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NOTAT 
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Når de mange nye almennyttige boliger er færdige i starten af 2019 og medio 2019, har borge-
re i Solrød Kommunes egne opgangsfællesskaber samt borgere i eksterne § 85 (individuel 
støtte i eget hjem / opgangsfællesskaber) og § 107 (midlertidige botilbud) tilbud mulighed for 
at flytte i egen bolig. For borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud er der også mulighed for at 
flytte til et af Solrød Kommunens nuværende egne opgangsfællesskaber.  
 
Der er tale om en bolig og tilbudsrokade til mindre indgribende (og dermed billigere) støttefor-
anstaltninger.  
 
Flytning af borgere fra opgangsfælleskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig 
forudsætter: 

• Opnormering af eksisterende eget tilbud til at kunne støtte de flere borgere samt kom-
petenceudvikling af eksisterende personale 

• Tilknytning til ældreområdets fagsystem og implementering af virtuel borgerbetjening 
 
 

 2018 2019 2019 2020 
Mindreudgifter §107   -2,00 -2,00 -2,00 

Mindreudgifter §85  -1,75 -1,75 -1,75 
Merudgifter til eget team 0,38 3,24 2,49 1,91 
I alt  0,38 -0,51 -1,26 -1,84 
 
 
 
Baggrund 
 
Primo og medio 2019 står en del almennyttige boliger færdige. Af disse har Solrød Kommune 
anvisningsretten til 54 i varierende størrelse. Dette giver en mulighed for udflytninger fra Sol-
rød Kommunes eksisterende tilbud; Lindevej, Spar 7 og Hyldevej.  
Derudover giver det mulighed for hjemtag af borgere fra eksterne § 85 og § 107 tilbud til nær-
miljøet og til indsats fra eget Jobcenter. Det forholder sig sådan, at når borgere placeres i so-
ciale tilbud uden for kommunes grænser, er det den nye opholdskommune der er ansvarlig for 
jobcenterindsatsen. Med hjemtaget forventes at kunne etableres en mere individuel, fleksibel 
og billigere støtte tæt på borgernes familie og netværk, ligesom der opnås en væsentligt for-
bedret sammenhæng i og mellem social- og jobcenter indsatsen.    
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Opnormering og kompetenceløft: 
 
Ved at støtte borgere fra botilbud ud i egen bolig, og ved at hjemtage støtteindsatsen for bor-
gere fra andre kommuner stilles medarbejderne i Handicap og Socialpsykiatrien over for nogle 
nye krav til deres kompetencer.  
For at sikre en kvalificeret støtte til borgerne og give medarbejderne det bedst mulige ud-
gangspunkt i forhold til disse udfordringer og nye spændende arbejdsopgaver vurderer admi-
nistrationen, at der er behov for en opnormering, og et generelt kompetenceløft i teamet.  
 
Behovet for opnormering følger naturligt af den forventede stigning i antal af borgere med støt-
tebehov inden for kommunegrænsen efter hjemtag.  
 
Behovet for kompetenceløft vurderes nødvendigt for at give medarbejderne både de rette fag-
lige kompetencer til en udvidet borgergruppe og en tilpas bred vifte af redskaber, som skal bi-
drage til at sikre den ønskede progression hos borgerne og dermed understøtte borgernes ev-
ne til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Kompetenceløftet skal bidrage til en generel 
opkvalificering af teamets samlede metodeportefølje, med henblik på at fremtidssikre teamets 
opgavehåndtering og faglige sammenhængskraft. Der er afsat 200.000 kr. i 2018, 2019 og 
2020 til dette. 
 
IT og digitalt løft: 
 
Samtidig igangsættes en generel digital kompetenceudvikling af medarbejderne via henholds-
vis undervisningsbaseret (it) kompetenceløft og indkøb af tablets, der er kompatible med 
kommunens fagsystemer og dermed kan lette den daglige arbejdsgang og åbne for nye 
spændende digitale løsninger i arbejdet med borgerne. 
 
IT og digitalt kræver indkøb af tablets og løftet vil fremadrettet sikre: 

• Læse og skriveadgang i ældreområdet system – forbedring ift. internt samarbejde og 
notatpligt 

• Virtuel borgerbetjening (se særskilt notat) 
 
IT- og digitalt løft er ikke implementeret af indkøb af tablets alene. Indsatsernes effekt er be-
tinget af medarbejderkompetencer, der i forhold til brugen af nye arbejdsredskaber også hand-
ler om udvikling af fælles fagligt sprog, fælles forståelse og mulighed for kollegial sparring om-
kring opgaveløsning. Derfor er der også afsat budgetmidler til at efteruddanne medarbejderne 
i de konkrete (pædagogiske) arbejdsmetoder, som skal bidrage til at støtte borgerne i at opnå 
deres individuelle mål og størst mulig grad af selvstændighed i hverdagen. 
 
 
 
 


