjerneskade – oversigt over botilbudskapacitet 2018, 2021 og 2025.  

Botilbud 2018 2021 2025 Bemærkninger 

Østervang  8 8 8 Hjerneskadetilbud 

I alt          
 
Herudover er der et tæt samarbejde med ældreområdets plejecenter, Græsplænen, hvor Socialafdelingen 
yder støtte til 17 konkrete borgere med forskellige former for hjerneskader.    
 
Tabellerne 2.1.1. og 2.1.2 viser stigningen i antallet af indenbys pladser fra 267 pladser i 2021 til 294 plad-
ser i 2025, hvor botilbuddet Ny Søndervang kan tages i brug.  
 
Af tabel 2.1.2. fremgår det desuden, at der er lukket tilbud i 2020. Årsagen til denne lukning af tilbud skyl-
des primært utidssvarende fysiske rammer. Ligesom der er botilbud, som er flyttet i nye/andre fysiske ram-
mer, for at skabe større sammenhæng ml. tilbuddene fysisk, fagligt og organisatorisk.  
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Behovet for indenbys kapacitet følges tæt – således, at både planlagt og uplanlagte tilgang kan håndteres. I 
vurderingen af fremtidens behov for tilbud planlægges fx udslusningsboliger med egen lejekontrakt pri-
mært til borgere, som er klar til at flytte fra botilbud/Herberg og til egen bolig. Også på dette område har 
kommunen en lovgivningsmæssig forpligtelse til at skaffe en bolig til borgeren.  
 
Overblikket over den indenbys kapacitet af botilbud holdes op mod udviklingen og status på antallet af bor-
gere med behov for et botilbud eller aktivitets- og samværstilbud. Herved sikres, at kommunens forsynings-
forpligtelse hele tiden kan opfyldes, og borgernes behov tilgodeses. Nedenfor gennegås derfor udviklingen i 
og status på målgrupperne på det specialiserede socialområde i Frederiksberg.   
 
2.2. Status på borgere i botilbud og borgere i aktivitets- og samværstilbud/beskyttet be-

skæftigelse.  
 
Afsnittet indeholder en opgørelse over borgere i botilbud – opdelt på målgrupper, og dernæst en opgørelse 
over borgere i aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse – opdelt på målgrupper.         

 
Tabel 2.2.1. Udviklingen af antal borgere i botilbud – opgjort på antal helårspersoner, dvs aktiviteten i til-
buddene i løbet af et år.  
 

 
 
Læsevejledning til tabel: Tabellen omfatter borgere, der bor i midlertidige og længerevarende botilbud, der 
visiteres under henholdsvis § 107 og § 108 i Servicelove og § 85 (socialpædagogisk støtte) i botilbudslignen-
de tilbud.  
 
Tabellen tager udgangspunkt i antal helårspersoner pr. år. Helårspersoner er en sammentælling af konkrete 
borgere i botilbud, som tager højde for indskrivningstid, og er dermed det mest retvisende grundlag for at 
kunne vurdere aktivitetsudviklingen. Omregningen til helårspersoner tager udgangspunkt i belægningsstati-
stikken, hvilket betyder, at såfremt en borger benytter en plads i 3 mdr., vil borgeren kun udgøre ¼ helårs-
person.  
 
Der er de seneste par år sket en oprensning af tallene i tabellen, da en ændring i datasættet, har givet mu-
lighed for at få mere retvisende tal.   
 
Som det fremgår af tabel 2.2.1. er der sket et samlet fald af borgere i botilbud frem til 2018. Det samlede 
fald af borgere i botilbud skal ses i tæt sammenhæng med en øget anvendelse af socialpædagogisk støtte i 
eget hjem, herunder fokus på rehabilitering og forebyggelse. Efter 2018 ses en mindre stigning, som forven-
tes at fortsætte de næste år. Der er desuden en forventning om, at etableringen af nye indenbys pladser i 
2020 vil slå igennem i tallene for 2021, så der her vil ses en øget stigning af borgere i indenbys tilbud, på be-
kostning af borgere i udenbys tilbud. Selvom der er en generel tilgang til området, skal stigningen i de in-
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denbys tilbud i midlertid også forstås i relation, til den relativt faldende andel af borgere, der bor i tilbud 
uden for kommunens grænser. 
 
Udviklingen mellem målgrupperne, har bl.a. haft betydning for indretningen af botilbuddet Betty, hvor der 
oprindeligt var planlagt et større antal pladser til borgere med udviklingshæmning end til borgere med au-
tisme. Udviklingen har betydet, at der nu indrettes flere pladser til borgere med autisme og færre pladser 
til borgere med udviklingshæmning. 
 
Nedenstående figur (2.2.2.) viser hvordan andelen af borgere i udenbys tilbud er faldende over tid. Dette 
som et resultat af masterplanens langsigtede mål om flest mulige borgere i tilbud på Frederiksberg - tæt på 
familie og netværk. Til trods for, at antallet af borgere i udenbys botilbud er faldende, er der stadig mange 
borgere i udenbys tilbud. De udenbys tilbud kan opgøres i, dels borgere i tilbud, hvor Frederiksberg er 
’handlekommune’ og dels borgere i tilbud, hvor Frederiksberg kommune tilbage i januar 2010 har overgivet 
handleforpligtelsen til en anden kommune, og således alene betaler udgiften for denne borger (’ikke-hand-
lekommune’). Der ses nogle af de største prisstigninger på de udenbys pladser, hvor Frederiksberg er ikke-
handlekommune.    
 
Denne praksis - at overgive handleforpligtelsen for borgeren til en anden kommune - sker kun undtagelses-
vist, men da borgerne ofte bor mange år i botilbud, er der fortsat en stor andel borgere i udenbys tilbud 
som Frederiksberg Kommune betaler for, uden at have indflydelse på, hvad anden handlekommune vælger 
at tilbyde borgeren – og hvad det koster. Antal pladserne i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg er ikke-hand-
lekommune, ændres som udgangspunkt kun, når borgeren af den ene eller anden grund ophører i tilbud-
det, fx hvis borgeren afgår ved døden. Denne gruppe af borgere udgjorde 76 helårspersoner i 2020 (se ta-
bel 2.3.1.) og der er afsat ca. 86 mio. kr. til disse borgere i budget 2021, svarende til ca. 20 % af udgifterne 
på Socialafdelingens område. I udgiften på de 86 mio kr. indgår fx også aktivitets- og samværstilbud osv. 
 
Det er især andelen af borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune, som er faldet 
– fra 41 % i 2010 til 21 % i 2020. Nedgangen er primært sket ved naturlig afgang som nævnt ovenfor. Figu-
ren viser også et fald i antallet af borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg er handlekommune. Det for-
ventes ligeledes, at denne andel vil falde yderligere i 2021 som følge af oprettelsen af nye botilbudspladser 
i 2020.  
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Figur 2.2.2. viser udviklingen i antal borgere i indenbys og udenbys botilbud – opgjort på helårspersoner, 
samt forventningen til fordelingen mellem antal borgere indenbys og udenbys i 2025. Tallene er opgjort i 
procent. *  

 
*note: den procentvise fordeling, bygger på tallene i tabel 2.1.1. Dog ikke 2010 og 2025, som er estimater. 
(2013 er opgjort på baggrund af tal i masterplan for 2019).     
 
Med etableringen af nye indenbys pladser i 2025 er det forventningen, at der vil være en fordeling med ca. 
3/4 borgere i indenbys botilbud og ca. 1/4 borgere i udenbys tilbud på dette tidspunkt.  
 
Status på antal og målgrupper i aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse 
Kommunen har ligesom for botilbud en forsyningsforpligtigelse med hensyn til aktivitets-og samværstilbud 
efter § 104 og beskyttet beskæftigelse efter § 103. Nedenstående tabel 2.2.3. viser en stigning i antallet af 
borgere i indenbys tilbud fra 2016, hvilket hænger sammen med, at Magneten (Center for Social Virksom-
hed), blev hjemtaget til Frederiksberg fra Rødovre og stod færdigt til nye borgere i 2015.  
 
Antallet af borgere i aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse ser ud til at være stagneret de 
sidste par år. Tabellen er opdelt på målgrupper, og her ses det tydeligt, at det primært er borgere indenfor 
handicapområdet (borgere med udviklingshæmning og borgere med autisme), som er i aktivitets- og 
samværstilbud / beskyttet beskæftigelse. Der er en formodning om, at mange af borgerne i målgruppen 
’Øvrige’ også hører til handicapområdet.   
 
Tabel 2.2.3. viser fordelingen af borgere (helårspersoner) i aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæfti-
gelse – i udenbys og indenbys tilbud.   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Udviklingshæmning 29 36 41 42 42 40 39 92 88 72 66 63 65 60 121 124 113 108 105 105 99
Autismespektrum 9 13 19 18 18 19 21 22 23 21 17 17 20 21 31 36 40 35 35 39 42
Sindslidelse 1 2 4 4 4 4 7 5 6 4 2 2 2 7 6 8 8 6 6 6
Socialt problem 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1
Erhvervet hjerneskade 1 1 3 3 1 1 1 13 15 13 12 14 14 13 14 16 16 15 15 15 14
Fysisk funktionsnedsættelse 1 2 2 2 2 1 1 14 13 12 11 11 11 10 15 15 14 13 13 12 11
Øvrige* 3 5 4 6 7 14 11 13 17 13 15 18 14 11 16 22 17 21 25
Hovedtotal 39 52 71 74 71 70 73 164 157 139 128 122 129 126 203 209 210 202 193 199 199

Målgrupper

Antal helårspersoner i Samværs- og Aktivitetstilbud / Beskyttet Beskæftigelse

Egne tilbud Eksterne tilbud Samlet
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De indenbys tilbud udgøres af Magneten og senest det integrerede aktivitets- og samværstilbud på botil-
buddet Betty.  
 
Med en øget indenbys botilbudsportefølje i 2020 er det forventningen, at der også vil blive behov for flere 
pladser i aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse. I løbet af 2021 vil der blive oprettet nye 
skærmede pladser på Magneten, for at imødekomme behovet for flere pladser til borgere med autisme. 
Det forventes derfor også, at der ses en stigning i antallet af indenbys tilbud i tallene for 2021/2022.   
 
I den kommende masterplansperiode vil der ske en afdækning af behovet for nye pladser (aktivitets- og 
samværstilbud/beskyttet beskæftigelse) – således, at de borgere, der vil få behov for et sådant tilbud også 
kan få dette på Frederiksberg. Det vil især være med fokus på tilbudstyper til borgere i målgrupperne sinds-
lidelse og sociale problemer, som der i øjeblikket ikke er målrettede tilbud til, på Frederiksberg.  
 
Som noget nyt i masterplanen er der i næste afsnit en præsentation af den forventede tilgang og afgang af 
borgere i botilbud, baseret på den aktuelle viden om borgere i socialafdelingen (og borgere i familieafdelin-
gen). Herved skærpes muligheden for at understøtte den enkelte borgers behov og trivsel med de rigtige 
tilbud og indsatser, samtidig med, at der kan træffes strategiske beslutninger om hvor der skal justeres eller 
ændres i forhold til tilbudskapaciteten.   
 
2.3. Forventninger til tilgang og afgang af borgere i botilbud 
 
Udviklingen i tilgang og afgang af borgere i botilbud følges løbende for at kunne planlægge og udvikle de 
rigtige tilbud, der matcher borgernes og målgruppernes behov.  
 
Afgang 
Afgangen fra indenbys tilbud følges løbende, som en del af det daglige arbejde med borgerne på botilbud 
og ikke mindst i forbindelse med opfølgningen på indsatsen fra myndighedsafdelingen. Selvom der tages 
udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang er det langt fra alle borgere, der vil have mulighed for, at 
komme i egen bolig efter endt ophold på et botilbud. Andelen af borgere, der kommer i egen bolig efter 
endt ophold i botilbud er naturligt langt større på de midlertdige botilbud, end på længerevarende botil-
bud.    
 
En højere andel af borger, der flytter i egen bolig fra midlertidigt botilbud, gør sig også gældende for borge-
re i udenbys tilbud. Som det fremgår af tabel 2.3.1. er afgangen fra disse tilbud stagneret i løbet af 2019-
2020, selvom der er sket et fald med ca. 25% siden 2014. Stagnationen skyldes med stor sandsynlighed bor-
gernes stigende levealder på det specialiserede socialområde. Afgang fra især udenbys tilbud har betydning 
for økonomien, da der herved frigives midler til den stigende tilgang af borgere i henholdsvis egne og købte 
tilbud.    
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Tabel 2.3.1. borgere i udenbys botilbud (helårspersoner) i årene 2014 – 2020.  

 

Frederiksberg som 
handlekommune Ikke-handlekommune Udenbys total

2014 75 111 186
2015 63 105 168
2016 53 95 148
2017 51 87 138
2018 52 82 134
2019 61 77 138
2020 63 76 139

Helårspersoner

 
 
Tilgang 
Stigningen af borgere i botilbud fra 2018 jf. tabel 2.2.1. forventes, at fortsætte i den kommende master-
plansperiode. På nuværende tidspunkt forventes en stigning fra 2020 til 2021 på op til 5 årsværk svarende 
til ca. 1%. 
 
Der er generelt flere usikkerhedsmomenter forbundet med estimatet på de 5 årsværk, da selv med et godt 
kendskab til en række konkrete borgere, er det svært at forudsige behovet hos visse borgere, ligesom det 
ofte er svært at forudsige, fra hvornår behovet opstår.   
 
I målgruppen for et midlertidigt botilbud er der en større usikkerhed forbundet med at estimere tilgangen, 
da der også er en løbende tilgang af borgere, der kommer fra fx psykiatriske afdelinger, tilflyttere til kom-
munen, herberger og eget hjem. Den større usikkerhed i forhold til tilgangen af borgere kræver, at der er 
en vis kapacitet af pladser til rådighed.  
 
I det tætte samarbejde med familieafdelingen ses der endvidere på, om Socialafdelingen i stigende omfang 
kan åbne for yngre borgere i aldersgruppen 16-17 år, når det ligger fast, at borgeren vil have behov for et 
botilbud når pågældende fylder 18 år. Herved undgås endnu et skift i botilbud/anbringelsessted, da ca. 
halvdelen af de anbragte børn, bliver anbragt i alderen 15-17 år. Aktuelt er der tale om et samarbejde med 
familieafdelingen om 9 konkrete borgere i denne målgruppe.  
 
På nuværende tidspunkt vurderes det at tilgangen, til midlertidige botilbud, kan håndteres inden for det 
nuværende antal pladser, da der er en løbende afgang af borgere til egen bolig, ligesom antallet af pladser 
er blevet udvidet i 2020.  
 
I forhold til borgere, der er i målgruppen for et længerevarende botilbud (typisk borgere med autisme og 
borgere med udviklingshæmning mv.), er der kendskab til en række konkrete borgere fra alderen 14 år og 
opefter. Langt størstedelen af disse personer er hjemmeboende, og der foregår løbende drøftelser med 
dem selv og deres familier om behovet for botilbud. Der er aktuelt kun mulighed for at rumme en vis andel 
af de konkrete borgere på hhv. botilbuddet Betty og botilbuddet Bakkegården - og da Ny Søndervang først 
er færdigbygget i 2025 - kan der i den kommende periode opstå et pres for yderligere køb udenbys. Borge-
re i målgruppen til et længerevarende botilbud, har desuden frit valg af botilbud (betinget af en faglig og 
økonomisk ramme).  
 
Aktuelt er der tale om et samarbejde med familieafdelingen om 14 borgere i alderen 14-17 år. Herudover 
er der 23 borgere i målgruppen, der er 18 år eller ældre. De er alle hjemmeboende. Ligesom for de midlerti-
dige botilbud er flere længerevarende botilbud blevet godkendt til unge (typisk fra det 16. år). Herved sik-
res en langt bedre håndtering af den komplicerede overgang ved det fyldte 18. år. Samlet set forventes det, 
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at der vil komme en stigende tilgang af unge med behov for botilbud (og behov for aktivitets- og samvær-
stilbud / beskyttet beskæftigelse).  
 
Tilgang og afgang til det specialiserede socialområde følges således tæt for at kunne planlægge og forbere-
de at nye borgere tilbydes et relevant botilbud. Dog kan der kun blive tale om estimerede tal, da der både 
er ’frit valg’, opdukken af nye borgere, og det ikke er en eksakt videnskab, at kunne forudsige et menneskes 
behov for botilbud.  
    
2.4. Konkrete handlepunkter / sammenfatning  
 
Som beskrevet i kapitel 2, er der en forventning om en samlet stigning i antallet af borgere med behov for 
tilbud, i de kommende år. Den indenbys kapacitet af botilbud er blevet øget i løbet af 2020 og der er aftalt 
yderligere indenbys pladser i 2025. For at sikre den fortsatte bæredygtige sammenhæng mellem borgere 
med behov for et tilbud og den indenbys tilbudskapacitet, vil der i den kommende tid, blive arbejdet videre 
med nedenstående tiltag.   

 Der arbejdes videre med at analysere behovet for et aktivitets- og samværstilbud/beskyttet be-
skæftigelse på psykiatriområdet.  

 Der etableres nye pladser på Magneten, center for beskæftigelse og aktivitet, i løbet af 2021 (til 
borgere med autisme).   

 Det tætte samarbejde med familieafdelingen fastholdes og udbygges yderligere med henblik på lø-
bende overblik over tilgangen fra børneområdet, herunder; 

o vurdering af om, omfang og målgruppespecialisering på de indenbys botilbud er det rigtige 
og tiltrækkeligt,  

o et tættere samarbejde omkring de 16-17-årige, der har behov for et varigt botilbud og ikke 
mindst med henblik på, at opnå et endnu bedre samarbejde med de pårørende.     
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3. Kvalitet som understøttelse af effektiv drift, kerneopgaven og borgerens 
mål og retssikkehed – ’Effekt for borgerne’  

 
I dette kapitel beskrives kvalitetsbegrebet, som sikrer en bæredygtig/balanceret kvalitetsindsats i både 
myndighedsindsatsen og udførerindsatsen. Herefter beskrives aktuelle og kommende udfordringer, som 
bl.a. løses via de kvalitetstiltag, som igangsættes i Socialafdelingen. Kapitlet beskriver desuden de forvente-
de ”effekter” af de igangsatte kvalitetstiltag. I masterplanen er kvalitetssporet det, der sikrer at de faglige, 
bygningsmæssige og økonomiske rammer udnyttes optimalt til gavn for borgerne. Dette ved at sikre, at 
borgerne får den rette indsats i rette tid, og at de indenbys pladser på Frederiksberg udnyttes optimalt.     
 
Kvalitetssporet er desuden garant for, at der tænkes rehabiliterende i indsatsen ligesom de tre hovedtema-
er i Frederiksberg Kommunes handicappolitik og udsattepolitik: Tilgængelighed, Inklusion og Aktivt med-
borgerskab, tænkes ind i den daglige indsats.    

 
3.1. Kvalitet, som understøtter, udvikler og sikrer bæredygtighed.  

 
Løsningen af den kommunale velfærdsopgave på det specialiserede socialområde er karakteriseret ved, at 
borgeren er i personlig kontakt med en medarbejder fx et møde med en sagsbehandler eller hjælp til dagli-
ge aktiviteter fra personalet. Løsningen af velfærdsopgaven skal så vidt muligt tilpasses den enkeltes behov, 
samtidig med at der forudsættes en aktiv deltagelse og medvirken fra den enkelte borger. Når der arbejdes 
med kvalitet er det derfor vigtigt at se på ’mødet’ mellem borger og medarbejder – og det indebære at bor-
geren oplever kvalitet i mødet og at medarbejderen leverer en ydelse, der lever op til de faglige krav til god 
kvalitet. 
 
Ud over disse to kvalitetselementer (brugeroplevet kvalitet og faglig kvalitet) er der et tredje kvalitetsele-
ment, som ikke relaterer sig direkte til den enkelte borgers modtagelse af en velfærdsydelse. Det organisa-
toriske kvalitetselement handler om effektiv arbejdstilrettelæggelse, ledelse m.v. Dvs de faktorer, der gør 
institutionen i stand til at få det bedst mulige ud af ressourcerne.  

 
Kvalitetsbegrebet med opdelingen i de tre hovedelementer – brugeroplevet, faglig og organisatorisk kvali-
tet stammer bl.a. fra finansministeriets og sundhedsområdets arbejde med velfærdsydelser. Kvalitetsbegre-
bets tredeling betyder, at det ensidige fokus på ren faglig kvalitet udvides og balanceres for at sikre en bæ-
redygtig tilgang til arbejdet med velfærdsopgaven (indsatsen).  
 
3.2. De generelle betingelser på det specialiserede socialområde 
 
De generelle betingelser på det specialiserede socialområde, handler i høj grad om at levere en høj faglig-
hed på både myndighedsområdet og udførerområdet indenfor en aftalt økonomiske ramme – således, at 
der hele tiden er fokus på at yde den bedst mulige kvalitet.  
 
Herudover er der en række strukturelle udfordringer, som skal håndteres løbende for at kommunen kan 
opfylde sin forsyningsforpligtelse på det specialiserede socialområde. Forsyningsforpligtelsen er den over-
ordnede rammer, der sikrer, at borgerne i kommune får de ydelser og tilbud, som lovgivningen påbyder – 
herunder krav til retssikkerhed, frister m.m., samt at borgerne oplever en nærværende kommune, der ta-
ger hånd om det hele menneske. Endelig er der et krav om, at der så vidt muligt arbejdes forbyggende på 
flere forskellige niveauer.  
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Nedenfor gennemgås en række af de aktuelle betingelser. I de efterfølgende afsnit 3.3., 3.4. og 3.5. beskri-
ves de kvalitetstiltag, der er iværksat (eller som skal iværksættes), for at håndtere betingelser og udfordrin-
ger på det specialiserede socialområde.   
 
Samarbejde med pårørende  
Der er et potentiale i et øget samarbejde med de pårørende til borgere, der modtager eller skal modtage 
tilbud fra det specialiserede socialområde – både i myndighed og udfører. Det viser sig i stigende omfang, 
at det ofte kræver en særlig opmærksomhed fra medarbejdernes side og ikke mindst særlige kvalifikationer 
for at kunne have denne særlige opmærksomhed. Særligt de forældre/pårørende, hvor barnet skal overgå 
til voksenområdet og flytte hjemmefra, har brug for særlig støtte/samarbejdsform, da forældrene/de pårø-
rende ofte har været flere år udenfor arbejdsmarkedet for at passe barnet, og de har været vant til støtte 
efter en anden lovgivning. Det kan være en kompliceret overgang for både borger og forældre/pårørende, 
og det er ofte både tidskrævende og professionelt udfordrende for medarbejderne i både myndighed- og 
udførerområdet.           
 
Håndtering af tilgang  
Som tidligere nævnt, er der løbende tilgang af borgere fra familieafdelingen med behov for botilbud. Aktu-
elt er der et tæt samarbejde omkring flere unge borgere til og med det 17. år. Dette arbejde foregår både i 
myndighedsfunktionen i form af den konkrete sagsbehandling og i udførerfunktionen bl.a. i form af godken-
delser af botilbud hos Socialtilsynet ned til det 16. år. Erfaringsmæssigt kræver overgangen fra barn til vok-
sen, dels et særligt samarbejde med de pårørende, og dels en større koordinering og samarbejde med fami-
lieafdelingen.  
 
Der er som desuden en tilgang fra fx behandlingspsykiatrien, borgere der selv flytter til Frederiksberg og 
borgere som Socialafdelingen allerede har kontakt til. Opgaven med at finde ’relevant ledigt indenbys til-
bud’ foregår løbende som en naturlig del af myndighedens opgaveportefølje. Denne indsats foregår nor-
malt forholdsvis gnidningsfrit, men der kan være perioder med flere ansøgninger om botilbud på samme tid 
– hvilket til tider kan udfordre både sagsbehandlingen og antallet af ledige pladser.  
 
Indenbys fremfor udenbys tilbud    
Med en udvidelse af botilbudskapaciteten i 2020 arbejdes der med, at få et ”institutionsperspektiv” på bo-
tilbudskapaciteten – og med udgangspunkt i dette perspektiv fastlægge strategien i forhold til forsynings-
forpligtelsen. Dette perspektiv skal supplere det mere ”normale” perspektiv med fokus på den enkelte bor-
ger. Sideløbende med dette er der fokus på, både at undgå for stor ledig kapacitet og samtidig at have ka-
pacitet til nye borgere med behov for botilbud. Dette perspektiv betyder, at der er behov for en tilstrække-
lig fleksibel indenbys tilbudsportefølje, så køb af udenbys dyrere pladser så vidt muligt kan undgås.  
 
Overgang fra botilbud til egen bolig  
Der er (især på psykiatriområdet) en løbende afgang af borgere, som ikke længere har brug for et botilbud, 
men for en egen bolig, og disse borgere skal have tilbud om en bolig. Der er derfor et stort behov for en lø-
bende tilgang af ledige boliger til borgere, der er færdigbehandlede i botilbud. De ledige boliger skal desu-
den have en husleje, der er tilstrækkelig lav, så den kan betales af borgere på kontanthjælp eller lignende. 
En stabil tilgang af ledige boliger sikrer også en afgang fra botilbud, der gør det muligt, at indskrive nye bor-
gere med behov for et botilbud.  
  
Ovenfor er beskrevet række af de aktuelle betingelser for det specialiserede socialområde. I de efterfølgen-
de afsnit 3.3., 3.4. og 3.5. beskrives de kvalitetstiltag, der er iværksat (eller som skal iværksættes), for at 
håndtere betingelser og udfordringer på det specialiserede socialområde. De fælles kvalitetstiltag for udfø-
rer og myndighed beskrives først, herefter kvalitetstiltag hos henholdsvis myndighed og udfører hver for 
sig.     
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3.3. Det fælles kvalitetsspor for myndighed og udfører  
 
Frederiksberg kommune har gennem flere år arbejdet strategisk mod mere kvalitet og faglig dybde på det 
specialiserede socialområde. For at understøtte sikker og bæredygtig drift af den brede tilbudsportefølje, 
og for at imødegå og håndtere ovenstående udfordringer, er der på tværs af myndighed og udfører etable-
ret en række fællesstrukturer bl.a. fælles visitation. Strukturerne sikrer bl.a. fælles sprog, fælles mål med 
borgeren og en skræddersyet indsats for den enkelte borgere. Tiltagene er udviklet sideløbende med en 
udbygning af den bygningsmæssige kapacitet (flere indenbys pladser) ligesom der er gennemført en reorga-
nisering af opbygningen af Socialafdelingen så den ser således ud:  
 
Organisationsdiagram – Socialafdelingen: 

 
 
Organisationsdiagrammet viser en organisering med et myndighedsområde og et udførerområdet opdelt i 
to fagområder (psykiatri og handicap), der refererer til socialchefen. Tidligere var der bl.a. tale om en orga-
nisering med hver enkelt botilbudsleder, der refererede til socialchefen.  
 
Med en mere kompakt og handlekraftig organisation på plads (siden 2016), har der været mulighed for at 
etablere et tæt samarbejde mellem Udfører og Myndighed, som er udmøntet bl.a. i de fælles metoder og 
tiltag, der er beskrevet nedenfor.  
 
Borgerens Fælles plan og Progressionsmåling  
Det fælles arbejdsredskab ’Borgerens Fælles Plan’ skaber en tættere kobling mellem myndighed og udfører. 
Planen lægger rammerne for en fælles dialog mellem borger, myndighed og udfører, som sigter på at øge 
livskvaliteten for borgeren, gennem at skabe positiv udvikling i borgerens livssituation.  
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Borgerens Fælles Plan bygger på Voksenudredningsmetoden (VUM), hvis overordnede sigte er at skabe 
grundlag for en systematisk, sammenhængende og helhedsorienteret udredning således, at den rette ind-
sats med afsæt i borgerens livssituation og behov, kan iværksættes. Ved at anvende Voksenudredningsme-
todens 7 livstemaer (Praktiske opgaver i hjemmet, Egenomsorg, Socialt liv, Sundhed, Kommunikation, Mo-
bilitet og Samfundsliv) kan borgeren og sagsbehandleren sammen opstille og formulere mål. Disse mål kal-
des progressionsmål – i nogle tilfælde kan der være tale om vedligeholdelsesmål, når sigtet er at fastholde 
et niveau i en situation, hvor der ikke kan opsættes positive udviklingsmål fx hos en borger med demens. 
Udgangspunktet for arbejdet med progressionsmål er borgeren og borgerens ønsker/mål. Når målene er 
aftalt mellem borger og myndighed, er det i dagligdagen hos udfører, at målene følges, og der arbejdes 
med hvordan målene nås. Målene opstilles og følges i det fælles arbejdsredskab ’Sensum’. 
 
En vigtig komponent i arbejdet med progressionsmålingerne er det tætte samarbejde mellem borger, udfø-
rer og myndighed. Herunder, at der sker en hyppig opfølgning på målene - hver 3. måned - så indsatsen kan 
justeres eller målet kan afsluttes, hvis der ikke længere er progression. Progressionsmålingsværktøjet er ud-
arbejdet med udgangspunkt i at hjælpe hhv myndighed og udfører, med at holde fokus på de opstillede mål 
for indsatsen i det daglige arbejde. Progressionsmålingsværktøjet kan derfor ikke uden videre anvendes på 
aggregeret niveau til at sige noget om, hvordan det går for den samlede borgergruppe.  
 
Arbejdet med progressionsmålinger viser – både i Frederiksberg Kommune og andre kommuner, der arbej-
der med progressionsmål - at der sker størst udvikling når målet er nyt og når der arbejdes systematisk med 
at opnå målet.     
 
Nedenstående tabel (3.3.1.) viser antal igangværende mål (maj 2021), fordelt på de 7 livstemaer. Tabellen 
viser, at der er et stort fokus på dagligdagen og mestring af dag-til-dag-rutinen (temaerne ’Praktiske opga-
ver i hjemmet’, ’Sundhed og trivsel’ og ’Socialt liv’). Opsætningen af mål er tæt knyttet til den enkelte bor-
gers behov, og man kan derfor forestille sig, at en yngre borger, som er på vej til at flytte i egen bolig, vil ha-
ve fokus på andre livstemaer, end en ældre borger borger, som har levet hele sit liv i botilbud.  
 
Figur 3.3.1. viser fordeling af igangværende progressionsmål for borgere i længerevarende- og midlertidige 
botilbud – fordelt på livstemaer.   

 
 
Denne forskel ses også tydeligt på nedenstående figur (3.3.2.), der viser fordelingen mellem mål/livstemaer 
hos borgere på henholdsvis længerevarende- og midlertidige botilbud.   
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Firgur 3.3.2. viser procentvis forskel mellem progressionsmål på længerevarende- og midlertidige botilbud – 
fordelt på livstemaer.    

 
 
Her ses at, temaet ’Samfundsliv’ fylder langt mere hos borgerne i midlertidige botilbud end for borgere i 
længerevarende botilbud, hvilket falder godt i tråd med, at borgerne i midlertidige botilbud forventes at 
skulle overgå til ’egen bolig’ og til at deltage i samfundet på en ny måde. Ligesom, der ses, at fysisk mobili-
tet fylder mere hos borgere i længerevarende tilbud. Det kan måske hænge sammen med, at borgerne i 
længerevarende botilbud oftere har en mere alvorlig nedsat fysisk funktionsevne.    
 
Udover det individuelle progressionsarbejde for den enkelte borger, kan aggregerede tal fra progressions-
arbejdet anvendes til strategiske overvejelser hos udfører og myndighed fx om der arbejdes med det rigtige 
ambitionsniveau i forhold til borgere/målgrupper, eller om der er andre faktorer, der spiller ind. Herved op-
når myndighed et større indblik i udviklingspotentialet hos målgrupperne, og bedre kan afstemme forvent-
ninger ift. borgerens reelle udviklingspotentiale.   
 
Det fælles arbejde - mellem udfører og myndighed - med progressionsmålinger og Borgerens Fælles Plan er 
essentielt i forhold til at skabe de bedste resultater for borgerne, og for at sikre den kvalitet i indsatsen som 
er nødvendig for en effektiv drift. Implementeringen og udviklingen af arbejdet med progressionsmål kræ-
ver løbende tværgående samarbejde og kompetenceløft, så både effektiv drift og fortsat udvikling sikres.       
 
Brugertilfredshed  
I forlængelse af dialogen med borgeren om Borgerens Fælles Plan og progressionsmål, er der også igangsat 
brugertilfredshedsundersøgelser, som sikrer at borgerne inddrages i forhold til den oplevede daglige kvali-
tet/indsats. I opsætningen af tilfredshedsundersøgelserne har været vigtigt, at det skal mærkes relevant for 
brugerne og at evalueringen bruges efterfølgende. Efter en indkøringsfase er der nu - på udførerområdet 
psykiatri - igangsat målinger af den brugeroplevede kvalitet minimum én gang årligt. Det vil sige, at borger-
ne på både botilbud og aktivitets- og samværstilbud, samt borgere, der bor selv med SKP-støtte, kan give 
udtryk for hvordan de oplever kommunens indsats – og at feedbacken bruges aktivt i det daglige arbejde og 
som indspark til kompetenceudviklingen.  
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Neden for vises et eksempel på spørgsmål fra brugertilfredshedsundersøgelsen, samt borgernes svar. Der 
er tale om svar fra borgere ibotilbud på psykiatriområdet. Der er ca. 90-95 % af de adspurgte borgere, der 
har ønsket at svare på tilfredshedsundersøgelsen. Spørgsmålet lyder: Har du et godt samarbejde med per-
sonalet?  
 

 
 
På handicapområdet er der også igangsat forsøg med målinger af den brugeroplevede kvalitet, men pga 
borgernes funktionsnedsættelser har målingen en anden form og med en større hjælp fra personalet. Det 
er et område, der arbejdes videre med i de kommende år.  
 
Borgerrådgiveren har desuden peget på, at der lovgivningsmæssigt (Sevicelovens § 16) mangler skriftlige 
retningslinjer for brugerindflydelsen på Frederiksberg således, at brugerne af tilbud får mulighed for at få 
indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. De skriftlige retningslinjer vil bliver udarbej-
det og forelagt SU i løbet af 2021. Retningslinjerne vil den blive implementeret i driften af kommunens til-
bud (i det omfang det ikke allerede er sket). Udarbejdelse og implementering af retningslinjerne, er ligesom 
brugertilfredsundersøgelserne også med til at styrke borgerens retssikkerhed, og sikre at indsatsen til bor-
gerne bliver endnu bedre.   
 
Integreret Psykiatri  
Der har tidligere været afsat projektmidler til opbygning af samarbejdet med behandlingspsykiatrien/Regio-
nen (’Integreret psykiatri’). Det tætte samarbejde mellem Socialafdelingen og behandlingspsykiatrien er i 
løbet af 2020 blevet udbygget således, at Socialafdelingens fremskudte medarbejdere i behandlingspsykia-
trien er blevet suppleret af behandlingspsykiatrien, der har oprettet botilbudsteams, der er udgående til 
botilbud på Frederiksberg. Det tætte samarbejde har også tidligere givet værdi i forhold til en hurtig indsats 
omkring færdigbehandlede borgere fra behandlingspsykiatrien, således at unødige indlæggelser undgås. I 
den kommende tid vil der være fokus på implementering af netværksmøder i forhold til alle borgere, der 
har behov for en tværfaglig indsats mellem behandlingspsykiatrien og Socialafdelingen. Det er også hensig-
ten at anvendelsen af netværksmøder i den kommende periode, skal udbredes til udførerområdet og i det 
videre arbejde med koordinationsmøder på tværs af SSA (beskæftigelse, hjemmepleje m.m.). Det tætte 
samarbejde med behandlingspsykiatrien har en stor værdi for den enkelte borgers forløb, og har desuden 
et forebyggende sigte.  
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Kompetenceudvikling – KRAP og LØFT  
Fælles for udfører (handicap og psykiatri) anvendes og udvikles KRAP (kognitiv, ressourceorienteret og an-
erkendende pædagogik), som en grundlæggende tilgang i det pædagogiske arbejdet, hvilket medvirker til 
at sikrer den grundlæggende faglige kvalitet. Implementeringen af KRAP er foregået i løbet af 2019-2020. I 
myndighed anvendes og udvikles LØFT (den løsningsfokuserede tilgang) i dialogen med borgeren. Imple-
menteringen er ligeledes sket i perioden 2019-2020. Metoderne og tilgange i KRAP og LØFT supplerer hin-
anden, og er med til at understøtte en fælles retning og fælles sprog, samt sikrer at borgerne oplever en ko-
ordineret og fælles tilgang fra myndighed og udfører.    
 
Nye målgrupper og en større specialisering på tilbuddene er desuden med til at kræve en større grad af 
kompetenceudvikling hos både erfarne og mindre erfarne medarbejdere. I den forbindelse er der afsat 
kompetenceudviklingsmidler i 2021, der vurderes at have et realistisk omfang. Udover at borgerne bliver 
udredt og behandlet mere kompetent, har det også en stor betydning for medarbejdernes trivsel, at med-
arbejdernes kompetenceniveau matcher de udfordringer, som de bliver mødt af i deres arbejde.  
 
Kvalitetsstandarder  
I løbet af 2021 vil der ske en tilretning af de forældede ’kvalitetsstandarder’ (fra 2012) til gældende forhold 
og regler. Dette vil ske i koordination med Familieafdelingen, der også er i gang med at tilrette deres kvali-
tetsstandarder. Forinden arbejdet igangsættes afventes de første udkast fra Familieafdelingen. Det forven-
tes, at arbejdet igangsættes umiddelbart efter sommerferien 2021, og med en forventning om, at de kan 
fremlægges for Socialudvalget i forbindelse med næste års masterplan. Tilretningen af de forældede kvali-
tetsstandarder og implementeringen af de nye, er med til at sikre borgernes retssikkerhed.    
 
Forebyggelse, rehabilitering og kompensationsprincippet    
Der er gennem de sidste år opbygget en reel forebyggende enhed i Socialafdelingen, der har til formål, at 
yde en forebyggende indsats, som kan sikre at borgerne fremadrettet kan klarer sig uden eller med relativt 
lidt hjælp. I dette arbejde er det særdeles vigtigt, at indtænke rehabilitering i alle indsatser, så borgerne kan 
blive så selvhjulpne som muligt. Det er vigtigt at sikre, at borgerne får den rette hjælp på det rette tids-
punkt (kompensationsprincippet /rehabiliseringsprincippet). Der arbejdes løbende på, at udvikle og forbed-
re denne indsats både inden for egne rammer, men også i form af fx en strategisk anvendelse af § 18 mid-
lerne (frivillighedsmidler), således, at der nu også er mulighed for at tilknytte en frivillige hjælper, til en bor-
gere, der har behov for dette. Konceptet skal videreudvikles i denne kommende periode således, at  bor-
gernes retssikkerhed sikres, og der iværksætte en skræddersyet indsats, der ikke trækker for længe ud, el-
ler som ikke løser borgerens behov.    
  
3.4. Myndighed: Kvalitetstiltag, der håndterer udfordringer og understøtter effektiv drift 

og effekt for borgerne.  
 
Kommunen har til opgave at sikre forsyningsforpligtelsen, og myndighed skal sikre rettidig sagsbehandling 
af ordentlig faglig kvalitet, understøtte en effektiv drift af socialområdet, og herunder at sagsbehandlingen 
har den rette effekt i forhold til borgernes rehabilitering. Nedenfor beskrives de forskellige kvalitetstiltag, 
der er iværksat for at have en positiv effekt på det daglige arbejde, bl.a. mere helhedsorienteret indsats, 
bedre koordinering m.m.  

 
3.4.1. Organisationstilpasninger og tværgående samarbejde  
 
Der er gennem de sidste 4-6 år iværksat flere organisationstilpasninger og tværgående samarbejder i myn-
dighedsregi. Herved er opnået en robust og agil organisation, som kan håndtere de aktuelle udfordringer på 
det specialiserede socialområde, herunder at sikre borgernes retssikkerhed og indsats. I de tidligere ma-
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sterplaner er bl.a. ny visitationsstruktur, ny organisering med mere fokus på forebyggelse, projekt ’intergre-
ret psykiatri’ m.m. beskrevet. I denne udgave beskrives derfor kun de allerseneste ændringer.  
 
Redegørelse for kvalitet i sagsbehandlingen på Socialudvalgets område  
Socialafdelingen har den 2. marts 2020 fremlagt en statussag for Socialudvalget vedrørende ”Redegørelse 
for kvalitet i sagsbehandlingen på Socialudvalgets område”. De overordnede konklusionener var: 

 ”At sagsbehandlingen helt overordnet overholder de lovgivningsmæssige krav og rammer og sikrer 
kvalitet i form af fx borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen og 

 At sagsbehandlingen på langt de fleste områder er mere grundig, end der direkte foreskrives i lov-
givningen.”    

Socialudvalget bestilte i forlængelse af fremlæggelsen en kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser af 
mødet med Socialafdelingens myndighedsafdeling. Konklusionen i denne undersøgelse var, at mens de for-
melle regler bliver overholdt, efterlyser borgerne, at Socialafdelingen bliver bedre til at overholde aftaler 
om fx at vende retur med et svar på et rejst spørgsmål og give oplysninger om, hvor i sagsforløbet borge-
rens sag befinder sig mv. Disse udfordringer vil der blive arbejdet videre med i den kommende master-
plansperiode. 
 
Overgange – barn til voksen  
For at sikre gode overgange for børn og unge til det specialiserede socialområde for voksne, er der igangsat 
et formelt samarbejde med familieafdelingen fra de unge fylder 14 år. Samarbejdet foregår på borgerni-
veau og indebærer tæt dialog og forventningsafstemning med forældre/pårørende, udarbejdelse af en plan 
for overgangen til voksenområdet, samt en tidlig identificering af borgernes fremtidige behov. Herved sik-
res en individuel og ordentlig sagsbehandling af den unge på vej ind i voksenlivet. Samtidig giver det mulig-
hed for tidligt at forudsige behovet for tilbudspladser, og der kan parallelt ske en relevant og løbende kom-
petenceudvikling i forhold til de kommende målgrupper og behov. Blandt andet, er det forventningen, at 
der etableres et tilbud til borgere med multihandicap på Ny Søndervang i 2025. Der er tale om en ny mål-
gruppe i indenbys botilbud, der kræver en høj grad af specialiseret faglighed, og dermed behov for kompe-
tenceudvikling.  
 
FKRC  
FKRC (Frederiksbergs Kommunale Rusmiddel Center) yder en stor og vigtig indsats for borgere med behov 
for misbrugsbehandling (stof og alkohol). FKRC er organisatorisk placeret i Socialafdelingen, og yder mis-
brugsbehandling til alle borgere på Frederiksberg. I forlængelse af de generelle tiltag for at styrke en samlet 
myndighedsindsatsen i Socialafdelingen, pågår der en proces med henblik på at sikre, at myndighedsbe-
handlingen i rusmiddelcentret foregår i tættere samarbejde med de øvrige myndighedsindsatser i Socialaf-
delingen. 
 
I processen kigges der både på brug af IT-systemer som fx Borgerens Fælles Plan, men også på, hvordan 
misbrugsbehandling kan indkoorpereres i de yderligere indsatser, som borgeren har, således at alle indsat-
ser arbejder mod de samme målsætninger. Hensigten er dels at gøre indgangen til misbrugsbehandling 
endnu mere tilgængelig for borgerne, og at misbrugsbehandlingen sammen med resterende indsatser, øger 
borgernes mulighed for rehabilitering. Styrkelsen af en samlet myndighedsindsats vil blive drøftet i løbet af 
2021 med henblik på implementering i slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022.   
 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)  
Der er stadig flere borgere på Frederiksberg, der i forhold til lovgivningen skal tilbydes STU. Der har derfor 
æret igangsat et analysearbejde fra firmaet Komponent. Analysen viser, at det er svært at påvirke området 
i retning af, at færre får behov for STU, og at det kun kan ske i et samarbejde på tværs af forvaltningerne. 
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Komponent har udarbejdet en handleplan på 10 initiativer, som det vil være relevant at arbejde videre 
med. Initiativerne er samlet i tre arbejdsspor hvor Socialafdelingen i tæt samarbejde med Ungecentret og i 
andre tilfælde med Familieafdelingen skal samarbejder om: Udarbejdelse af alternative tilbud, bedre sty-
ring gennem nyt kontraktformat og opdatering af arbejdsgange og redskaber. Disse tre spor skal gerne ska-
be bedst mulige forudsætninger for en styring af et ellers lovbundet område og sikre at flest mulige unge er 
egnet til en ordinær ungdomsuddannelse. Dette arbejde er desuden en del af den økonomiske handleplan 
(se kap. 5). 
   
Merudgifter efter servicelovens §100 og Borgerstyret Personlig Assistande (BPA) efter servicelovens § 96  
Socialafdelingen modtager i stadig større omfang ansøgninger om støtte til dækninger af merudgifter efter 
servicelovens § 100. Samtidig er sagsbehandlingen blevet stadig mere kompliceret, ligesom der i stadig 
større omfang modtages klager over afslag på merudgifter. Der er således et stadigt stigende arbejdspres 
på sagsbehandling af disse sager. Det skal i den kommende periode vurderes om sagsbehandling kan udfø-
res på et mindre niveau end for nuværende. 
 
BPA er et komplekst lovområde, hvor hver enkelt bevilling kræver en gennemgang af hele borgerens livsfø-
relse og kræver desuden, at flere fagområder arbejder sammen på tværs af afdelinger for at der kan træf-
fes afgørelser.  I 2017 blev alle BPA-sager gennemgået for at opnå et ensartet kvalitetsniveau og få håndte-
ret forkerte bevillinger. Forbruget på området har imidlertid været stigende og derfor har konsulentforma-
et Komponent i 2020 udarbejdet en analyse og en række anbefalinger til, hvordan sagsbehandlingen kan 
styrkes. En af anbefalingerne er, at der etableres arbejdsgange og et fælles visitationsudvalg med hjem-
meplejevisitationen, som har bedre forudsætninger for at vurdere borgerens behov for løsning af opgaver i 
borgerens hjem. Herunder om eventuelle hjælpemidler, der kan afhjælpe nogle af borgerens problematik-
ker. Der vil i den kommende tid blive arbejdet videre med muligheden for at etablere et fælles visitations-
udvalg, der dels vil kvalificere oplysningen af de enkelte sager, og dels vil ensarte niveauerne på tværs af af-
delinger.   
 
3.4.2. Kompetenceudvikling 

    
Socialafdelingens vigtigste værktøj i oplysningen af borgersager, hvor der skal træffes afgørelser, bevilling 
såvel som afslag, er Voksenudredningsmetoden (VUM), som er en metodisk tilgang til at belyse ressourcer 
og barrierer indenfor en række såkaldte livstemaer. I 2020 blev VUM 2.0 lanceret af Socialstyrelsen, som en 
modernisering af den tidligere metode. I Vum 2.0 er udgangspunktet i endnu højere grad borgernes håb og 
ønsker om forandring, og der understøttes en sagsoplysning, der har været efterspurgt i Ankestyrelsen i 
forbindelse med klagesager. Det rehabiliterende fokus er gennemgående og sikrer, at medarbejderne ved 
at følge redskabet, i endnu større omfang inddrager borgerne og borgernes ønsker og drømme. Denne til-
gang understøttes af metoden LØFT, som anvendes i sagsbehandlingen. VUM 2.0. har desuden endnu stør-
re fokus på borgerens sundhed.  
 
Den moderniserede metode er på mange punkter væsentlig forskellig fra den oprindelige, og kræver derfor 
kompetenceudvikling bla. i forhold til brug af metoden, udvikling og brug af IT-understøttelse.  
Herudover skal bl.a. visitationsudvalget og andre relevante samarbejdspartnere også deltage i kompetence-
udviklingen, så implementeringen af det nye redskab sker bedst og hurtigst muligt.  
 
Med implementeringen af VUM 2.0. opnås en endnu tættere og mere ressourceorienteret dialog med bor-
gerne. Herved sikres, at indsatser og afgørelser igangsættes på et endnu mere velfunderet grundlag og ska-
ber de bedste betingelser for at understøtte borgerne i deres livssituation og - i de tilfælde, hvor det er mu-
ligt, at rehabilitere borgeren.        
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Som supplement til VUM 2.0 og i forlængelse af ovennævnte undersøgelse af kvaliteten i sagsbehandlingen 
er der igangsat et kompetenceudviklingsprojekt som knytter sig til god sagsbehandlingsskik. Der fokuseres 
på 5 dimensioner (den socialfaglig-, etiske-, juridiske-, økonomisk- og den administrative dimension). Her-
ved opnås et balanceret fokus og en højt fagligt niveau, som understøtter borgerens retssikkerhed og triv-
sel, en effektiv administration med gode arbejdsgange, samt en forventning om positiv indflydelse på syge-
fravær og arbejdsglæde for medarbejderne i myndighed.        
 
3.5. Udførerområdet: Kvalitetstiltag, der håndterer udfordringer og understøtter effektiv 

drift og effekt for borgerne.  
 
Udførersøjlerne (psykiatri og handicap) er med til at sikre kommunens forsyningsforpligtelse, herunder at 
sikre en effektiv drift af tilbuddene, og at sikre at indsatsen har ”effekt” for borgerne. Nedenfor beskrives 
de forskellige kvalitetstiltag, der er iværksat for at have en positiv effekt på det daglige arbejde, bl.a. bedre 
tværgående koordinering, gode overgange, større fleksibilitet og yderligere specialisering m.m.  
 
3.5.1. Kompetenceudvikling  

 
Fælles for handicap og psykiatri anvendes og udvikles KRAP (kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende 
pædagogik), som en grundlæggende tilgang i det pædagogiske arbejde, hvilket sikrer den helt grundlæg-
gende faglige kvalitet.  
 
En del af kompetenceudviklingen udgøres af E-learning, som udgøres af kortere moduler, som kan ’tages’ 
på valgfrie tidspunkter. Denne læringsform giver en mulighed for at tilbyde kurser til alle medarbejdere, fx 
modulet ’magtanvendelser’, så alle medarbejdere har kendskab til hvordan disse relativt få sager skal hånd-
teres, så alle procedurer er overholdt og borgerens retssikkerhed er opfyldt. Ligesom flere emner indenfor 
sundhedsindsatsen kan behandles i E-learnings moduler, fx sårpleje, medicinhåndtering, de sygeplejefaglige 
problemområder m.m.  
 
På handicapområdet gennemføres bl.a. et uddannelsesprogram i Neuropædagogik for flere medarbejdere.  
Uddannelsen øger medarbejdernes evne til at tilrettelægge pædagogiske indsatser, der i høj grad matcher 
borgerens behov. Herudover er der fokus på kompetenceudvikling og metodetilgang i forhold til eksisteren-
de og nye målgrupper indenfor handicapområdet – bl.a. demens, autismepilotuddannelsen m.v.   
 
Effekten af kompetenceudviklingen er cirkulær og viser præcist hvorfor masterplanens tre spor er hinan-
dens indbyrdes afhængigheder. Først og fremmest er effekten af kompetenceudviklingen, at være med til 
at sikre borgerne en korrekt og individuel tilpasset indsats i forhold til borgerens behov. Samtidig er komp-
tenceudvikling og faglig kvalitet nødvendig for at sikre en en fleksibel og effektiv drift (økonomi) af den 
større indenbys tilbudsportefølje (byggeri) – og herved sikre, at borgernes behov og indsats matches bedst 
muligt.   
 
Herudover forventes det, at kompetenceudviklingstiltagene har en positiv effekt på sygefravær, når kompe-
tencer og indsats i endnu højere grad er i overensstemmelse. fx når kurser om håndtering af borgere med 
udadreagerende adfærd, styrker trygheden og arbejdsglæden hos medarbejderne, samt skaber et fælles-
skab og en fælles retning, som også opleves hos borgerne.  
 
Socialafdelingen har fået mulighed for, at overflytte kompetenceudviklingsmidler fra tidligere år til 2021 så-
ledes, at det er muligt, at indfri mange af ønskerne til kompetenceudvikling.     
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Kompetenceudvikling udgør også et ben i de forskellige øvrige kvalitetsudviklingstiltag fx i sundhedsindsat-
sen, som beskrives nedenfor.  
 
3.5.2. Tilpasning af indsatser / daglig drift 
 
Udover kompetenceudvikling, er der igangsat forskellige tilpasninger i den daglige drift af tilbud, for ud fra 
et fagligt og kvalitetsmæssigt udgangspunkt, at håndtere borgernes udfordringer og de udfordringer som 
presset på det specialiserede socialområde udgør. 
 
Overgange – Barn til voksen  
Der er sket en tilpasning af flere botilbud på handicapområdet (fx Betty), så tilbuddene er blevet godkendt 
til borgere ned til 16 år. Herved sikres et smidigt flow og færre flytninger for borgerne, og en større mulig-
hed for at planlægget match mellem borgerens behov og relevant botilbud. For udførerområdet indebærer 
det et tæt samarbejde med forældrene (og myndighed), hvor der er fokus på en god og tryg overgang til 
nyt botilbud for den unge og forældrene. Den første unge borger på 16 år er allerede flyttet ind på Bettys 
autismeafdeling.     
 
Sundhedsindsats  
Der har gennem de senere år været en voksende interesse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og Socialtilsy-
net omkring borgernes sundhed og trivsel. Ligesom den nye VUM 2.0 lægger meget vægt på somatisk syg-
dom/sundhed. Sundhedsindsatsen på udførerområdet har ligeledes været stigende de seneste par år.    
 
På handicapområdet har der gennem flere år være fokus på sundhed og forebyggelse af livstilssygdomme 
som mange af borgere er i risiko for at få i kraft af deres handicap. Der er derfor stort fokus på mad og akti-
vitet, og et godt samarbejde med praktiserende læger og specialtandlæger/plejer – samt kommunens 
Sundhedscenter.  
 
Der er ligeledes et voksende sundhedsfagligt fokus i indsatsen på psykiatriområdet, og der arbejdes med 
den fysisk sundhed på flere måder. Bl.a. gennem udvikling af sundhedsprocedurer for forebyggelse, be-
handling og samarbejde med det primære sundhedsvæsen. Herudover er der ansat en ’social sygeplejerske’ 
og en sociallæge, som er tilknyttet botilbud, herberg og FKRC. Der arbejdes desuden med en personalesam-
mensætning, som også dækker de sundhedsfaglige områder. Endelig er der fokus på indsatser i forhold til 
den sundhedsmæssig skadesreduktion, specielt i forhold til misbrug.  
 
Der arbejdes samtidigt med sundhed på kommunens tilbud om aktivitets- og samværstilbud / beskyttet be-
skæftigelse, således at der sikres en helhedsorienteret indsats. 
 
Sundhedsindsatsen er med til at styrke borgernes trivsel og mulighed for at leve et aktivt liv på den korte 
bane, og det er håbet, at sundhedsindsatsen på længere sigt vil betyde at borgerne har mindre brug for ple-
je og behandling af bl.a. livsstilssygdomme. Herudover handler det også om, at skabe lighed i sundhedsad-
gangen for udsatte borgere – og dermed understøtte borgernes retssikkerhed.  Der er desuden et stort for-
byggende sigte i sundhedsarbejdet.   
   
Overgange – fra botilbud til egen bolig  
En del af indsatsen på psykiatriområdet handler om, at borgerne i de midlertidige botilbud skal understøt-
tes i bo for sig selv. Det kræver, at der som tidligere nævnt, er boliger til rådighed, når borgerne er klar, og 
at der er et medarbejder-beredskab, som kan støtte i overgangen. Der er i budgettet afsat midler til etable-
ring af deleboliger, hvor borgerne bor sammen 2-3 stykker med egen lejekontrakt, men med en forventning 
om, at det er en overgangsbolig. Der er desuden fortsat adgang til støtte fra SKP-personale. Indsatsen med 
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en god og smidig overgang fra botilbud til egen bolig for borgerne, sikrer en god proces for borgerne, og 
øger sandsynligheden for, at borgerne varigt kan bo selv uden et botilbud.       
 
Sikkerhed og sygefravær.  
Sikkerhed og sygefravær hører sammen i en vis forstand, idet vold, trusler og utryghed kan være med til at 
generere sygefravær hos personalet. Sikkerhed har som tema også et spor ind i forhold til borgerne, da 
”manglende sikkerhed” også kan smitte af på relationerne mellem beboerne fx beboere som føler sig truet 
af eller er bange for andre beboere. Arbejdet med sikkerhed foregår med udgangspunkt i forebyggelse af 
vold/trusler, håndtering af en optrappet situation, og kendskab til processen, såfremt noget er sket. Fore-
byggelse er fx den rette personalenormering, fysisk sikring af fx knive, og kompetenceudvikling i forhold til 
udadreagerende adfærd hos borgeren (low arousal).     
 
3.5.3. Organisationstilpasninger og tværgående samarbejde  
 
Misbrugsbehandling 
Ligesom der pågår et arbejdet for at samle myndighedsindsatsen omkring misbrugsbehandlingen, pågår der 
også et arbejde med at skabe et tættere samarbejde mellem botilbud og FKRC på udførerområdet. Mål-
gruppen for denne indsats retter sig særligt mod at der i takt med udvidelsen af botilbudspladser på fx Lio-
ba er kommet endnu flere borgere i botilbud, som har en misbrugsproblematik. Det er forventningen af det 
tættere samarbejde, vil have en effekt i forhold til borgernes misbrugsproblematik, herunder i et forebyg-
gelsesperspektiv, samt at borgerne vil opleve en koordineret indsats, som gør en positiv forskel i forhold til 
deres misbrugsudfordringer.   
 
Socialafdelingen (udførerområdet og myndighedsområdet) understøtter og udvikler således den faglige 
kvalitet i både indsats og myndighedsarbejdet. Masterplanens tre spor (kvalitet, økonomi og bygeri)  under-
støtter således målsætningen om effektivt drevne tilbud med specialiserede indsatser, i tidssvarende ram-
mer på Frederiksberg.    
  
3.6. Konkrete handlepunkter / sammenfatning   
 
Som beskrevet i kapitel 3 hænger kvalitets- og kompetenceudviklingen i den kommende tid, tæt sammen 
med den store indenbys tilbudsportefølje. Herudover er der nogle generelle betingelser på det specialisere-
de socialområde, som også kræver et vedvarende fokus i forhold til løsning og håndtering. Det kræver dels 
fælles kvalitetstiltag på tværs af myndighed og udfører og dels særlige tiltag for henholdsvis udfører og 
myndighed. Dette kvalitetsfokus skal dels sikre at borgerne får den rette indsats til den rette tid, og dels sik-
re en effektiv drift af tilbud og indsatser. Der vil derfor i den kommende tid, blive arbejdet videre med ne-
denstående tiltag.   
 

 Der skal fortsat arbejdes med komptenceudvikling for at matche den brede/specialiserede tilbud-
sportefølje og den løbende tilgang af nye medarbejdere. Det vurderes, at de afsatte komptence-
midler frem til 2022 vil være tilstrækkelige, men at der fra 2023 kan være behov for yderligere mid-
ler, jf også Socialudvalgets protokollering i forbindelse med drøftelse af redegørelsen vedr. kvalitet i 
sagsbehandlingen, marts 2020.  

 Der skal fortsat arbejdes med sygefravær (midlet er kompetenceudvikling, målet er økonomi og 
større medarbejdertilfredshed/arbejdsglæde)  

 Arbejdet med progressionsmål og brugertilfredshedsundersøgelser fortsættes og udvikles.  
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4. Byggeri – ’Investeringer i fremtiden’  
 
4.1. Byggerier som løser behov og giver noget tilbage til byen. 
 
Masterplanen understøtter en investering i bygningsmassen og fremtiden således, at borgerne indenfor det 
specialiserede socialområde får tidssvarende tilbud på Frederiksberg. Investeringerne er desuden med til at 
udvikle byrummet og skabe sammenhænge på tværs. Masterplanen har desuden fokus på optimering og en 
bæredygtig ejendomsportefølje, hvor lokaler og faciliteter udnyttes bedst muligt.    

 
Der er i byggeprojekterne stor opmærksomhed på, hvordan udenomsarealer, nærområder og fokus på by-
udvikling kan bidrage positivt til en sammenhængende by og til borgernes hverdag. For eksempel hvordan 
det nye ’landskabsområde’ omkring Betty og Nordens Plads skaber udendørs liv og aktivitet for beboerne i 
Betty og øvrige borgere i området (besøgende til Nordens plads, skolen, børnefamilier, naboer m.fl.). Med 
færdiggørelsen af plejecenteret Betty III i slutningen af 2021, forventes endnu større mangfoldighed af bru-
gere, samt et roligt udtryk uden byggeplads og tung trafik.     

 
Ligeledes har anlægsprojektet Magneten understøttet en udvikling af byrummet omkring den nye svømme-
hal og metroen. Ligesom det forventes, at Ny Søndervang i 2025 vil understøtte en større byudvikling og 
begrønning af området.   
 
4.2. Overblik over indenbys tilbud 
 
Nedenfor beskrives hvert enkelt indenbys tilbud, som det har været praksis siden de første udgaver af ma-
sterplanen. Gennemgangen udgår i de fremtidige masterplaner, og vil blive erstattet af en beskrivelse af ak-
tuelle/kommende anlægsprojekter (særligt Ny Søndervang og Bakkegården i 2025). Formålet med dette af-
snit er således at give en afsluttende status på etableringen af nye pladser som allerede er etableret eller vil 
blive etableret i løbet af 2021.   
 
De store ændringer i 2020, er oprettelsen af Betty – og herunder lukning af botilbud i utidssvarende villaer, 
udvidelsen af Lioba/Alternative plejeboliger og udvidelsen af Soltoppen. Herudover er der justeret i antallet 
af botilbudspladser på en række andre tilbud. Der desuden etableret samarbejde med boligorganisationer-
ne på Frederiksberg, om at stille boliger til rådighed, som bruges til de borgere, som skal ’sluses ud’ af botil-
bud og herberg, så borgerne får mulighed for at finde fodfæste i egne boliger.  
 
Tilbuddene beskrives for henholdsvis handicap- og psykiatriområdet.    
 
4.2.1. Handicap – tilbud  
 
Handicapområdet indeholder 4 etablerede botilbud – Betty (flere tilbud i et hus, men i levegrupper på max 
10 borgere), Bakkegården, Pile Allé og Mathildebo, og to aktivitets- og samværstilbud/beskytte beskæftigel-
se - Magneten og integreret dagtilbud Betty. 
 
Betty blev taget i brug sommeren 2020 og med løbende indflytning aborgere – og i den forbindelse ansæt-
tes personalet ligeledes løbende. Der er etableret 62 pladser og herudover 13 ældreboliger, som er ændret 
således, at disse også bliver et reelt botilbud med 12 pladser + fællesarealer (1. sal). Botilbuddet på 1. sal er 
tiltænkt unge borgere med forskellige former for udviklingshæmning og autisme. Betty består således af i 
alt 74 pladser, der er etableret som både midlertidige botilbudspladser, længerevarende botilbudspladser 
og botilbudslignende med § 85 støtte. 
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Herudover er der etableret op til 8 pladser til integreret dagtilbud Betty (aktivitets- og samværstilbud).  
 
Borgeren i botilbuddet kommer dels fra en række nedlagte botilbud, og dels nye beboer hjemmefra deres 
forældre. Med etableringen af Betty, har det været muligt at etablere et reelt ungemiljø på tilbuddet. Dette 
vil være til gavn for de kommende unge, som har behov for et botilbud. 

 
I modsætning til de forladte botilbud har alle boliger eget bad/toilet, og deler fællesstue og køkken/spi-
sestue med de øvrige i levegruppen.  

  
Den aktuelle status (maj 2021) er, at bygningen er taget i brug og at indretningen fungerer godt i forhold til 
beboernes behov. De fleste etager (levegrupper) er etableret med fuld dækning af borgere og personale, 
men der er også etager, hvor tilbuddet/levegruppen fortsat er under udvikling. Den endelige normering er 
således heller ikke helt på plads endnu.  

    
De første skridt efter indflytningen, har været at sikre ro og tryghed for beboerne i de nye rammer, hvor 
nogle naboer og nogle personaler har været nye. Der udestår derfor et større og løbende arbejde med at 
kultursammenføre og kompetenceudvikle personalegruppen, så Betty fremstår som en helhed, men med 
plads til forskelle både internt på etagerne/i levegrupperne og mellem etagerne/levegrupperne.  

 
Mathildebo har 11 pladser til borgere med udviklingshæmning i et botilbudslignede tilbud med § 85 støtte.  
Boligerne er etableret med eget toilet/bad. Til udearealerne hører terrasse og et mindre havestykke. Der er 
desuden en fælleslejlighed, som har været anvendt til aktiviteter med beboerne – især madlavning og fæl-
lespisning som pædagogisk aktivitet. Efter aftale med LEV-Frederiksberg, der ejer bygningen, omdannes 
fælleslejligheden til serviceareal, således at arbejdstilsynets krav til personalets arbejdsforhold overholdes. 
Denne ændring vil medføre en faldende husleje for beboerne i botilbuddet. Lejligheden vil fortsat danne 
ramme om fællesaktiviteterne med beboerne, men vil også kunne fungere som kontor. Omdannelse til ser-
viceareal forventes udført i løbet af 2021, hvilket medfører gener for beboere og personale i byggeperio-
den, men bedre forhold, når det er etableret.   

 
Bakkegården har 15 pladser til borgere med udviklingshæmning. Pladserne er oprettet som henholdsvis 
midlertidige og længervarende botilbudspladser og en enkelt plads er oprettet efter § 84 (aflastning). Bor-
gerne bor i egen boliger med eget toilet/bad, samt fællesstuer og opholdsrum – og en gård/havestykke, 
som deles med botilbuddet Pile Allé. I den kommende tid, vil der på Vesterbrogade 194 (tidligere ’Bakspej-
let’) blive etableret integreret aktivitets- og samværstilbud til beboerne.   
 
Som et led i rokaden med oprettelse af nye pladser til borgere med svær psykisk sygdom og etableringen af 
Ny Søndervang (24 botilbudspladser) i 2025, er det planen, at Bakkegårdens beboere i 2025 skal flytte til Ny 
Søndervang. Herved frigøres 15 pladser på Bakkegården til nyt psykiatritilbud.  
 
Pile Allé er et botilbud med 15 pladser til borgere med udviklingshæmning i et botilbudslignende tilbud 
med § 85 støtte. 
  
Beboerne bor i egen boliger med eget toilet/bad, samt fællesstuer og opholdsrum – og en gård/havestykke, 
som deles med botilbuddet Bakkegården. Når Bakkegården omdannes til psykiatripladser i 2025, vil det fæl-
les gård/havestykke blive opdelt, da målgrupperne på henholdsvis Pile Allé og Bakkegården ikke længere vil 
have et naturligt fællesskab. Etableringen af separate gård/havestykker finansieres af anlægsbudgettet 
vedr. den større rokade, der udmøntes fra 2023- 2025.    
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Magneten, Center For Social Virksomhed, med ca. 100 pladser til borgere med udviklingshæmning og bor-
gere med autisme efter § 103 og § 104 (beskyttet beskæftigelse / aktivitets- og samværstilbud) 
  
Magneten blev etableret i 2015 – og er et samarbejde med kultur- og fritidsforvaltningen, som har lokaler i 
bygningen til bl.a. musik og kampsport. Magneten tilbyder aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæf-
tigelse til forskellige målgrupper på handicapområdet, og der findes både snoezel-sanserum og en skærmet 
have. Aktuelt er en nyt medieværksted under etablering målrettet den unge brugergruppe, der er under 
etablering på Betty. Magneten tilbyder også aftentilbud, idet Bakspejlet i 2019 flyttede fra lokaler på Ve-
sterbrogade til Magneten. Herved blev arealerne udnyttet bedre og brugerne fik adgang til flere aktiviteter 
og en bedre tilgængelighed. Herudover er der en fælles cafe.  
 
I den kommende tid, vil der blive indrettet flere nye skærmede pladser til målgruppen borgere med autis-
me. Etableringen af de nye pladser finansieres af anlægsbudget/investering mhp effektivisering, jf. budget 
budget 2020.  
 
Søndervang (nyt botilbud i 2025) med 24 pladser til målgrupperne borgere med multihandicap og borgere i 
målgruppen geronto-udviklingshæmning/ geronto-psykiatri. Udviklingen af tilbuddet vil løbende blive be-
skrevet i fremtidige masterplaner frem mod ibrugtagningen i 2025. Botilbuddet vil blive oprettet som et bo-
tilbudslignende tilbud med § 85 støtte. Den endelige finansiering af botilbuddet skal også falde på plads i 
den nærmeste fremtid. Se endvidere afsnit 4.3. 

 
4.2.2. Psykiatri – tilbud  
 
Psykiatriområdet indeholder 8 botilbud (Soltoppen, Lioba/alternative plejeboliger, Thea, Opgangsfællesska-
bet, Kollegiet (og udslusningsboliger), LSV, Stenhuggerhusene), to aktivitets- og samværstilbud (Cafe Pa-
raplyen og Flinten), tilbuddene på misbrugsområdet (FKRC og Roskildevej Behandlingstilbud), herberg (Lær-
kehøj og Lindevangen), samt  SKP-ordningen og Gadeplans- og akutboligindsatsen.  
 
Soltoppen med 28 pladser til borgere med sindslidelser, spiseforstyrrelser og komplekse problematikker. 
Stedet er godkendt som både midlertidigt og længerevarende botilbud. Herudover er stedet godkendt til 
borgere ned til 17 år. Soltoppen er udvidet med 10 pladser i 2020/2021, da beboerne på 3. og 4. sal flyttede 
og blev en del af målgruppen på Betty.  
 
Lioba med 23 pladser til borgere med dobbeltdiagnoser (sindslidelser og misbrug). Stedet er godkendt som 
både midlertidigt og længerevarende botilbud. Lioba er blevet udvidet i slutningen af 2020 således, at ste-
det nu har 23 pladser. I samme bygning rummes aktivitets- og samværstilbuddet Flinten fra 2019.  
I tilknytning til Lioba er der yderligere 3 pladser i Stenhuggerhusene til borgere med dobbeltdiagnoser. Dis-
se pladser er oprettet som midlertidige botilbud. 
 
Flinten er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud efter § 104, samt drift af gruppeforløb under § 85 - til 
borgere med sindslidelser. Tilbuddet drives af SKP-personalet.  
 
Thea med 35 pladser til borgere med sindslidelser og lettere misbrug. Stedet er godkendt som både midler-
tidigt og længerevarende botilbud. Botilbuddet blev etableret i 2000 og drives af OK-Fonden med driftsove-
renskomst med Frederiksberg kommune. Bygningen blev renoveret umiddelbart før etablering. Boligerne 
har eget bad- og toilet og beboerne har adgang til forskellige fællesfaciliteter fx fysioterapi og musikrum.   
  
Opgangsfælleskabet med 20 pladser til borgere med sindslidelser og sociale problematikker. Stedet er god-
kendt som midlertidigt botilbud. Tilbuddet er udvidet med 5 pladser siden 2018 grundet stor søgning af 
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pladserne. Bygningen er ejet af Frederiksberg Kommune og rummer også en række lejligheder, som anven-
des til kontor/serviceareal for SKP-personalet og personalet i opgangsfællesskabet. Det overvejes at flytte 
personalet til en ny adresse således, at der kan frigøres en række boliger, som kan anvendes som botil-
bud/udslusning. (Se også under SKP).       
 
Kollegiet med 14 pladser. Stedet er godkendt som midlertidigt botilbud. Tilbuddet bliver udvidet til 14 plad-
ser i løbet af 2021. Målgruppen er borgere med forskellige diagnoser og problematikker fx sindslidelser, 
psykosociale problemstilling, spiseforstyrrelser og udviklingshæmning. I tilknytning til Kollegiet er der opret-
tet 18 deleboliger, der som tidligere beskrevet skal tjene som ”udslusningsboliger” for borgere i botilbud. 
Deleboliger/udslusningsboliger tæller ikke med i opgørelsen af antallet af botilbud, da der er tale om en 
helt anden type boliger med egen lejekontrakt. Det forventes, at der er behov for at oprette yderligere ud-
slusningsboliger i løbet af de kommende år. 
 
Lauritz Sørensens Vej (LSV) med 30 pladser. Stedet er godkendt som midlertidigt botilbud til unge med au-
tisme og opmærksomhedsforstyrrelser. Ca. halvdelen af pladserne er med døgnvagt, mens den anden halv-
del er uden nattevagt. Tilbuddet udvides med 2 pladser i løbet af 2021 (i alt 30 pladser), således, at der kun 
er en enkelt bolig, som fortsat beboes af borger uden tilknytning til botilbuddet. De to fraflyttede boliger 
skal istandsættes inden ibrugtagning. Udgiften finansieres af anlægsbudgettet dertil på 280.000 kr. Udgif-
ten til istandsættelse af den sidste bolig, samt istandsættelsen af en tidligere kun delvist istandsatte lejlig-
hed vil blive søgt bevilget ved særskilt sag om et nyt anlægsbudget i forbindelse med budget 2023.   
 
Lindevangen og Lærkehøj med tilsammen 57 pladser. Tilbuddet er godkendt som herberg efter § 110. Lær-
kehøj har endvidere en natvarmestue. Der er tale om en selvejende institution - i regi af KFUK’s sociale ar-
bejde - med driftsoverenskomst med kommunen. Lindevangen vil i den nærmeste fremtid udvide tilbuddet 
med yderligere 2 pladser samt skabe flere og bedre fællesfaciliteter for brugerne. Ombygningen sker for in-
stitutionens egne midler. (Sag forelagt SU den 30. november 2020).  
 
Støtte-Kontakt-Personordningen (SKP), som yder bostøtte efter § 85 til borgere i egen bolig. I 2020 var der 
ca. 340 unikke borgere, der fik SKP-støtte i løbet af året. Herudover er der også en mindre del ’opsøgende 
indsats’ efter § 99 – til borgere på gaden. Aktivitets- og samværstilbuddet Flinten er organisatorisk en del af 
SKP. Herved har SKP stor fleksibilitet i forhold til ændringer eller nye behov. SKP-personalet har til huse i 5 
lejligheder i samme bygning som Opgangsfællesskabet. SKP-ordningen har brug for mere plads – til bl.a. 
gruppeforløb, og optager samtidig lejligheder, som kunne bruges til borgere (botilbud, udslusning m.m.), og 
der er derfor overvejelser om, at SKP-ordningen flytter til Frydendalvej 13 – sammen med andre funktioner 
indenfor SSA-området. Ved en sådan flytning af SKP-ordningen til Frydendalsvej vil der endvidere blive mu-
lighed for en reel etablering af sociale grupper som alternativ og supplement til individuelle SKP-forløb.  
 
Gadeplan-akutboligindsats består af en mindre medarbejdergruppe med få boliger efter § 110 (herbergs-
lignende lejligheder). Indsatsen foregår som en opsøgende indsats til borgere på gaden. Personalet har til 
huse samme sted som SKP-personalet.  
 
Café Paraplyen 
Uvisiteret aktivitets- og samværstilbud under § 104 til borgere med sindslidelser. Selvejende institution 
med driftoverenskomst med kommunen. Herudover har Cafe Paraplyen igangsat et udviklingsprojekt med 
udgangspunkt i frivillighedsmidler efter § 18, hvor Cafe Paraplyen har tilbud om frivillig SKP efter § 82.  Det 
betyder i praksis, at både borgere, der skal modtage støtten og de frivillige, der udfører opgaven får noget 
ud af indsatsen.  
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Bakkegården (ny anvendelse i 2025) vil løbende blive beskrevet i fremtidige masterplaner, da dette tilbud 
skal videreudvikles frem mod den ændrede anvendelse i 2025. Der er pt. 15 pladser, som forventes an-
vendt som midlertidigt botilbud til borgere med sindslidelser. Se endvidere afsnit 4.3. 
 
Gennemgangen af de indenbys tilbud viser, at tilbudskapaciteten hele tiden justeres og optimeres for, at 
kunne imødegå aktuelle og kommende behov. Hermed understøtter byggesporet i masterplanen de kvali-
tetstiltag, der tages for at optimere de faglige rammer og indsatser for borgerne. Ligesom den fleksible ud-
nyttelse af indenbys pladser og bygninger understøtter økonomien og indgår i den økonomiske handleplan.   
 
4.3. Planlagte projekter og kommende behov 
 
I dette afsnit beskrives aktuel status på de planlagte anlægsprojekter (Ny Søndervang og Bakkegården), og 
overvejelser om kommende anlægsbudgetter, som kan understøtte aktuelle og kommende behov på det 
specialiserede socialområde.  
 
De langsigtede målsætninger i masterplanen om en større og moderniseret bygningsmassen er stort set 
indfriet med etableringen af Betty II i 2020, og de to planlagte anlægsprojekter i 2025. De to projekter er 
under udvikling, men på forskellige stadier, da Ny Søndervang er ’nybyggeri’ og Bakkegården er hjem og 
dagligdag for op til 15 borgere, som skal have en tryg og rolig flytning til Ny Søndervang i 2025. Først heref-
ter kan tilpasningen af Bakkegården til en ny målgruppe gå i gang. Nedenfor beskrives status på de to pro-
jekter.     
 
Ny Søndervang  
Under samme tag og på Frederiksbergs Forsyningens grund bygges nyt plejecenter (105 boliger) og botilbud 
(24 boliger) med egen selvstændig ledelse. Byggeriet Ny Søndervang skal være dynamo i udviklingen af 
byrummet under temaet: ‘Generationerne sammen om energi og bæredygtighed’. Bygningen skal derfor 
også indeholde et fællesområde, hvor bydelen og byens borgere kan være med til at skabe aktivitet og, 
hvor bygningens beboere indgår i det omfang, de ønsker og kan. 
      
Det er første gang, at der i regi af Den Sociale Masterplan bygges et helt nyt botilbud. Det giver mulighed 
for at bygge til en ny målgruppe: borgere med multihandicap. I samarbejdet med familieafdelingen har det 
vist sig, at der er et større antal borgere i denne målgruppe, som tidligere ville have været henvist til et til-
bud udenfor Frederiksberg. Målgruppen er således i vid udstrækning unge mennesker, der kommer hjem-
mefra/institution. 
  
De 24 boliger fordeler sig på 3 bo-enheder/levegrupper med hver 8 boliger og tilhørende fællesarealer. Må-
lgruppen til 2 bo-enheder forventes at være borgere med geronto-udviklingshæmning /geroto-psykiatri, og 
de første beboere vil blive borgere fra Bakkegården (15 pladser til borgere med udviklingshæmning), som 
flytter til Ny Søndervang, når det står færdigt i 2025. Den sidste bo-enhed bygges til borgere med multihan-
dicap og indeholder større boliger og større badeværelser, som er nødvendige i forhold til borgernes behov 
og i forhold til arbejdsmiljøkrav.  
 
Ny Søndervang kommer også til at indeholde en anden ny konstruktion i regi af Den Sociale Masterplan – 
nemlig, at der etableres plejecenter og botilbud under samme tag. Det er hensigten, at der på udvalgte om-
råder skal være videndeling og samarbejde mellem plejecenter og botilbud – og at mødelokaler m.m. kan 
deles og udnyttes mest rationelt. Endelig skal bygningen indrettes, så bo-enheder kan anvendes fleksibelt 
mellem plejecenter og botilbud, hvis behovene ændres gennem tiden.  
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Byggeprojektet er sendt i udbud, der forventes et vinderprojekt med udgangen af 2021 – og indflytning me-
dio 2025. Der skal i den kommende periode udarbejdes en model for hvordan tilbuddet skal finansieres. 
Det er påtænkt, at finansieringen skal ske via naturlig afgang af borgere fra udenbys botilbud (hvor Frede-
riksberg Kommune er ikke-handlekommune). 
 
Bakkegården  
I forbindelse med bygningen af Ny Søndervang er det planlagt, at de nuværende borgere på Bakkegården 
flytter til Ny Søndervang i 2025. Bakkegården og udearealerne gennemgår herefter en istandsættelse/til-
pasning til 15 psykiatripladser. Anlægsbudgettet til nye psykiatripladser på Bakkegården blev godkendt i 
budget 2019 og indeholder afledt drift vedr. Ny Søndervang (24 botilbudspladser), samt anlægsudgifter til 
istandsættelsen af Sdr. Fasanvej 40 (3 og 4. sal) til 10 nye psykiatripladser i 2020. Der er afsat midler til for-
projektering af Bakkegården i 2023, samt til istandsættelse og opdeling af det nuværende delte haverum 
med Pile Allé i 2025.      
 
Med en større indenbys tilbudsportefølje, der giver en større fleksibilitet i forhold til pladser, målgrupper og 
specialisering, er der også et større behov for dels vedligehold og dels ’indvendige justeringer’, som under-
støtter den faglige indsats og den effektive drift.  
 
Pulje til indvendig vedligehold 
Med etableringen af Betty II i 2020, blev de sidste nedslidte ”villa-løsninger” forladt, men der er fortsat op-
mærksomhed på de botilbud, som har til huse i ældre bygninger, som fx Kollegiet, hvor borgerne deler bad 
og køkken. Ligeledes er der en opmærksomhed på, at mange af de ejendomme, der bruges på det speciali-
serede socialområde er af ældre dato, og at nogle borgere kan have en hårdhændet tilgang til både indret-
ning og inventar. Der er derfor løbende et stort behov for indvendig vedligeholdelse. Udgiften tages i dag af 
botilbuddets eget driftbudget, og selvom det ansporer til en pædagogisk indsats mod hårdhændet behand-
ling, vil der altid være behov for en del vedligehold, når mange mennesker bor sammen – og sammen med 
personale i det meste af døgnets 24 timer. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til indvendig vedlige-
hold af de indenbys botilbud i forbindelse med budget 2023. Herved sikres indbydende og motiverende 
rammer for borgere, som er med til at understøtte den faglige indsats. Det er et kendt opmærksomheds-
punkt, at vedligeholdte og indbydende rammer inspirere til en mindre hårdhændet adfærd mod de fysiske 
rammer, og at nedslidte og institutionsagtige rammer gør brugerne mere ligeglade med de fysiske rammer.  
 
Pulje til understøttelse af drift og specialisering af indsatsen 
Der har desuden vist sig et behov for at ’de indvendige rammer’ kan understøtte faglighed og indsats fx 
med ny teknologi eller andre tiltag, som også kan være med til at effektivisere driften og samtidig skabe 
bedre forhold for borgere og medarbejdere. Der kan fx være tale om behov for nye låsesystemer, som 
nemt kan lukke en mistet nøglebrik (større sikkerhed), samtidig med at medarbejdere kun behøve én nøgle-
brik til alle låse (effektiv drift). Herudover ses der stigende behov for arbejdsredskaber i form af fx loftlifte 
og hospitalssenge (direkte borgerrettede apparater), disse forventes dog afholdt indenfor socialområdets 
budget. Det forelås derfor, at der afsættes midler til en ’teknologi-og-effektiv drift-pulje’, som kan søges af 
indenbys tilbud. Herved understøttes arbejdsgange, sikkerhed for borgere og personale og effektiv drift.  
 
4.4. Konkrete handleplaner /sammenfatning  
 
Som beskrevet i kapitel 4, er der sammen med de større ’bygningsmæssige’ ændringer i 2020 (Betty, Lioba 
og Soltoppen), sket mindre justeringer for at skabe en fleksibel og relevant indenbys tilbudsportefølje, der 
er et solidt fundament for indsatsen sammen med borgerne i fase 3.    
 
Nedenfor følger en kort opsummering af, hvilke tiltag, der arbejdes videre med i den kommende tid.   
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Der er planlagt følgende mindre anlægsprojekter til udførelse i 2021: 
 2 nye pladser og flere fællesfaciliteter på Herberget Lindevangen (finansieres af institutionens egne 

midler)  
 Istandsættelse af 2 boliger til botilbuddet LSV – til i alt 30 boliger. Istandsættelsen finansieres af an-

lægsbudget  
 Omdannelse af fællesareal til serviceareal på Mathildebo. Kommunen lejer herefter servicearealet af 

LEV.  
 
Herudover arbejdes der videre med de planlagte projekter på Ny Søndervang og Bakkegården i 2025: 

 Nybyggede botilbudspladser - Ny Søndervang i 2025 med plejecenter (105 boliger) og botilbud (24 
pladser) under samme tag. Det nye botilbud giver mulighed for at bygge 8 boliger til målgruppen 
borgere med multihandicap, samt 16 boliger forventet til borgere i målgruppen geronto-udviklings-
hæmning/geronto-psykiatri. Synergi med plejecenteret i forhold til videndeling, fællesfaciliteter 
m.m, men separat indgang og egen ledelse/personale. Herudover er Ny Søndervang en del af ud-
viklingen af området og der vil være et fællesområde omkring temaet ’Generationerne sammen om 
energi og bæredygtighed’.  Der skal i den kommende periode udarbejdes en model for hvordan til-
buddet skal finansieres. Det er påtænkt, at finansieringen skal ske via naturlig afgang af borgere fra 
udenbys botilbud (hvor Frederiksberg Kommune er ikke-handlekommune).  

 Nyt botilbud med 15 pladser til målgruppen svær psykisk sygdom på Bakkegården. Beboerne på det 
nuværende Bakkegården flytter til Det Nye Søndervang i 2024. Rokaden er en del af beslutningen 
om, at etablere flere psykiatripladser til det stigende behov.   

 
I regi af masterplanen foreslås det, at der arbejdes videre med følgende anlægsbehov:   
 Anlægsbudget til vedligehold af SU ejendomme (budget 2023). For at sikre indbydende og motiverende 

rammer for borgere i botilbud, foreslås det, at der afsættes midler til indvendig vedligeholde af de in-
denbys botilbud  

 Anlægsbudget til opgradering i forhold til sikkerhed, effektiv drift (budget 2023). For at understøtte ar-
bejdsgange, sikkerhed for borgere og personale og effektiv drift, foreslås det, at der afsættes midler til 
en ’teknologi-og-effektiv drift-pulje’, som kan søges af indenbys tilbud.  

 Yderligere anlægsmidler til den sidste del af istandsættelsen af LSV (budget 2023) 
 
I regi af masterplanen foreslås det, at der arbejdes videre med følgende områder:  
 Flytning og behov for nye rammer til SKP / nye pladser til opgangsfællesskabet (se afsnit 4.2.2. – Op-

gangsfællesskabet og SKP)   
 Indretning af Vesterbrogade 194 (som lokalt aktivitets- og samværstilbud til Bakkegården). Udgiften fi-

nansieres indenfor Socialudvalgets ramme. (se afsnit 4.2.1. Bakkegården). 
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5. Økonomi – ’Ansvarlig budgetlægning’ 
 
Økonomien på det specialiserede voksenområde er under pres. Budgetforliget for 2021-22 adresserer dette 
og anviser en række veje til at løse udfordringerne. Det sker med udgangspunkt i Den Sociale Masterplan 
som politisk og strategisk pejlemærke for den overordnede udvikling, hvor der i dag er en bredere tilbuds-
vifte, som gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremtidens behov. Det giver både et 
kvalitetsløft og øger borgernes livskvalitet. Og det giver afkast i form af lavere enhedsomkostninger. Der er 
dog fortsat udsigt til budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde for voksne trods en ihærdig 
indsats for at reducere udgifterne.  
 
I dette kapitel kobles det langsigtede økonomiske spor i den sociale masterplan med den aktuelle økonomi-
ske situation på både kort og længere sigt. 
 
5.1. Handleplan for budgetoverholdelse 
 
I forlængelse af budgetforliget og vedtagelsen af budget 2021-22 er der fremlagt en handleplan for budge-
toverholdelse på det specialiserede socialområde. Der aflægges løbende en ny status i parløb med frem-
læggelsen af de forventede regnskaber, sådan at effekten af handleplanen løbende kan monitoreres. Hand-
leplanen bygger på principperne i det økonomiske spor som er lagt i masterplanen, hvor der samtidig med 
sikring af et fagligt og bygningsmæssigt løft, skabes rum for en bedre økonomistyring.  
 
Det betyder konkret (som vist i figur 2.2.2 i kap. 2), at der ved over en årrække at ændre hovedvægten i for-
delingen af borgere i botilbud hen i indenbys tilbud frem for i udenbys tilbud, genereres lavere enhedsom-
kostninger og bedre gennemsigtighed i forholdet mellem pris og kvalitet. Bedre økonomistyring betyder og-
så, at der med masterplanen som løftestang pågår en kontinuerlig organisationsudvikling i forhold til at sik-
re et løft i forhold til retssikkerhed for borgerne, gennemsigtighed i visitationspraksis, bedre sagsopfølgning 
mv (dette arbejder er beskrevet nærmere i kap. 3). Forhold der er med til at sikre en så bæredygtig økono-
mi på området som muligt. I handleplanen indgår også en kritisk revision af de nuværende enhedspriser, 
via sammenligning med andre kommuner på både pris og praksis for opgavevaretagelsen.    
 
Frederiksberg Kommune har i regi af masterplanen investeret i udbygning af kommunens egen kapacitet 
både fagligt og antalsmæssigt i forhold til borgere med behov for et botilbud. Driften af disse pladser er for 
en dels vedkommende finansieret, og i takt med at disse pladser tages i brug vil det give en forventet be-
sparelse på udgifterne til købte udenbys pladser.  
 
Samtidig er der med udbygningen af nye egne indenbys tilbud og modernisering af eksisterende pladser 
mulighed for at etablere yderligere botilbudspladser. Driften af disse pladser kan finansieres ved at kanali-
sere budget fra køb af udenbys pladser til indenbys botilbud og derved opnå en yderligere besparelse. Be-
sparelsen opnås fordi Frederiksberg Kommunes egne tilbud i gennemsnit drives billigere end de købte 
udenbys pladser.  
 
Under dette tiltag arbejdes der i øjeblikket med ”hjemtagning” af konkrete borgere. Det betyder, at Frede-
riksberg Kommune her har særlig fokus på både at tilbyde nyvisiterede borgere, såvel som borgere der alle-
rede bor på et udenbys tilbud, en plads på et af kommunens egne indenbys tilbud fremfor på et udenbys 
tilbud. 
 
Status på dette tiltag er, at det på nuværende tidspunkt ser ud til at antallet af køb reduceres i 2021, samti-
dig med at den ekstra kapacitet på egne indenbys botilbud udnyttes bedre. Der ligger en grundig planlæg-
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ning til grund i forhold til at fylde alle ledige pladser op, da det kræver det rigtige borgermatch på det rigti-
ge tidspunkt.  
 
5.1.1. Benchmark af priser og praksis 
 
I forlængelse af handleplanen er der foretaget en ekstern analyse af udgifter, organisering og faglighed i 
forhold til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og borgerstyret personlig assistance (BPA). Der 
peges på nye handlemuligheder, som forvaltningen vil afprøve i forhold til at se, om der kan opnås en æn-
dring i aktivitet, pris og kvalitet på disse to områder (se også kapitel 3).  
 
På samme måde er der via ’Ballerup Benchmark’ – som sammeligner enhedspriser mv. mellem kommuner-
ne i hovedstadsregionen - identificeret en række fokuspunkter i forhold til det videre arbejde:  
 

 I Ballerup Benchmark ligger Frederiksberg højt i gennemsnitspriser på beskyttet beskæftigelse og 
aktivitets- og samværstilbud til handicappede borgere. Der er sket effektivisering af området som 
en del af budget 2021, hvilket betyder, at gennemsnitsprisen nu er reduceret. Dette vil kunne ses i 
kommende Ballerup Benchmark. 

 
 På BPA ligger Frederiksberg, når der ses på modtagerandel og gennemsnitspris, på niveau med gen-

nemsnittet af kommunerne i Ballerup Benchmark, men højere end København, når der ses på mod-
tagerandel. Arbejdet med at nedbringe udgifterne på BPA-området fortsætter i 2021   

 
 På STU viser benchmarktal fra 2020, at Frederiksberg udgiftsmæssigt ligger på niveau med de øvri-

ge kommuner mht. gennemsnitspriser, men at Frederiksberg ligger lavt hvad angår modtagerandel. 
Kun Gentofte har en lavere modtagerandel end Frederiksberg. Der er i regi af handleplanen for 
budgetoverholdelse lavet en analyse ved firmaet Komponent, hvor anbefalingerne nu implemente-
res  

 
5.1.2. Det økonomiske spor bygger på styrbare og ustyrbare forudsætninger 
 
I handleplanen er oplistet en række forudsætninger/usikkerheder som har betydning for planens succes. 
Disse er ligeså relevante når man taler om det langsigtede økonomiske spor, som er lagt ud med den socia-
le masterplan. Usikkerhederne i forventningerne knytter sig særligt til følgende temaer: 

 Udviklingen på det ’selvvisiterende’ områder vedr. herberger og kvindekrisecentre 
 Afgangen af borgere i tilbud, hvor Frederiksberg Kommune er ikke-handlekommune. 
 Forudsætninger om finansiering af Ny Søndervang og investering i kompetenceudvikling 

 
Selvvisiterende områder 
Udgifter til herbergspladser og kvindekrisecenterpladser er et såkaldt selvvisiterende område, hvor Frede-
riksberg Kommune ikke har indflydelse på visitation af borgere. Her træffer herbergerne afgørelsen om 
hvorvidt en borger lever op til kriterierne for indskrivning, mens kommunen betaler udgiften til borgerens 
ophold hvad enten det er på et herbergerne beliggende i kommunen eller i en anden kommune. Målgrup-
pen er kendetegnet ved at have et forholdvis hurtigt flow og en høj mobilitet i forhold at flytte ind og ud af 
forskellige herberger uden hensyntagen til kommunegrænser. Det betyder at økonomistyring på dette om-
råde er henvist til en forholdsvis passiv og beskrivende rolle, hvor der ses uforudsigelige og skiftende møn-
stre i forhold til antallet af købte og solgte pladser. Grundlæggende har der siden 2018, hvor der blev givet 
en budgetopretning til indsatsen, netto været budgetbalance på dette område, men ændringer i søgningen 
til herberg og kvindekrisecentre kan give udslag i budgetudfordringer. 
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Afgangen af borgere i tilbud, hvor Frederiksberg Kommune er ikke-handlekommune 
Frederiksberg Kommune budgetterer i dag med udgifter for ca. 86 mio. kr. vedrørende borgere på købte 
pladser hos andre kommuner eller hos private leverandører. For disse borgere er Frederiksberg af grunde 
der rækker tilbage til kommunalreformen, ikke-handlekommune, men alene betalingskommune uden mu-
lighed for at følge op på borgerens sag. Langt de fleste af disse borgere er visiteret til et længerevarende 
botilbud med en vurdering af, at de skal modtage denne støtte resten af livet. Denne gruppe af borgere 
mindskes gradvist år for år i forbindelse med naturlig afgang. Frigjorte budgetmidler fra denne afgang er 
under normale omstændigheder med til at finansiere enten nye køb af pladser hvor Frederiksberg Kommu-
ne har handleforpligtelsen eller med til at finansiere udbygningen af Frederiksberg Kommunes egen kapaci-
tet.  
 
De seneste år har der dog været en stagnation i afgangen af borgere, hvilket også har medvirket til de store 
merforbrug i bl.a. 2020 og 2019. I 2021 ser man fortsat kun en lille afgang og samtidig også prisstigninger 
på flere af de eksisterende sager. Prisstigningerne skyldes blandt andet tillægsydelser, som handlekommu-
nen visiterer borgerne til. Beslutninger som Frederiksberg Kommune ingen indflydelse har på.  
 
Finansiering af Ny Søndervang i 2025 
Derudover er det økonomiske spor i masterplanen udfordret af de forventede effektiviseringer, som skal 
opnås i forbindelse med budget 2023-2024. Dels fordi området allerede er udfordret med at nedbringe ud-
gifterne, dels fordi der som led i masterplanen og som løsning på den forventede tilgang af borgere, er 
planlagt at udbygge den indenbys kapacitet med Ny Søndervang i 2025. Der er i masterplanen indbygget en 
finansiering af driftsbudgettet til disse pladser. Denne finansiering er kun mulig såfremt, der sker en udgifts-
reduktion i forbindelse med et fald i antallet af sager hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handlefor-
pligtigelsen. Hermed frigives budget fra 2023 og frem, der kan anvendes til en geninvestering på området. 
Det er afgørende for den samlede økonomiske plan, at udgiftsreduktionen finder sted som forventet. 
 
Samtidigt er det vigtig, at de kommende effektiviseringer på socialområdet geninvesteres i socialområdet 
som led i at modgå den forventede årlige stigning i udgifter på ca. 1 procent, som følge den forventede til-
gang. I denne geninvestering vil det også være vigtigt at se på hvordan, der sikres finansiering af den længe-
revarende og mere strategiske kompetenceudvikling af medarbejderne. Kompetenceudviklingen er en for-
udsætning for at bibeholde og udvikle et højt fagligt niveau, der sætter Frederiksberg Kommune i stand til 
at varetage størstedelen af den kommunale forsyngsforpligtelse på det specialiserede socialområde, også 
når det gælder de allermest komplicerede og udgiftsdrivende sager.  
 
5.2. Budget- og udgiftudviklingen på det specialiserede socialområde 
 

5.2.1. Stigende udgifter de seneste år 
 
Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne har været løbende behandlet siden en 
særlig handlingsplan for den økonomiske tilpasning blev besluttet i Socialudvalget i september 2014 – ”Ind-
satsplan ’15-16”. En række handlingsplaner for revisitering og omlægning, modernisering af indsatser, samt 
implementering af nye ledelses- og styringsmodeller og nye it-baserede arbejdsgange, har medvirket til, at 
udgifterne på det specialiserede socialområde er væsentligt reduceret siden 2014, og både nationale og re-
gionale benchmark viser, at Frederiksberg har meget lave nettodriftsudgifter på området. 
 
Ved 2. forventede regnskab 2021 forventes et merforbrug på 15,7 mio. kr. på det specialiserede socialom-
råde, og som svarer til 4 pct. af den budgetlagte ramme. 
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På Socialudvalgets ramme har der frem til 2. forventede regnskab 2019 samlet været balance netto, eksklu-
siv den særskilte udfordring vedr. udgiftsvækst til STU. Merudgifter på udvalgte øvrige indsatser har været 
håndteret indenfor udvalgets ramme uden serviceforringelser. 
 
Stigningen i udgifter fra 2. forventede regnskab 2019 og frem til nu skyldes stigning i udgifter til STU, tabte 
ankesager fordelt på forskellige indsatsparagraffer, inklusiv tilbagebetaling for tidligere år og en mindre af-
gang af borgere end forventet. Fra 2019 ses en langt mindre afgang af borgere end tidligere år. Samtidig sti-
ger gennemsnitslevealderen for de borgere kommunen har i botilbud i takt med den generelle sunde al-
dring i samfundet (alt andet lige senere afgang end forudsat i prognoserne). Det betyder at spændet mel-
lem tilgang af nye borgere og afgang vokser. Samtidig ses der, som det også fremgår af kapitel 2, en samlet 
tilgang af borgere, herunder nye målgrupper og en stigende kompleksitet i nye sager fra familieområdet.  

 
5.2.2. Frederiksberg Kommune i benchmark 
 
På psykiatri- og voksenhandicapområdet udarbejder kommunerne i hovedstadsregionen årligt en bench-
markanalyse over kommunernes udgifter og brugere (Ballerup Benchmark). Udgangspunktet for sammen-
ligningen af kommunernes udgifter til voksne, er en sammenstilling af regnskabsresultatet for det seneste 
år og helårsmodtagere på en række ydelser. Benchmarken sammenligner enhedsudgifter, modtagerandele 
og nettodriftsudgifter pr. 18-64-årig, og er korrigeret for forskelle i kontoplanpraksis, målgrupper/aktivite-
ter, refusion mv., som er foretaget for kommunerne i hovedstadsregionen. 
 
I sammenligningen indgår nettodriftsudgifter til blandt andet støtte i eget hjem, længerevarende og midler-
tidige botilbud, beskyttebeskæftigelse,- aktivitets- og samværstilbud, herberger og krisecentre, BPA og STU. 
 
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 i hoved-
stadsregionen. I sammenhæng hermed viser benchmarktallene, at Frederiksberg Kommune har de laveste 
udgifter i hovedstadsregionen til ydelser målt pr. voksne borgere i kommunen. 
 
KL opgør årligt en lang række nøgletal for kommunerne på landsplan – de såkaldte KØF-nøgletal (Kommu-
naløkonomisk Forum). Frederiksberg Kommune er den 2. billigste kommune i Danmark på området for vok-
senhandicap iflg. KØF-nøgletal. Nøgletallet er opgjort som nettodriftsudgift pr. borger i aldersgruppen 18-
64-årige Disse nøgletal er opgjort på et mere overordnet plan end nøgletallene i Ballerup Benchmark, og 
tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes. 
 
På trods af budgetoverskridelser på området, ligger Frederiksberg Kommune således godt i de lokale og 
landsdækkende benchmark. Udgiftspresset ses ikke at være et udtryk for et højt serviceniveau på det speci-
aliserede socialområde, men nærmere at det vedtagne budget er strukturelt udfordret. Derudover er der 
også områder, hvor Frederiksberg Kommune ikke ligger godt i benchmark med andre kommuner. Viden fra 
benchmark anvendes aktivt både i forbindelse med effektiviseringsforslag, og i forbindelse med udviklingen 
og omstillingen af egne tilbud. 
 
5.3. Det økonomiske ”spor” i masterplanen 
 
Der er i regi af masterplanen opbygget en større indenbys botilbudskapacitet til at rumme borgere i takt 
med at dyre udenbys tilbud udfases. Dette er backbone i handleplanen for budgetoverholdelse 2021-22.  
 
I 2025 ibrugtages ny kapacitet i f.m. Ny Søndervangprojektet. 15 pladser frigøres på Bakkegården til psykia-
tritilbud når borgerne her flytter til Søndervang og der oprettes 9 yderligere pladser på Ny Søndervang. 
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Allerede i dag målrettes afgørelser og placeringer mod denne fremtid og fra 2022/2023 intensiveres dette. 
Finansieringen sker for det første ved at dyre udenbys pladser ved afgang i 2023-24-25 erstattes af billigere 
pladser på Ny Søndervang eller andre pladser i eget regi – og/eller i interimsløsninger i 2021-22. Fagligt er 
pointen, at Frederiksberg Kommune får en bedre faglighed i eget regi, og at borgeren kan tilbydes plads 
tættere på eget netværk. 
 
Nettogevinsten skal finansiere dels opstarten af nye tilbud, en kendt opdrift i priser på resterende eksterne 
tilbud, evt. tomgangsbetaling til nye tilbud til særlige målgrupper (i regi af KKR) og evt. opdrift vedr. selvvisi-
teret herbergs- og misbrugsområde. Dels skal nettogevinsten finansiere den fortsat forventede nettotilgang 
af ca. 1% eller 3-5 borgere årligt.  
 
Baggrundstæppet er at langt de fleste borgere i midlertidige (§107) tilbud er hjemtaget fra udenbys tilbud – 
at forbruget af botilbud i eget regi er nedsat kraftigt via omlægning til SKP-støtte i eget hjem, samt indebys 
tilbud er optimeret løbende i driften via tungere borgere til marginaludgifter, færre nattevagter i Betty osv. 
 
Der vil dog stadig være potentiale i at kigge kritisk – også med ekstern bistand – på enhedspriser, fremmøde 
mv. og i regi af den sociale masterplan vil effektiviseringer, der geninvesteres i socialområdet være en forud-
sætning for budgetbalance på længere sigt.  


