GLADSAXE KOMMUNE

NOTAT

Trænings- og Plejeafdelingen

Dato: 30. august 2016
Af: Grethe Klarskov Simonsen

Oplæg til workshop

Gladsaxe kommune besluttede i forbindelse med budget 2013, at analysere udgiftspresset på
det specialisere socialområde, da der gennem årene var konstateret et stadigt stigende udgiftspres fra 2007 og frem.
Af analysen fremgik det, at der havde været et stigende udgiftspres som følge af stigning i antal
af sager fra Børne- og kulturforvaltningen, en stigende middellevetid for handicappede og en
stigning i det samlede antal af 18 – 64 årige i Gladsaxe kommune. Derudover er udgifterne steget
som følge af ændringer i lovgivning og takster.
Der besluttedes en række tiltag til at nedsætte udgiftspresset et af disse tiltag var at overføre
borgere til Trænings- og Plejeafdelingen, altså til ældreområdet, når de flyder 65 år. De andre
besparelsesforslag er ikke relevante i denne workshop, hvorfor jeg ikke vil gå nærmere ind på
dem.
Hvorfor kom denne beslutning:
Der blev lavet en analyse af borgere over 60 år og deres behov for socialpædagogisk støtte og
behov for hjælp til pleje og praktisk bistand. Det vurderes, at nogle borgere, som boede i botilbud havde et større behov for pleje og praktisk hjælp end for socialpædagogisk støtte. Der var i
alt 24 borgere i denne gruppe og 20 ud af 24 vurderedes til at have et væsentligt plejebehov og
et mindre behov for socialpædagogisk støtte. Der var et ønske om lettere at kunne styre budgettet i begge forvaltninger, ved at budget og bevillingsansvar blev klart afgrænset.
Der har indtil 2012 været et samarbejde mellem Social- og Handicapafdelingen og Trænings- og
Plejeafdelingen. Dette samarbejde har ikke været særlig systematisk. Det har været muligt for
borgere fra botilbud at overgå til en plejebolig, hvis det vurderedes, at borgeren ville få sine behov bedst dækket i dette tilbud. Det har bare været lidt mere tilfældigt, at vi har fundet frem til
den løsning.
Hvordan ser det så ud i dag:
Der foregår en automatisk, administrativ overdragelse af budget og bevillingsansvar for borgeren, når denne fylder 65 år. Der sker ikke en automatisk flytning af borgeren fra en bolig til en
anden. Hvis flytning er fagligt relevant og ønskelig for den enkelte borger, kan der blive tale om,
at borgeren flytter fysisk. Det er altid en lang proces, hvor vi forsøger at komme hele vejen
rundt.
Borgere, som flytter fra et socialpædagogisk botilbud til et plejetilbud, vil fortsat kunne få visiteret socialpædagogisk støtte i det omfang, der er relevant. I et socialpædagogisk botilbud er det
som oftest ikke muligt at tilpasse den socialpædagogiske støtte efter behov, da botilbuddet vil
have samme takst uanset behov for støtte.
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Borgere, som nærmer sig 65 år og som har tilknytning og ydelser fra Social- og Handicapafdelingen bliver revurderet af Social-og Handicapafdelingen, hvorefter de overdrages til Trænings- og
plejeafdelingen. Revurderingen bliver i nogle tilfælde lavet af en repræsentant fra begge afdelinger, hvis det vurderes at give god mening.
Som hovedregel beholder borgeren sine ydelser og sin boform, med mindre der er noget der
taler for, at borgeren har et ændret behov.
Trænings- og Plejeafdelingen vil herefter varetage revurdering efter de gældende regler.

Noter til borgersager:
Borgersag 1
Født i 1945, tvilling, voksede op fik god eksamen og en kontoruddannelse. Fik stress og startede
på medicinmisbrug og derefter alkoholmisbrug. Kom i 1990 på Blå Kors i Hobro og efter dette
ophold på § 108 ophold i Sindal. Fik en blodprop og blev mere plejekrævende og ønskede selv at
komme hjem til Gladsaxe. Har søgt forskellige boligformer og bor nu i en almen plejebolig med
tilknytning til et dagtilbud for psykisk syge.
Borgersag 2.
Født i 1939, medfødt udviklingshæmning har boet hjemme indtil 2000, herefter flyttet på psykosocialt botilbud udenfor kommunen. Søster er værge. Har bevægelsesindskrænkning i begge
arme og brækker den en ankel, hvorved hans behov for personlig pleje øges. Han ønsker selv at
komme tilbage til lokalområdet, hvor hans søster også bor. Flytter i plejebolig med tilknytning til
104 tilbud på Kellersvej. Trives fint i plejebolig, selvom han kan være højtråbende og de øvrige
beboere kan blive lidt bange for ham.
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