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1. Indledning  

1.1 Baggrund for budgetnote 7  

I budgetaftalen for 2012 blev vedtaget to budgetnoter om udviklingen af det specialiserede 

socialområde for voksne. Budgetnote 6 handler om købsbudgettet for bo- og beskæftigelses-

tilbud. Budgetnote 7 omhandler mulighederne for at reducere taksterne (1. fase), udviklingen 

af området på Kellersvej, herunder den fremtidige tilbudsstruktur (2. fase), og oplæg til inve-

steringsplan (3. fase). I sommeren 2012 blev der afrapporteret på budgetnote 6 samt budget-

note 7 1. fase1. Anbefalingerne fra rapporterne indgår i denne afrapportering af 2. fase af bud-

getnote 7 (forslag til udviklingsplan 2014-2020 for handicapområdet). Oplæg til investerings-

plan (3. fase) vil blive fremlagt i foråret 2014. Til grund for denne rapport ligger desuden Glad-

saxe Kommunes Handicappolitik, Plan 2020- for handicapområdet samt omlægningsstrategi af 

de sociale tilbud for voksne2.  

Budgetnote 7 (2012) lyder: 
”Gladsaxe Kommune er en stor udbyder af tilbud på det specialiserede socialområde, 

både til egne og andre kommuners borgere. Kommunens tilbud skal være konkurrence-

dygtige både hvad angår pris og fagligt indhold. Der udarbejdes derfor en samlet analy-

se af den fremtidige tilbudsstruktur på Kellersvejområdet. Først vurderes mulighederne 

for at reducere taksterne, f.eks. ved at samle administrationen på Kellersvejområdet. 

Dernæst udarbejdes - blandt andet på baggrund af en vurdering af den fremtidige ef-

terspørgsel fra såvel Gladsaxe Kommune som andre kommuner - en samlet plan for ud-

viklingen af området ved Kellersvej. Udviklingsplanen skal bygge på de ideer og visio-

ner, der fremgår af den kommende plan 2020 for handicapområdet. Endelig udarbejdes 

en konkret investeringsplan for området, hvor en samlet tidsplan og plan for finansie-

ring af omlægningen vil fremgå. Investeringsplanen vil blive udarbejdet i 2012-2013 og 

vil indgå i udarbejdelsen af budget 2014-2017”. 

 

Der har været nedsat en styregruppe og tre arbejdsgrupper, som har arbejdet med henholdsvis 

1)Forslag til Udviklingsplan 2014-2020 for handicapområdet, 2)Serviceafdelingen og beskæfti-

gelse på særlige vilkår på Kellersvej samt 3) Etablering af fremtidens plejetilbud til ældre bor-

gere med fysiske og psykiske handicap. Sammensætningerne af styregruppen og arbejdsgrup-

perne kan læses i bilag 1.  

Udviklingsplan 2014-2020 for handicapområdet- målgrupper og 
principper  

Målgruppen og anbefalinger fra budgetnote 6 (2012) 

 I denne rapport bliver der afrapporteret om forslag til Udviklingsplan 2014-2020 for handicap-

området (herefter kaldet Udviklingsplan 2014-2020), herunder den fremtidige tilbudsvifte til 

borgere med handicap (2. fase).   

 

                                                        
 
1 Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 20.06.2012, sags nr. 44 og 45 
2 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, sags nr. 47 
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Målgruppen for Udviklingsplan 2014-2020 er voksenhandicapområdet, det vil sige borgere 

mellem 18-64 år.  Disse borgere hører under Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalgets 

ressortområde. Borgere fra 65 år og op efter hører under Seniorudvalgets ressortområde. Bor-

gere med handicap som med tiden får et stort behov for sundhedsfaglig pleje og omsorg, kan 

få tilbudt et plejetilbud i regi af Seniorudvalget3. Tilbud om plejetilbud vil altid gives på bag-

grund af en faglig konkret individuel vurdering, og hvis borgeren ikke ønsker at tage imod til-

buddet, kan borgeren blive boende i sit nuværende botilbud.   

 

I Udviklingsplan 2014-2020 er målgruppen borgere med: 

- udviklingshæmning,  

- autismespektrumforstyrrelser,  

- fysiske handicap,  

- multihandicap, og 

-  senhjerneskade. 

 

Det betyder, at eksempelvis borgere med psykosociale handicap ikke indgår i målgruppen.  

 

 I Udviklingsplan 2014-2020 forsøges udviklingstendenser (jr. Budgetnote 6 (2012) i ovenståen-

de og eventuelt tilsvarende kommende målgrupper at blive imødegået.  

I budgetnote 6 blev udpeget ni anbefalinger, og der er igangsæt udmøntning af seks af disse. I 

denne udviklingsplan stilles forslag om udmøntning af anbefalingen om ”Et lokalt boligtilbud til 

unge autister”. De sidste to anbefalinger, som omhandlede et ”Et lokalt bolig- og beskæftigel-

sestilbud for yngre borgere med psykosociale handicap” og ”Et særligt plejetilbud til ældre 

fysisk og psykisk handicappede” indgår ikke i denne udviklingsplan.  

Anbefalingen om et lokalt bolig- og beskæftigelsestilbud indgår ikke, da målgruppen er borgere 

med psykosociale handicap, og denne målgruppe er som beskrevet ovenfor ikke del af denne 

plan. Der vil blive afrapporteret om denne anbefaling på et senere tidspunkt.    

Anbefalingen om et særligt plejetilbud vil blive behandlet i regi af Seniorudvalget, da visitati-

onsansvaret for borgere med handicap over 65 år, som beskrevet ovenfor, er overgået til dette 

udvalg. Denne anbefaling skal desuden ses i sammenhæng med budgetnote 6 (2013) om frem-

tidens plejeboliger, som primært er til ældre borgere.   

 

Principper for Udviklingsplan 2014-2020 

I denne udviklingsplan lægges vægt på, at både nuværende og fremtidige borgers behov skal 

tilgodeses. Der vil fortsat blive arbejdet med at udmønte den rehabiliterende tankegang, og 

visionerne fra serviceloven om, at støtte der gives til borgere er uafhængig af boligen.  Både 

bolig og aktiviteter skal være fleksible og varierede, så den enkelte borgers diagnose og funkti-

onsniveau ikke alene er afgørende for, hvilket tilbud der tilbydes.  

 

Gladsaxe Kommunes borgere med handicap skal til en hver tid tilbydes et relevant tilbud med 

den rigtige kvalitet i tidssvarende rammer. Der vil derfor fortsat være behov for at købe plad-

ser i andre kommuner, hvis en borger har behov for et særligt specialiseret bo-, aktivitets-, 

                                                        
 
3 Fra 2013 er visitationen af borgere med handicap over 65 år overgået til Seniorudvalgets ressortområde 
(SEU 14.06.2012, sags nr. 43)  
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samværs- eller beskæftigelsestilbud. Der er desuden frit valg til de længerevarende døgndæk-

kede botilbud4. Derfor forventes også, at andre kommuner fortsat vil købe Gladsaxe Kommu-

nes specialiserede tilbud.  

 

Gladsaxe Kommune fortsat stor sælger-kommune 

Gladsaxe Kommune har i dag et stort udbud af botilbud samt aktivitets-, samværs- og beskæf-

tigelsestilbud til såvel egne som andre kommuners borgere med handicap, og det forudsættes 

og anbefales, at Gladsaxe Kommune fortsat skal være en stor sælger-kommune. Når Gladsaxe 

kommune driver en række tilbud til egne og andre kommuners borgere sikres samtidigt grund-

lag for en fortsat høj faglig ekspertise i Gladsaxe Kommune samtidig med, at der sikres indfly-

delse på det faglige indhold, fleksibiliteten og økonomi i tilbuddene. Gladsaxe Kommune er i 

dag både konkurrencedygtig på det faglige indhold og på prisen (taksterne).  

 

Udviklingsplan 2014-2020’s anbefalinger 

Anbefalingerne der præsenteres i denne udviklingsplan om dels det fremtidige antal pladser, 

dels om sammensætningen i tilbudsviften, og endelig om hvordan området på Kellersvej skal 

bruges, tager primært udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes egne forventede behov. Det skyl-

des, at der forventes samme tendens i andre kommuner, og dermed i efterspørgslen fra andre 

kommuner.   

 

En udvikling af handicapområdet både hvad angår ændringer i målgruppen, tilbudsviftens 

sammensætning, og det øgede fokus på fleksibilitet med en rehabiliterende tilgang vil givetvis 

få betydning for den samlede organisatoriske tilrettelæggelse af handicapområdet i Gladsaxe 

Kommune. Der tænkes her blandt andet på, at den fremtidige ledelsesstruktur m.m. skal hæn-

ge sammen med principperne, som bliver præsenteret i denne udviklingsplan.  Afklaring af den 

fremtidige organisations og ledelsesstruktur vil ske i en selvstændig proces, der afventer poli-

tisk godkendelse af Udviklingsplan 2014-2020, og vil derfor ikke blive behandlet yderligere i 

denne rapport.  

 

Der er behov for en opprioritering og et øget fokus på beskæftigelse både til borgerne i denne 

udviklingsplans målgruppe og til borgere med psykosociale handicap. Der er igangsat en pro-

ces, hvor Aktivitetscentret Kellersvej (AC Kellersvej) og IværkStedet Kildehuset (tidligere Kilde-

huset) overvejes organiseret under én fælles ledelse. Dette samlede tilbud vil dermed have en 

bred vifte af aktivitets- samværs og beskæftigelsestilbud, og dermed have større fokus på bor-

gerens samlede ressourcer og ikke alene på diagnoser. Der er behov for en større samlet orga-

nisation som kan give en robusthed, men også skabe mulighed for kompetenceudvikling for 

medarbejderne. Denne eventuelle ændrede organisering vil ikke blive behandlet yderligere i 

denne rapport.   

 

 

 

 

 

                                                        
 
4 Servicelovens § 108 stk.2. 
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Oplæg til udviklingsplan 2014-2020 (2. fase) og investeringsplan 2014-2020 (3. fase) 

 Udviklingsplanen stiller forslag til sammensætning af målgrupper samt behovet for antal af 

pladser. I planen er desuden medtaget de første overordnede rammer for, hvordan de fysiske 

rammer bør være fremover. Den endelige projektering og oplæg til en egentlig investerings-

plan forelægges i foråret 2014 med udgangspunkt i denne udviklingsplan, når den er politisk 

godkendt.  

 

Investeringsplanen 2014-2020 for handicapområdet vil blandt andet indeholde en vurdering af 

- og forslag til - om boligerne skal tilvejebringes ved henholdsvis nybyggeri og/eller ombygning 

af eksisterende bygninger. I denne vurdering vil fordele og ulemper ved henholdsvis nybyggeri 

kontra ombygning skulle tage hensyn til en række parametre, herunder blandt andet: byplan-

lægning, arkitektur og design, funktionernes indbyrdes placering, varieret og fleksibel indret-

ning, byggeteknisk fleksibilitet, indeklima, særlige brugerbehov, arbejdsmiljø, arbejdsgange og 

personale, organisering, daglig drift, bygningsvedligehold, teknologi, energi og ikke mindst to-

taløkonomi.  

 

Sideløbende med disse vurderinger udarbejdes et såkaldt programoplæg, der mere konkret 

definerer forvaltningens /bygherrens krav og ønsker til de fysiske rammer, behov for genhus-

ning i byggeperioden, samt en tidsplan og et budget med forslag til finansiering (almenboliglo-

ven og/eller serviceloven). 

2. Konklusion og tidsplan 
I dette afsnit bliver de overordnede konklusioner i dette forslag til Udviklingsplan 2014-2020 og 

tidsplan præsenteret. Konklusionerne anbefales dels ud fra principper, som kan læses i afsnit 

4, og dels på baggrund af analyser af de fremtidige plads- og målgruppebehov. Analyserne og 

udfoldelsen af konklusionerne bliver præsenteret i afsnit 5-7. I bilag 2 er paragraffer, som bli-

ver nævnt i denne udviklingsplan forklaret. 

2.1 Den fremtidige botilbudsvifte 

Gladsaxe Kommunes samlede antal botilbudspladser til borgere med handicap udvides med 20 

pladser fra 180 pladser i dag til 200 pladser fremover.  

 
1. Antallet af længerevarende botilbud med døgndækning nedjusteres med 10 pladser fra 153 

til 143 pladser. Dermed sikres et fortsat tilstrækkeligt udbud af længerevarende botilbud, 

som er fleksible i det faglige indhold, og som har en effektiv drift.  

Botilbuddene foreslås stadig at være placeret på Kellersvej og Cathrinegården. På Kellersvej 

gøres de fysiske rammer tidssvarende, så beboerne får en selvstændig bolig med eget bad 

og toilet5. Boligerne foreslås fortsat placeret i omkredsen af området på Kellersvej for at be-

vare områdets struktur. Der er udarbejdet foreløbige skitser, der viser muligheder for hen-

holdsvis ombygning af de eksisterende botilbud eller nybyggeri. Det fremtidige antal pladser 

kan etableres ved hjælp af begge modeller, men der kan også udfærdiges modeller, som 

kombinerer ombygning og nybyggeri. Skitserne kan ses i bilag 3 til 6.  

                                                        
 
5 Botilbuddet Kellersvej 6 blev nybygget i 2011.  
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2. Antallet af pladser i bofællesskaber, opgangsfællesskaber og de midlertidig botræ-

ning/botilbud udvides med 30 pladser fra 27 pladser til 57 pladser. Med denne udvidelse 

styrkes tilbudsviften i tråd med den rehabiliterende tankegang, hvor borgerne tilbydes et så 

selvstændigt liv som muligt. 

Det foreslås, at 10 pladser bygges i fysisk tilknytning til Cathrinegården, 10 af pladserne op-

rettes i alment boligbyggeri i samarbejde med et konkret endnu ikke udvalgt boligselskab, 

mens de 10 midlertidig botræningspladser placeres på Valdemars Alle på kort sigt og på Kel-

lersvej på længere sigt. Der er udarbejdet en skitse for en tilbygning til Cathrinegården. Skit-

sen kan ses i bilag 7. 

 

Forslag til udvidelse og modernisering af de fysiske rammer indgår i oplæg til investeringsplan. 

Udvidelsen af bofællesskabspladser i tilknytning til Cathrinegården foreslås igangsat, så det 

stigende behov for bofællesskabspladser kan blive imødekommet hurtigst muligt. Projektet 

med tilbygning til Cathrinegården vil blive igangsat, såfremt denne udviklingsplan godkendes 

politisk.   

 

Gladsaxe Kommunes Byplansafdeling vurderer, at der skal igangsættes lokalplansprocesser, 

såfremt modernisering af boligerne på Kellersvej samt til tilbygning til Cathrinegården godken-

des.  

2.2 Den fremtidige aktivitets-, samværs- og beskæftigelses-
tilbudsvifte6 

Gladsaxe Kommunes samlede antal aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud 

udvides med 12 pladser fra 130 til 142 pladser.  

  

1. Antallet af aktivitets- og samværstilbud forbliver stabilt på 130 pladser med en fortsat bred 

vifte af forskellige typer af tilbud. Tilbuddene skal gøres mere attraktive også for Gladsaxe 

Kommunes kommende borgere, og det forudsættes, at Gladsaxe Kommunes egne borgere i 

stadig større udstrækning vil benytte tilbuddene. Derved kan de i højere grad selv transpor-

tere sig til tilbuddene og de vil være i nærheden af deres netværk, hvorved der gives bor-

gerne en større selvstændighed i det daglige liv. 

Det foreslås, at aktivitets- og samværstilbuddene fortsat er placeret på området på Kellers-

vej, og at de nuværende fysiske rammer moderniseres.  

 

2. Der etableres 12 pladser til beskyttet beskæftigelse (efter servicelovgivningen). Med opret-

telse af pladser til beskyttet beskæftigelse gøres viften af tilbud bredere, så flere borgere 

kan få tilbud om værdig og meningsfuld beskæftigelse.  

Det foreslås, at pladserne placeres i AC Kellersvej, hvor de nuværende fysiske rammer mo-

derniseres. Beskæftigelse på særlige vilkår (efter arbejdsmarkedslovgivningen) er som ud-

gangspunktet matrikelløs, og varetages i og i regi af IværkStedet Kildehuset, men tilbuddene 

skal som nævnt ses i en sammenhæng.  
                                                        
 
6 Med beskæftigelsestilbud menes i denne udviklingsplan både beskyttet beskæftigelse (efter servicelovnin-
gen) og job i løntilskud (efter arbejdsmarkedslovningen)  
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Moderniseringen af og udvidelsen med beskyttet beskæftigelsespladser sker driftsmæssigt 

indenfor den nuværende økonomiske ramme. Modernisering af de fysiske rammer indgår i 

oplæg til investeringsplan. 

2.3 Det fremtidige brug af det samlede området på Kellersvej 

Fritidsaktiviteterne på området på Kellersvej udvides og åbnes mere op for alle borgere med 

handicap i Gladsaxe Kommune. I dag bliver området hovedsageligt benyttet af borgere, som 

bor på området.  

 

1. Aktiviteterne i Cafe Dukkehuset og salen på Kellersvej udvides med en bredere vifte af til-

bud og med flere aften og weekendtilbud. Salen gøres til et kulturelt midtpunkt på områ-

det.  

Det foreslås enten at ansøge en privat fond om totalrenovering af salen, eller at modernise-

ring af salen indgår i oplæg til investeringsplan.  

 

Udvidelse af fritidsaktiviteter sker driftmæssigt indenfor den nuværende økonomiske ramme, 

mens modernisering af de fysiske rammer indgår i oplæg til investeringsplan, såfremt ingen 

fonde ønsker at donere midler til renovering af salen.  
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Området på Kellersvej- nuværende bygninger og funktioner     

I dag er boligerne på Kellersvej placeret i omkredsen af området, mens aktivitets- og samværs-

tilbuddene primært ligger i bygninger i midten af området.  Gentofte Kommune benytter i dag 

47 bygninger på Kellersvej (til aktivitets- og samværstilbud og fysioterapi), mens Gladsaxe 

Kommune benytter 3 bygninger på Bank Mikkelsens Vej i Gentofte Kommune (til ambulatori-

um, snedkerværksted, og hestestald). Både Gentofte og Gladsaxe Kommune har interesse i, at 

funktioner som i dag foregår i hver af kommunerne, byttes over. Dette vil ske i takt med den 

løbende modernisering af de to områder. Funktioner som i dag bruges på tværs af de to kom-

muner, som fx ambulatoriet og fysioterapi, vil fortsat bruges af begge kommuner.    

 

                                                        
 
7 Bygning 3,,5, 15 og 17 
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2.4 Tidsplan  

Tidspunkt Aktivitet 
juni 2013 Politisk 1. behandling af oplæg til Udviklingsplan 2014-

2020 i Forebyggelses-, Sundheds- og handicapudvalget 
juni- 2013 
september 2013 

Høringsperiode 

september-  
oktober 2013 

Politisk 2. behandling af oplæg til Udviklingsplan 2014-
2020 i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, 
Økonomiudvalget og Byrådet.  

oktober 2013- 
juni 2014 

Udarbejdelse af oplæg til investeringsplan (herunder 
programoplæg og udbud af bygherrerådgivning) 

oktober 2014-
september 2014 

Politisk behandling af oplæg til investeringsplan 2014-
2020 

september 2014- 
august 2017 

Forarbejde til byggeproces (valg af projektmodel, forun-
dersøgelser, udbud af teknisk rådgivning, lokalplanspro-
ces mv.) 

januar 2016-
december 2016  

Udførelse af byggearbejde på Cathrinegården  

september 2017-
juli 2020 

Udførelse af byggearbejde på Kellersvej (opdeles i etaper 
i forhold til genhusning af de nuværende beboere) 

 

3.  Status- nuværende handicapområde- pladser og 
tilbudsvifte 
Gladsaxes Kommunes nuværende tilbudsvifte til borgere med handicap består i dag af syv bo-

tilbud, to aktivitets- og samværstilbud, ét beskæftigelsestilbud (samt socialpædagogisk støtte 

og træning i borgernes eget hjem. Det vil dog ikke indgå yderligere i denne plan) Der gives en 

nærmere status på udviklingen i målgrupperne, og den nuværende tilbudsvifte i afsnit 5, som 

er baggrund for udviklingsplanens anbefalinger. I denne udviklingsplan er botilbud opdelt i tre 

typer.  

- Botilbudstype 1 er de længerevarende botilbud med døgndækning som fx Kellersvej 10.  

- Botilbudstype 2 er bofællesskaber og opgangsfællesskaber uden døgndækning som fx Ellekil-

de.  

- Botilbudstype 3 er midlertidig botræning/bolig uden døgndækning som fx Botræningstilbud-

det i Buddingecentret.  

 

3.1 Status- Køb af botilbud og nuværende tilbudsvifte 
Udvikling i egen efterspørgsel efter botilbud 

Det samlede antal køb af botilbudspladser8 fra 2009 til 2012 til Gladsaxeborgere er steget fra 

163 til (178)185. Pladserne med midlertidig botrænings/botilbud er steget fra 30 i 2009 til 35 

pladser i 2012.  

Figur 1. Køb af botilbud til Gladsaxe borgere i Gladsaxe og andre kommuner (2012) 

 

 

                                                        
 
8 Både længerevarende botilbud og bofællesskaber/opgangsfællesskaber §§ 108 og 85.  
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Gladsaxe borgere i botilbud i og udenfor kommunen- fordelt på diagnoser10
 

Som det ses i figur 2 købes 2/3 af pladserne til Gladsaxeborgere i botilbud til borgere med ud-

viklingshæmning11. Den sidste 1/3 af botilbuddene benyttes af borgere med autismespektrum-

forstyrrelser og borgere med fysiske handicap.  

Figur 2. Køb i Gladsaxe og andre kommuners botilbud til Gladsaxe borgere fordelt på diagnoser (2012) 

Botilbud12 I Gladsaxe I andre 

kommuner 

I alt 

Fysisk handicap 1 16 17 

Senhjerneskade 0 013 0 

Udviklingshæmning (Psykisk handicap)14 49 76 125 

Autismespektrumforstyrrelser 19 24 43 

I alt 6915 116 185 

 

Gladsaxe Kommunes egne botilbudspladser  

Gladsaxe Kommune har 180 egne botilbudspladser, hvoraf ca. 1/4 af pladserne i de længereva-

rende botilbud benyttes til Gladsaxe Kommunes egne borgere. Alle pladser i bo- opgangsfæl-

lesskaberne, og midlertidig botræning/bolig på nær én bruges af Gladsaxeborgere16. 

 

 

 

Figur 3. Antal af egne pladser fordelt på botilbudstyper (2012)17
 

Tilbudstyper Antal tilbud Antal pladser Gladsaxe 

Kommunes køb 

af pladser 

Andre kom-

muners køb af 

pladser 

1 Længerevarende botilbud  4 153 37 116 

2 Bofællesskaber/Opgangsfællesskaber 2 19 19 0 

                                                        
 
9 Grundet forskellige opgørelsesmetoder er det ikke muligt, at fordele køb af tilbud i 2009-2011 på de tre 
typer botilbud. Der blev i alt købt 185 botilbud i 2012 (figur 1). De resterende 7 borgeres tilbud har det ikke 
været muligt, at kategorisere i forhold til de tre botilbudstyper 
10 Antallet af borgere er opgjort pr. 31.12 2012 
11 Herunder borgere med multihandicap 
12 Antallet af botilbud er både takst og ikke-takstfinansierede botilbud efter servicelovens § 107, 108 og § 85 
13 Borgere med senhjerneskade får i dag primært tilbud i regi af Gladsaxe Kommunes Trænings- og Plejeafde-
ling 
14 I denne målgruppe indgår borgere med multihandicap 
15 Forskellen på de 64 borgere (figur 1) og 69 borgere (figur 2) skyldes forskellige opgørelsesmetoder 
16 Forskellen på de 69 borgere (figur 1) og 64 borgere (figur 2) skyldes, at tallene er opgjort med forskellige 
opgørelsesmetoder og på forskellige tidspunkter. 
17 Antallet af pladser købt af Gladsaxe Kommune og andre kommuner er opgjort på baggrund af samtlige 
borgere indskrevet i botilbuddet pr. 1. oktober 2012.  

Botilbud I Gladsaxe I andre kommuner 2012 

1 Længerevarende botilbud 37 75 112 

2 Bofællesskaber/opgangsfællesskaber 
 

19 
 

12 
31 

3 Midlertidig botræning/botilbud 8 27 35 

Botilbud i alt 64 114 178
9
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3 Midlertidig botræning/bolig 2 8 7 1 

Botilbudspladser i alt  8 180 63 117 

 

Udvikling i køb af egne tilbud 

I 2009 blev ca. 1/5 egne pladser benyttet til Gladsaxeborgere. I 2012 er tallet steget til 1/3 i 

overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes omlægningsstrategi.  

Figur 4. Køb af egne pladser til Gladsaxe borgere (2009-2012) 

Tilbudstyper 2009 2010 2011 2012 

1 Længerevarende botilbud  22 24 32 37 

2 Bofællesskaber/ 

Opgangsfællesskaber 

7 16 14 19 

3 Midlertidig botræning/bolig 0 0 5 7 

Botilbudspladser i alt  29 40 51 63 

 

Aldersfordeling i Gladsaxe Kommunes botilbud 

Der er en relativ bred aldersfordeling med vægt på borgere over 35 år i de længerevarende 

botilbud. I bo- og opgangsfællesskaberne er borgerne relativt unge dvs. hovedsageligt under 

46 år, og i de midlertidige botræningstilbud/botilbud er alle borgere under 26 år.  

Figur 5. Aldersfordelingen i Gladsaxe Kommunes botilbud (2012)18 
Tilbudstype/Alder  18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 
1 Længerevarende botilbud  15 38 77 27 

2 Bofællesskaber/ 
Opgangsfællesskaber 

4 8 5 0 

3 Midlertidig botræning/botilbud 8 0 0 0 

Aldersfordelingen i alt 27 46 82 27 

 

Gladsaxe Kommunes nuværende tilbudsvifte  
Figur 6. Gladsaxe Kommunes nuværende botilbud 
 Navn  Type Målgruppe Støttebehov Antal 

pladser/ 
borgere 

1 Kellersvej 6   

(Kellersvej 6,  

2860 Søborg) 

Længerevarende 
botilbud efter 
servicelovens § 
108  

Borgere med udviklingshæm-
ning og autismespektrum-
forstyrrelser.  

Borgerne har behov for moderat til fuld 

verbal og/eller fysisk støtte med behov 
for døgndækning. Endvidere er der 
borgere med behov for én til én støtte.  

22 

Kellersvej 8 & 9  

(Kellersvej 8 & 9,  

2860 Søborg) 

Længerevarende 
botilbud efter 
servicelovens § 
108 

Midaldrende og ældre borge-
re med udviklingshæmning 
med særlige behov for pleje 
og omsorg og personer med 
demens/Alzheimers samt 
borgere med en mildere form 
for psykiatrisk overbygning. 

Borgerne har behov for moderat til fuld 

verbal og/eller fysisk støtte og har behov 
for døgndækket støtte og pleje. 

 

48 

Kellersvej 10  

(Kellersvej 10,  

860 Søborg) 

Længerevarende 
botilbud efter 
servicelovens § 
108 

Borgere med udviklingshæm-
ning, hvor hovedparten af 
borgerne er fysiske mobile, og 
flere af borgere har psykiatri-
ske overbygning, epilepsi eller 
autistiske træk.  

Borgerne har behov for moderat til fuld 

verbal og/eller fysisk støtte til og har 
behov for døgndækket støtte.  

60 

Cathrinegården 

 (Taxvej 27,  

2880 Bagsværd) 

Længerevarende 
botilbud efter 
servicelovens § 85 
(§ 108 lignende) 
og én midlertidig 
akutplads og én 

Borgere med udviklingshæm-
ning.  

Borgerne har behov for moderat til fuld 

verbal og/eller fysisk støtte til og flere af 
beboerne har behov for døgndækket 
støtte. 

23 

                                                        
 
18 Aldersfordelingen er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet i 2012 
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midlertidig aflast-
ningsplads begge 
efter servicelo-
vens § 107 

2 Ellekilde  
(Elledalen 8,  
2800 Kongens 
Lyngby) 

Bofællesskab efter 
servicelovens § 85 
(§ 108 lignende) 

Borgere med udviklingshæm-
ning. 

Borgerne har et let til moderat behov for 
verbal og/eller fysisk støtte og uden 
behov for døgndækket støtte.  Der 
leveres plejeydelser fra Trænings- og 
Plejeafdelingen i aften og nattetimerne. 

7 

Gyngemosegård 
I og II (Mørkhøj-
vej 146 og 152, 
2730 Herlev) 

Opgangsfælles-
skab efter service-
lovens § 85 (§ 108 
lignende) 

Borgere med udviklingshæm-
ning. 

Borgerne har et let til moderat verbal 
og/eller fysisk støttebehov og uden 
behov for døgndækket støtte. Noget af 
støtten gives som gruppetræning, og 
individuel støtte tildeles efter borgernes 
forskellige behov. 

12 

3 Botræningstil-

buddet i Bud-

dingecentret  

(Buddinge-

centret,  

2860 Søborg) 

Midlertidigt 
botræningstilbud 
efter servicelo-
vens § 107  

Borgere med au-
tismespektrumforstyrrelser.  

Borgere med et let til moderat verbal 
og/eller fysisk støtte behov og uden 
behov for døgndækket støtte. Borgerne 
er på de fleste områder selvhjulpne. 
Borgerne har behov for træning til socialt 
samvær og individuel støtte til at struktu-
rere sin hverdag, så de på sigt kan flytte i 
et mindre indgribende tilbud. 

6 

Midlertidige 

boliger Kellers-

vej 6   

(Kellersvej 6,  

2860 Søborg) 

Midlertidige 
boliger efter 
servicelovens § 
107 

Borgere med udviklingshæm-
ning og autismespektrum-
forstyrrelser. 

Borgere med et let til moderat verbal 
og/eller fysisk støtte behov. Borgerne er 
på de fleste områder selvhjulpne. Bor-
gerne har behov for træning til socialt 
samvær og individuelt støtte til at struk-
turere sin hverdag, så de på sigt kan 
flytte i et mindre indgribende tilbud. 

2 

Antal pladser i alt 180 

 

Det skal for en ordens skyld nævnes, at udover botilbuddene, består den nuværende tilbuds-

vifte af støtte leveret i borgernes egne hjem efter servicelovens § 85. Støtten leveres af Glad-

saxe Handicapcenter (Valdemars Alle 81D, 2860 Søborg), og gives borgere med udviklings-

hæmning, autismespektrumforstyrrelser, senhjerneskade eller fysiske handicap. Borgerne har 

et let til moderat behov for praktisk, fysisk og/eller verbal støtte. 

 

Øvrige lokale botilbud 

I figur 7 er de øvrige lokale botilbud, som ligger i Gladsaxe Kommune præsenteret. Gladsaxe 

Kommune har driftsoverenskomst med Center for Døve, mens Skovdiget er et selvejende til-

bud.   

Figur 7. Gladsaxe Kommunes øvrige lokale tilbud 

Navn  Type Målgruppe Støttebehov Antal 
pladser 

Center for døve 

(Oktober 22A, 

2730 Herlev) 

Længerevaren-
de botilbud 
efter servicelo-
vens § 108  

Borgere med udviklings-
hæmning, au-
tismespektrumforstyrrel-
ser og multihandicap 

Borgerne har behov for moderat til 
fuld verbal og/eller fysisk støtte med 
behov for døgndækket støtte.  

4419 

Skovdiget 

(Skovdiget 223, 

2880 Bagsværd) 

Længerevaren-
de botilbud 
efter servicelo-
vens § 108 

Borgere med au-
tismespektrumforstyrrel-
ser 

Borgerne har behov for moderat til 
fuld verbal og/eller fysisk støtte og 
har behov for døgndækket støtte og 
pleje. 
 

5 
 

I alt 49 

Disse to botilbud indgår ikke yderligere i denne udviklingsplan. 

 

                                                        
 
19 De 44 borgere er fordelt på de tre botilbud Unohuset, Oktobervej 22-26-28 og V18.  
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3.2 Status- Køb af aktivitets- og samværstilbud og nuværende til-

budsvifte  
Det samlede køb af aktivitets- og samværstilbudstilbud har ligget rimeligt stabilt siden 2009. 

Figur 8. Køb af aktivitets- og samværstilbud og til Gladsaxeborgere (2009-2012)20  

 

 

 

 

Gladsaxe borgere i aktivitets- og samværstilbud i og udenfor kommunen- fordelt på diag-

noser 

Over 2/3 af aktivitets- og samværstilbudspladserne benyttes af borgere med udviklingshæm-

ning. De øvrige diagnosegrupper udgør tilsammen den sidste 1/3.  

Figur 9. Køb i Gladsaxe og andre kommuners aktivitets- og samværstilbud til Gladsaxeborgere fordelt på 

diagnoser (2012) 

Aktivitets- og samværstilbud21 I Gladsaxe I andre 

kommuner 

I alt 

Fysisk handicap 5 15 20 

Senhjerneskade 0 2 2 

Udviklingshæmning (Psykisk handicap)22 19 61 80 

Autismespektrumforstyrrelser 2 15 17 

I alt 26 93 119 

 

Udvikling i køb af egne tilbud 

I tråd med Gladsaxe Kommunes omlægningsstrategi er brugen af egne pladser til Gladsaxebor-

gere steget fra 15 % i 2009 til 18 % i 2012. 

Figur 10. Køb af egne aktivitets- og samværstilbud til Gladsaxe borgere (2009-2012) 

Tilbudstype 2009 2010 2011 2012 

Aktivitets- og samværstilbud 18 18 18 2423 

 

I dag benytter 144 borgere Gladsaxe Kommunes aktivitets- og samværstilbudspladserne, hvor-

af 1/5 pladser bruges til Gladsaxe borgere24 .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
20 Nogle borgere er visiteret til flere tilbud.  
21 Både takst og ikke-takstfinansierede botilbud efter servicelovens § 107, 108 og § 85 
22 I denne målgruppe indgår borgere med multiple handicap 
23 Forskellen på 26 borgere (figur 8) og de 24 borgere (figur 10) skyldes, at tallene er opgjort med forskellige 
opgørelsesmetoder og på forskellige tidspunkter. 
24 Forskellen på de 26 borgere (figur 5) og de 30 borgere (figur 7) skyldes, at tallene er opgjort med forskellige 
opgørelsesmetoder og på forskellige tidspunkter.  

Tilbudstype 2009 2010 2011 2012 

Aktivitets- og samværstilbud 
114 112 122 119 
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Figur 11. Antal af borgere på egne aktivitets- og samværstilbud (2012) 

Tilbudstype Antal tilbud Antal borgere Gladsaxe Kom-

munes køb af 

pladser 

Andre kom-

muners køb af 

pladser 

Aktivitet og samværs-

tilbud  

2 14425 30 114 

 

Gladsaxe Kommunes nuværende tilbudsvifte  

Figur 12. Gladsaxe Kommunes nuværende aktivitets- og samværstilbud 

Navn  Type Målgruppe Støttebehov Antal 
pladser 

AC Kellersvej 
(Kellersvej 13, 
2860 Søborg) 
 

Aktivitets- og 
samværstil-
bud efter 
servicelovens 
§ 104 

Borgere med udvik-
lingshæmning og multi-
handicap 

De fleste borgere har et let til 
moderat verbal og/eller fysiske 
behov for støtte.  Nogle borgere 
har et moderat til behov fuld verbal 
og/eller fysisk behov for støtte. 

122 

Kellersvej 6 

(Kellersvej 12, 

2860 Søborg) 

Aktivitets- og 

samværstil-

bud efter 

servicelovens 

§ 104 

Borgere med udvik-

lingshæmning og au-

tismespektrumforstyr-

relser. 

Borgerne har et moderat til fuld 

verbal og/eller fysisk behov for 

støtte. 

8 

I alt 13026 

Aktivitets- og samværstilbuddet Kellersvej 6 er målrettet beboerne i botilbuddet Kellersvej 627.  

AC Kellersvej består udover aktivitets- og samværstilbud af en Serviceafdeling, som blandt an-

det leverer grøn- og hvid vedligehold på området på Kellersvej, og af cafe Dukkehuset, som er 

en cafe, der ligger på Kellersvej.  

 

Øvrige lokale aktivitets- og samværstilbud 

Ud over Gladsaxe Kommunes egne aktivitets- og samværstilbud findes to øvrige lokale aktivi-

tets- og samværstilbud beliggende i Gladsaxe Kommune. Døves aktivitetscenter er en del af 

Center for Døve, mens Christianehøj er et selvejende tilbud.  

Figur 13. Gladsaxe Kommunes øvrige lokale aktivitets- og samværstilbud 

Navn  Type Målgruppe Støttebehov Antal 
pladser 

 Døves aktivitetscen-

ter 

(Generatorvej 2M, 

2730 Herlev) 

Aktivitets- og 
samværstilbud 
efter servicelo-
vens § 104 

Døve borgere med udvik-
lingshæmning, au-
tismespektrumforstyrrel-
ser og multihandicap 

Borgerne har et moderat til fuld 

verbal og/eller fysisk behov for 
støtte. 

47 

Christianehøj 

(Christianehøj 193, 

2860 Søborg) 

Aktivitets- og 
samværstilbud 
efter servicelo-
vens § 104 

Borgere med fysiske han-
dicap 

De fleste borgere har et let til mode-

rat verbal og/eller fysiske behov for 
støtte.  Nogle borgere har et mode-

rat til behov fuld verbal og/eller 
fysisk behov for støtte. 

6028 

I alt 107 

Disse to tilbud indgår ikke yderligere i denne udviklingsplan. 

                                                        
 
25 Antallet af borgere er opgjort pr. 31.12 2012 
26 Forskellen på de 130 aktivitets- og samværstilbuds pladser (figur 12) og 144 borgere (figur 7) skyldes, at de 

fleste af borgerne, er visiteret til aktivitets- og samværstilbud færre end fem dage om ugen, og derfor er 

antallet af borgere højere end antallet af pladser.  
27 Tilbuddet er oprettet fordi borgerne ikke kunne rummes i de eksisterende aktivitets- og samværstilbud 
28 Antal daglige pladser. Borgerne kommer på Christianehøj 1-2 dage om ugen. 
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3.3 Status- køb af beskyttet beskæftigelsestilbud- og tilbudsvifte 

Udvikling i egen efterspørgsel efter beskyttet beskæftigelsestilbud  

Køb af beskyttet beskæftigelsespladser har siden 2009 ligget stabilt. 

Figur 14. Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud til Gladsaxe borgere (2009-2012)29 

 
 

 

 

Gladsaxe borgere i beskyttet beskæftigelsestilbud i og udenfor kommunen- fordelt på diag-

noser 

Over 2/3 af pladserne bruges af borgere med udviklingshæmning, mens de øvrige diagnose-

grupper bruger den sidste 1/3 af pladserne tilsammen. 

Figur 15. Køb i Gladsaxe og andre kommuners beskyttet beskæftigelse til Gladsaxeborgere fordelt på diag-

noser (2012) 

Beskyttet beskæftigelse30 I Gladsaxe I andre 

kommuner 

I alt 

Fysisk handicap 2 4 6 

Senhjerneskade 0 0 0 

Udviklingshæmning (Psykisk handicap)31 6 57 63 

Autismeforstyrrelser 10 7 17 

I alt 18 68 86 

1/5 af de beskyttede beskæftigelsespladser købes lokalt i Gladsaxe Kommune, mens de øvrige 
pladser købes i andre kommuner. 
 
Gladsaxe Kommunes nuværende tilbudsvifte  

I 2011 besluttede Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget32 at anvende Kildehuset 

(Kildebakken 14, 2860 Søborg), som et samlet beskæftigelsestilbud der giver borgere med psy-

kosociale handicap samt borgere med let til moderat udviklingshæmning en meningsfuld form 

for beskæftigelse i hverdagen. I 2012 blevet navnet ændret til IværkStedet Kildehuset33. På 

nuværende tidspunkt har IværkStedet Kildehuset ikke tilknyttet borgere med handicap, som 

hører til denne udviklingsplans målgruppe. Borgere i job med løntilskud og i beskyttet beskæf-

tigelsespladser, der er tilknyttet i dag, er alle borgere med psykosociale handicap.  

 

Der er i dag ansat 10 i job på særlige vilkår i regi af AC Kellersvej med lettere udviklingshæm-

ning.  Serviceafdelingen og Cafe Dukkehuset beskæftiger hver fem førtidspensionister i job 

med løntilskud34.   

 

Lokale beskyttet beskæftigelsestilbud 

Døves vaskeri indgår som del af Center for Døves tilbudsvifte, mens SOVI er selvejende. 

                                                        
 
29 Nogle borgere er visiteret til flere tilbud.  
30 Antallet af botilbud er både takst og ikke-takstfinansierede botilbud efter servicelovens § 107, § 108 og § 
85 
31 I denne målgruppe indgår borgere med multiple handicap 
32 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 08.06.2011,sags. nr. 52 
33 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 24.10.2012, sags. nr. 75 
34 Lov om aktiv beskæftigelsesindsat § 51. 

Tilbudstype 2009 2010 2011 2012 

Beskyttet beskæftigelsestilbud 85 82 88 86 
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Figur 16. Gladsaxe Kommunes øvrige lokale beskyttet beskæftigelsestilbud 

Navn  Type Målgruppe Støttebehov Antal 
pladser 

Døves Vaskeri  

(Generatorvej 2 S, 

2730 Herlev) 

Beskyttet be-
skæftigelse 
efter servicelo-
vens § 103 

Døve borgere med udvik-
lingshæmning og au-
tismespektrumforstyrrel-
ser  

Borgerne har et let til moderat ver-
bal og/eller fysisk behov for støtte. 

34 

SOVI 

(Transformervej 13, 

2730 Herlev) 

Beskyttet be-
skæftigelse 
efter servicelo-
vens § 104 

Borgere med au-
tismespektrumforstyrrel-
ser 

Borgerne har et moderat til fuld 

verbal og/eller fysisk behov for 
støtte. 

50 

I alt 84 

De to tilbud indgår ikke yderligere i udviklingsplanen.    
 

4. Principper og pejlemærker for udviklingsplan 2014-

2020 
4.1 Baggrund for principper og pejlemærker 

I dette afsnit præsenteres principper, og centrale pejlemærker for udviklingen af handicapom-

rådet i Gladsaxe Kommune og for området på Kellersvej og dermed for denne udviklingsplan. 

Både principper og pejlemærker er visionære i forhold til måden at arbejde på i dag. Der er 

behov for, at medarbejderne løbende gennemgår relevant kompetenceudvikling for at kunne 

leve op til principper og pejlemærker.  

 

Udgangspunktet for principperne er et idekatalog, som er blevet til på baggrund af tre dialog-

mødemøder med borgere med handicap, pårørende, medarbejdere og Gladsaxe Kommunes 

Handicapråd. Idekataloget kan ses i sin fulde længde i bilag 8.  

 

Der er desuden nedsat en referencegruppe, som består af borgere med handicap, pårørende, 

medarbejdere, brugerorganisationer og Gladsaxe Kommunes Handicapråd. Referencegruppen 

er blevet inddraget i arbejdet med at udforme principper og pejlemærker.  

 

Adskillelse af bolig og ydelse 

I Gladsaxe Kommune arbejdes ud fra princippet om, at bolig og ydelse35 skal være adskilt, gan-

ske som det er fastlagt i serviceloven. Da serviceloven blev vedtaget i 1998, var den et opgør 

med institutionsbegrebet, og der kom et øget fokus på normalisering, integration i samfundet 

og lige muligheder for personer med handicap. At bolig og ydelse er adskilt betyder, at støtte 

og hjælp til borgerne ydes ud fra en individuel behovsvurdering, og med respekt for den enkel-

tes selvbestemmelse. Det betyder samtidigt, at boligen uanset boform i dag er borgernes pri-

vate hjem.  

 

                                                        
 
35 Ydelse skal i denne sammenhæng forstås som social pædagogisk personlig og praktisk vejledning, støtte og 
træning og personlig omsorg og pleje.  
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I dag er de fysiske rammer i størstedelen af de døgndækkede botilbud i Gladsaxe ikke optimale 

i forhold til fuldt ud at kunne udmønte princippet om adskillelse af bolig og ydelse. Det er der-

for også i dag hovedsageligt borgernes diagnose og funktionsniveau, der er afgørende for, hvil-

ke bolig der tilbydes. På de fleste botilbud på Kellersvej skal man igennem fællesarealer for at 

kunne komme ind til sin bolig. Boligerne er små, og beboerne deler de fleste steder badevæ-

relse to og to. Fællesarealerne er lige ude for boligen, og det sociale fællesskab foregår som 

udgangspunkt med de mennesker, man bor sammen med. Personalefaciliteterne ligger i de 

fleste botilbud i tilknytning til boligerne og fællesarealerne.     

 

Fleksibilitet og valgmuligheder 

I Idekataloget udtrykkes et fælles ønske fra borgere, pårørende og medarbejdere, at boligerne 

bliver så fleksible som muligt, og hvor boligen fremstår som et hjem med egen indgang. Der 

skal blandt andet også kunne være plads til at kunne få besøg i boligen. Der er forskellige øn-

sker til, hvor store boligerne skal være, og hvad de skal indeholde afhængigt af de forskellige 

målgruppers behov.  Samtidigt at der et fælles ønske om øget brug af velfærdsteknologiske 

løsninger. I idekataloget nævnes blandt andet touchskærme, så borgerne kan se hvilke aktivi-

teter, der sker på områder, loftlifte og sensorteknologi til åbne og lukke døre og vinduer.  

 

Gladsaxe Kommune har med Plan 2020 for Handicapområdet for voksne36 samt kommunens 

Handicappolitik 2010-201337 fastlagt en række overordnede visioner og principper for kommu-

nes tilbud. I plan 2020 for handicapområdet, som bygger på FN’s Handicapkonvention og Glad-

saxe Kommunes Handicappolitik, er det gennemgående tema fleksibilitet. Det vil sige, at der 

skabes fleksible rammer på alle områder fx i tilrettelæggelse af støtte, og i fritids- og beskæfti-

gelsestilbud. En af visioner i Plan 2020 er, at ”boligmarkedet til borgere med handicap er mang-

foldigt”. Det skal derfor tilstræbes, at borgere med handicap skal have et valg, som handler om 

type af boligform, beliggenhed, pris og med hvem og hvor mange, man vil bo sammen. Boliger 

i Gladsaxe Kommune skal derfor være fleksible og den enkelte borger skal derfor i så vid ud-

trækning som muligt kunne sætte sit præg på sin bolig og skabe sig et hjem. 

 

I idekataloget er også ønsker om en bredere vifte at aktiviteter og fritidstilbud på området på 

Kellersvej, som fx et fælles ”medborgerhus” med storskærm til aktiviteter fx fodboldkampe, 

udstillinger, dans på tværs, og rockkoncerter. I dag er cafe Dukkehuset åbent i dagstimerne i 

hverdagene, og caféen holder desuden søndagsåbent ca. 1. gang om måneden, hvor cafeen 

bl.a. inviterer til brunch, banko og grillarrangementer. Cafeen bruges primært af områdets 

beboere. Borgere og pårørende kan også leje cafeen udenfor almindelig åbningstid til fx fejring 

af en rund fødselsdag. Det ønskes, at cafeen også har åbnet om aftenen og i weekenderne. 

Salen på Kellersvej bruges af Suka38 fire hverdag om ugen hovedsageligt i dagstimerne. Suka 

tilbyder undervisning og debatarrangementer primært til borgere med handicap. Salen bruges 

også til at holde større fester, som fx julefest, fastelavn og et årligt modeshow.   Gladsaxe 

Kommunes aktivitets- og samværstilbud er i dag placeret i forskellige bygninger på Kellersvej, 

                                                        
 
36 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 26.10.2011, sags nr. 72  
37 Gladsaxe Kommunes Byråd 15.12.2010, sags nr. 165 
38 Suka er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og debatarrangementer under Folkeoplysnings-
loven samt undervisning under Lov om Kompenserende specialundervisning for voksne. 
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og består af opholdsrum, fællesarealer og et sanserum. Gladsaxe Handicapcenter har igangsat 

en spørgeskemaundersøgelse til uddybelse af, hvilke aktiviteter beboerne på området og bor-

gere som bor i eget hjem kunne tænke sig, der bliver udbudt fremover.  

 

Fra aktivitet og samvær til beskæftigelse  

En anden vision fra Plan 2020 for Handicapområdet er, at Gladsaxe Kommune skal have en 

stærk profil på beskæftigelsesområdet. I dag er flere unge borgere med handicap igennem et 

Særlige Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesforløb (STU), hvor de bl.a. trænes til at kunne vareta-

ge et arbejde på særlige vilkår. Samtidigt ønsker flere borgere og pårørende et beskæftigelses-

tilbud i stedet for et aktivitets- og samværstilbud.  

Tilbuddene i IværkStedet Kildehuset er målrettet borgere med handicap, der kræver en helt 

særlig indsats for at komme ind på og blive fastholdt på arbejdsmarkedet samt tilbud om be-

skyttet beskæftigelse(efter servicelovgivningen) for de borgere der ikke er i stand til at klare et 

job med løntilskud (efter arbejdsmarkedslovgivningen). Fordi IværkStedet Kildehuset er 

nyopstartet benyttes tilbud på nuværende tidspunkt kun af borgere med psykosociale handi-

cap, men IværkStedet Kildehuset skal på sigt også bruges af denne udviklingsplans målgruppe.      

 

Støtte til realisering af mål og drømme 

 I plan 2020 er det en vision og princip, at medarbejderne er kompetente rollemodeller. Det 

betyder, at medarbejderne går fra den traditionelle rolle som livstilrettelægger, som ordner og 

klare og beskytter borgeren, til en rolle som livshjælper som vejleder og støtter borgeren i at 

træffe beslutninger, være mere selvhjulpen samt bevare og udvikle kompetencer ud fra det 

rehabiliterende perspektiv. Der skal arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang til borgerne, 

hvor den enkeltes mål og drømme er omdrejningspunktet for den støtte, der tilbydes.  

 

Udnytte egne ressourcer 

Det centrale i omlægningsstrategien er, at borgerne får mulighed for at udnytte egne ressour-

cer og deltage aktivt i samfundslivet i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag. De fremti-

dige boliger skal derfor kunne understøtte, at borgerne kan bo i eget hjem, så de kan få et så 

selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Bofællesskaber, opgangsfællesskaber og botræ-

ningstilbud skal fremover rumme en bredere målgruppe end tidligere.  

4.2 Pejlemærker for botilbud 

• Boligen er borgernes private hjem.  

Det betyder, at boligen skal indrettes, så borgerne så vidt muligt kan leve sit liv på egne be-

tingelser.  

 

• Boligerne er livsfase boliger, hvor støtten gives efter borgernes individuelle behov.  

Det betyder, at hvis en borgers behov ændrer sig fx som følge af nedsat fysisk funktionsev-

ne, skal borgerne ligesom alle andre tilbydes at flytte i en bolig, som i højere grad tilgodeser 

de ændrede behov.        

 

• Fællesarealerne er adskilt fra boligen.  
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Det betyder, at fællesarealerne kan tilpasses de enkelte målgruppers behov, og at fælles-

arealerne kan bruges uafhængigt af boligens placering. Nogle fællesarealer ligger i tæt nær-

hed til boligerne, mens andre fællesarealer ligger væk fra boligerne.  

 

• Personalefaciliteterne er som udgangspunkt adskilt fra borgernes private hjem.  

Det betyder, at fx mødelokaler og omklædningsfaciliteter er fysisk adskilt fra boligerne, 

mens særlige medarbejderfaciliteter findes tættere på boligerne. 

 

• Der er overensstemmelse mellem husleje og borgernes indkomstgrundlag. 

Det betyder, at der så vidt muligt tages højde for, at borgerne har forskellige indkomst-

grundlag.   

 

• De længerevarende døgndækkede boliger (botype 1) skal have forskellige 

størrelser og indhold.  

Det betyder, at boligerne varierer i størrelse og indhold afhængigt af borgernes behov.  

Nogle borgere har fx behov for plads til personlige hjælpemidler og stort badeværelse. Der 

indtænkes så vidt muligt velfærdsteknologiske løsninger i boligerne.  

   

• Bo- og opgangsfællesskaberne (botype 2) er hovedsagligt placeret i alment boligbyggeri.  

Det betyder, at disse boliger i tråd med den rehabiliterende tankegang er placeret i det lo-

kale nærmiljø, og at borgerne støttes og trænes i at kunne bo selvstædigt.  

 

• De midlertidige botrænings/botilbud (botype 3) er kollegielignede boliger.  

Det betyder, at der er fælles køkken, og hvis det er mulig eget bad og toilet.  Her støttes og 

trænes borgerne i også at kunne bo selvstændigt.   

4.3 Pejlemærker for aktivitets- samværs- samt beskæftigelsestil-
bud   

• Tilbudsviften udvides med beskyttet beskæftigelsespladser.  

Det betyder, at tilbudsviften vil blive styrket i forhold til viften af beskæftigelsestilbud. 

 

• Tilbudsviften gøres attraktiv for borgerne i Gladsaxe Kommune. 

Det betyder, at borgerne i større udstrækning vælger Gladsaxe Kommunes egne aktivitets 

og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud.  

4.4 Pejlemærker for området på Kellersvej  

• Området på Kellersvej skal være for alle borgere med handicap i Gladsaxe Kommune.  

Det betyder, at områdets vifte af fritidsaktiviteter skal udvides og appellere til en bredere 

målgruppe, så fx borgere med handicap der bor i eget hjem også vil have lyst til at bruge 

områdets tilbud.  
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5. Handicapområdet- Anbefalinger til fremtidige 
botilbudsvifte  

5.1 Udvikling i behov for pladser 
I budgetnote 6 (2012) blev der identificeret tre overordnede udviklingstendenser:  

• De demografiske udviklingstendenser viser, at den generelle middellevetid er stigende, også 

for borgere med handicap.  

• De samfundsmæssige udviklingstendenser viser, at der sker en øget medikalisering39 og 

sygeliggørelse, hvor flere borgere mener, at de har et handicap, og flere også får stillet en 

diagnose.  

• Den sundhedsfaglige udvikling viser, at flere børn fødes for tidligt, og der ses flere flerbørns-

fødsler, hvilket medfører en øget risiko for at få et handicap. Der er fx konstateret en øget 

forekomst af autismespektrumforstyrrelser blandt for tidligt fødte børn.  

 

Det er ikke muligt at give et helt præcist bud på det fremtidige antal borgere inden for de en-

kelte målgrupper. Antallet af borgere i målgruppen i sagens natur ikke kan fastlægges mange 

år frem i tiden. Nogle borgeres handicap er medfødte, mens andre kan pådrages i løbet af livet, 

fx som følge af sygdom eller ulykke. Endvidere kan opstå nye diagnosticerings- og behand-

lingsmuligheder, og endelig kan borgernes behov ændre sig over tid på en måde, som ikke er til 

at forudse. Derfor er målgrupperne med udgangspunkt i de skitserede uviklingstendenser i 

budgetnote 6 (2012) efter bedste evne kategoriseret efter støttebehov, som de fremtidige 

fleksible tilbud skal tage udgangspunkt i.  

 

5.2 Fremtidig botilbudsvifte 
I figur 17 præsenteres forskellen på nuværende og forslag til fremtidige botilbudsvifte, herun-

der udviklingen i antallet af pladser, Gladsaxe Kommune fortsatte køb og salg af pladser og 

endelig forslag til fysisk placering. I bilag 9 og 10 gives uddybet status på udviklingen i de nuvæ-

rende målgrupper i Gladsaxe Kommunes botilbud, samt den forventede tilgang af unge borge-

re. 

Figur 17. Fremtidige botilbud 
Tilbudstyper Målgruppe 

Udvikling 

Plad-

ser 

I dag  

Pladser 

frem-

over 

Udvik-

ling i 

antal 

pladser 

Køb og 

salg 

(Ja/nej)
40 

Fysisk place-

ring 

1 Længerevarende 

botilbud med og 

uden døgndækning 

Borgere med udviklings-

hæmning, autismespektrum-

forstyrrelser, og multihandi-

153 14341 10 Ja Kellersvej og 

Cathrinegår-

den 

                                                        
 
39 Ved medikalisering forstås, at større og større dele af menneskelivets reaktioner og livsfaser defineres ud 
fra en medicinsk forståelsesramme og derved bliver til et anliggende for sundhedsvæsenet (Iversen et al 
2004). 
40 Ved køb og salg skal her forstås, at det forudsættes, at pladser i tilbud, som drives og anvendes af Gladsaxe 
Kommune også sælges til andre kommuner. 
41 De 143 pladser er inklusiv to midlertidige pladser på Kellersvej 6 konverteret til længerevarende boliger 
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cap 

2 Bofællesskaber/ 

Opgangsfællesska-

ber 

 

Borgere med udviklings-

hæmning og au-

tismespektrumforstyrrelser 

19 39 20 Nej Tilbygning til 

Cathrinegår-

den og i al-

ment bolig-

byggeri 

3 Midlertidig 

botræning/botilbud 

Borgere med udviklings-

hæmning og au-

tismespektrumforstyrrelser  

842(6) 18 10 (12) 

 

Nej Valdemars Alle 

(kort sigt) eller 

Kellersvej 

(længere sigt) 

Botilbudspladser i 

alt  

 180 200 20   

 

5.2.1 Reducering af længerevarende botilbudspladser 
Den fremtidige kapacitet af længerevarende døgntilbud reduceres med 10 pladser fra 153 

pladser i dag til 143 pladser fremover. Pladserne skal fortsat hovedsageligt bruges af borgere 

med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser. På Kellersvej 6 forudsættes de to 

midlertidige boliger konverteret til længerevarende boliger. Dermed vil der blive to ekstra 

pladser til borgere med autismespektrumforstyrrelser med fuldt støttebehov. De to pladser 

indgår fremover i det samlede antal længerevarende botilbudspladser.  

 

Reduceringen forslås af følgende grunde. For det første bor i dag borgere i de længerevarende 

botilbud, hvis støttebehov ville kunne dækkes i et bo- eller opgangsfællesskab. Borgerne bor i 

disse botilbud i dag, fordi der da de i sin tid blev visiteret til pladser, var en anden tilgang til 

borgere med handicap, og dermed en anden visitationspraksis. Der fandtes desuden ikke nød-

vendigvis alternative muligheder som fx bo- og opgangsfællesskaber. Nu er tilgangen en an-

den, tilbudsviften blevet bredere, og det muligt at visitere borgere med moderat støttebehov 

til bo- og opgangsfællesskaber. Det betyder, at pladserne i de længerevarende botilbud frem-

over målrettes til borgere med et moderat til fuld støttebehov.  

 

For det andet viser udviklingen i de nuværende længerevarende botilbud, at andre kommuner 

køber færre pladser end tidligere til Kellersvej 8 & 9 og Kellersvej 10. At andre kommuner kø-

ber færre pladser, skyldes, at de også målretter de længerevarende botilbud til borgere med et 

stort støttebehov, og opretter de lettere tilbud lokalt. Der forventes dog fortsat et mindre salg 

af de specialiserede længerevarende botilbudspladser til voksne. Der er i dag er en aktiv vente-

liste med både Gladsaxeborgere og andre kommuners borgere til Kellersvej 6 og Cathrinegår-

den.  

 

For det tredje vil pladserne fremover i højere grad benyttes af Gladsaxeborgere. I dag køber 

Gladsaxe Kommune 112 længerevarende botilbud til egne borgere. 37 pladser købes i egne 

tilbud, mens de resterende 75 pladser købes i andre kommuners tilbud.  I tråd med omlæg-

ningsstrategien vil borgere, som fremover skal visiteres til et botilbud, som udgangspunkt blive 

tilbudt et lokalt tilbud. Det forventes, at ca. 22 unge borgere, som i dag får tilbud indenfor bør-

ne- og ungeområdet på kortere eller længere sigt, skal tilbydes et længerevarende botilbud.  

                                                        
 
42 De to midlertidige pladser på Kellersvej 6 konverteres til længerevarende botilbudspladser, og derfor udvi-
des de midlertidige boliger teknisk set med 12 pladser.   
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Størstedelen er borgere med udviklingshæmning, men der er også borgere med au-

tismespektrumforstyrrelser.  

 

Det faglige indhold i de længerevarende botilbud skal fremover være fleksibelt og tilpasses i 

takt med at nytilkomne borgere er mere støttekrævende end tidligere, og ofte har sammensat-

te diagnoser. Størstedelen af de nuværende beboere er mellem 46-64 år, men der ses også 

både en yngre og ældre beboergruppe. Det forventes, at alderssammensætning også fremover 

vil være bred, hvilket stiller krav til et fleksibelt indhold i tilbuddene.  

 
De fremtidige fysiske rammer 

De længerevarende botilbudspladser vil fortsat skulle placeres på området på Kellersvej og på 

Cathrinegården. De fysiske rammer på Cathrinegården og Kellersvej 6 er tidssvarende, hvor-

imod botilbuddene Kellersvej 8 & 9 og 10 skal gøres tidssvarende. Disse 106 boliger er på ca. 

15-18 m2, og beboerne deler badeværelse to og to.  Boligerne skal fremover variere i størrelse 

og indretning. Det skal være valgfrit, om boligen skal bestå af et stort rum eller to mindre rum. 

Der skal være eget badeværelse og køkken, og der skal indtænkes relevante velfærdsteknolo-

giske løsninger.  

 

5.2.2 Udvidelse af bofællesskabs- og opgangsfællesskabspladser  
Der udvides med 10 bofællesskabspladser i tilknytning til Cathrinegården, og med 10 opgangs-

fællesskabsplader i et alment boligbyggeri. Dermed udvides den samlede kapacitet fra 19 til 39 

pladser. De nye pladser er til borgere med autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæm-

ning med et let til moderat støttebehov. 

 

Denne udvidelse foreslås af flere grunde. For det første køber Gladsaxe Kommune i dag 31 

pladser i denne type tilbud, hvoraf 12 pladser købes i andre kommuner. Når Gladsaxe Kommu-

ne selv opretter flere bo- opgangsfællesskabet mindskes behovet for køb af pladser i andre 

kommuner, og borgerne kan i tråd med omlægningsstrategien forblive i Gladsaxe Kommune 

tæt på familie og netværk, og i tråd det rehabiliterende perspektiv leve et så selvstændigt liv 

som muligt. Denne udvidelse er desuden også i overensstemmelse med budgetnote 6 (2012) 

anbefalingen om at etablere et ”Et lokalt boligtilbud til unge autister” 

 

For det andet er pladserne i Gladsaxe Kommunes egne tilbud fuldt belagt. Bofællesskabet Elle-

kilde har en aktiv venteliste, og beboerne i opgangsfællesskabet Gyngemosegård er løbende 

flyttet ind i takt med Psykiatri- og Handicapafdelingen har fået anvisningsret over boligerne. 

Der er kun få udskiftninger i beboergrupperne, og det forventes, at beboerne i begge botilbud 

vil blive boende gennem længere tid. I dag er beboerne i aldersgrupperne fra 18-46 år.  

 

For det tredje forventes ca. 17 borgere under 18 år på kortere eller længere sigt at skulle tilby-

des et bo- eller opgangsfællesskab. De fleste af disse unge borgere har udviklingshæmning, 

men der ses også enkelte, som har autismespektrumforstyrrelser.  

 

Tilbygning til Cathrinegården- De fremtidige fysiske rammer 

Bofællesskabspladserne etableres i fysisk tilknytning til botilbuddet Cathrinegården med ledel-

ses- og driftsmæssig integration. Dermed opnås faglige og økonomiske fordele, og den fysiske 
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placering i et nærmiljø med byliv og offentlig transport. Bofællesskabspladserne skal oprettes i 

en selvstændig bygning.  

Der skal være individuelle lejligheder med eget badeværelse og køkken. Det vil være hensigts-

mæssigt, at lejlighederne kan sammenlægges, så det bliver muligt for par at bo sammen. Der 

skal være fokus på at støtte borgerne til et så selvstændigt liv som muligt. Derfor skal der heller 

ikke være fællesarealer og personalefaciliteter tilknyttet bofællesskabet. Borgerne skal i stedet 

for benytte de allerede etablerede fællesarealer på Cathrinegården eksempelvis cafeen og 

Oasen, som er et aktivitets- og samværsrum. Personalet skal benytte personalefaciliteterne på 

Cathrinegården.  

 

I alment boligbyggeri 

Opgangsfællesskabspladserne etableres i dialog med det relevante boligselskab i et konkret 

alment boligbyggeri, der endnu ikke er udvalgt. Opgangsfællesskabspladserne kan etableres i 

et eksisterende boligbyggeri, i takt med Gladsaxe Kommune via anvisningsret får adgang til 

bestemte boliger i en udvalgt opgang, eller i et nyt byggeri. Boligerne skal bestå af individuelle 

lejligheder med eget badeværelse og køkken.  Afhængigt af borgernes behov og det økonomi-

ske råderum skal det vurderes, om der skal etableres fællesarealer, som fx et fælles køkken, 

hvor borgerne kan træne sociale færdigheder. Der skal ikke være personalefaciliteter tilknyttet 

opgangsfællesskabet.  

 

 Da opgangsfællesskabet etableres i alment boligbyggeri, vil der ikke være ombygningsudgifter, 

hvorfor disse boliger ikke indgå i oplæg til investeringsplan. Oprettelse af opgangsfællesskabet 

vil dermed alene medføre udgifter til drift, herunder fx personaleudgifter og eventuel leje af en 

fælleslejlighed.   

 

5.2.3 Udvidelse af midlertidig botræning/botilbud 

Antallet af midlertidig botræning/botilbud udvides med op til 12 pladser til borgere med udvik-

lingshæmning og autismespektrumforstyrrelser med et let til moderat støttebehov. Kapacite-

ten af midlertidig botræning/botilbud udvides dermed med fra 643 til op til 18 pladser.  

 

Udvidelsen foreslås af flere grunde.  For det første er købet af midlertidige botræning/botilbud 

steget fra 30 pladser i 2009 til 35 pladser i 2012. 27 af de midlertidige pladser i 2012 er købt i 

andre kommuner i modstrid med omlægningsstrategien. 

 

For det andet er pladserne i botræningstilbuddet i Buddingecentret og de midlertidige boliger i 

Kellersvej 6 fuldt belagt. Det forventes, at beboerne bor i midlertidig botræning/botilbud i ca. 

to til tre år, og der vil derfor være løbende udskiftning i beboergrupperne. I dag er alle beboer-

ne under 25 år, og kommende beboer forventes også primært at være under 25 år. Da det 

forventes, at ca. 43 borgere på kortere eller længere sigt forventes at ville skulle tilbydes mid-

lertidig botræning/botilbud, er et behov for udvidelse af den nuværende kapacitet. De kom-

mende borgere er hovedsageligt borgere med autismespektrumforstyrrelser, og borgere med 

udviklingshæmning.  

 

                                                        
 
43 Tidligere 8 pladser, hvoraf de 2 pladser på Kellersvej 6 konverteres til længerevarende botilbudspladser 
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Midlertidige pladser bør være Gladsaxe Kommunes egne tilbud for at sikre kortere og mere 

målrettede forløb og træning i lokalmiljøet. 

 

 

De fremtidige fysiske rammer 

De midlertidige botrænings/botilbud (op til 12 pladser) placeres i eksisterende fysiske rammer. 

På kort sigt tænkes Valdemars Allé anvendt og på længere sigt Kellersvej. Boligerne skal være 

kollegielignende, og har vis muligt eget badeværelse og køkken. Om det er muligt, at oprette 

alle 12 pladser og i hvilket tempo vil afhænge af de praktiske muligheder på Valdemars Allé og 

Kellersvej.  

 

6 Handicapområdet- anbefalinger til fremtidige akti-

vitets-, samværs- samt beskyttet beskæftigelsestil-

budsvifte  
6.1 Udvikling i behov for pladser 
De udviklingstendenser som blev identificeret i budgetnote 6 (2012) gælder også for de frem-

tidige aktivitets- og beskæftigelsestilbud. I forhold til aktivitets- og samværstilbudspladserne 

samt beskytte beskæftigelsespladser er det ikke mulig at give et helt præcist bud på de fremti-

dige behov for antal af pladser. I modsætning til botilbudspladser er aktivitets-, samværs og 

beskæftigelsespladser mere fleksible, fordi de i mindre grad er afhængige af de fysiske ram-

mer. Derfor vil antallet af aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbudspladser lettere kunne 

tilpasses ved ændringer i efterspørgslen. Det kræver primært driftsmæssige ændringer, hvis 

antallet af pladser justeres.  

6.2 Fremtidig aktivitets, samværs- og beskæftigelsestilbudsvifte  

I figur 18 præsenteres forskellen på nuværende og forslag til fremtidige aktivitets- samværs- og 

beskæftigelsestilbudsvifte, herunder udviklingen i antallet af pladser, om Gladsaxe Kommune 

fortsat skal købe og sælge pladser og endelig forslag til den fremtidige fysiske placering.  

Figur 18. Fremtidig aktivitets- samværs. og beskæftigelsestilbudsvifte 
Tilbudstyper Målgruppe 

Udvikling 

Pladser 

I dag  

Pladser 

fremover 

Udvikling 

i antal 

pladser 

Køb og 

salg 

(Ja/nej)44 

Fysisk 

placering 

1 Aktivitets- og sam-

værstilbud 

Borgere med udviklingshæm-

ning, autismespektrum-

forstyrrelser, og multihandi-

cap 

 

130 

 

130 

        Ja Kellersvej 

2 Beskyttet beskæf-

tigelsestilbud 

Borgere med udviklingshæm-

ning og autismespektrum-

forstyrrelser 

0 12 (12) Nej Kellersvej/ 

matrikelløst 

Tilbudspladser i alt   130 142 12   

 

                                                        
 
44 Ved køb og salg skal her forstås, at det forudsættes at pladser i tilbud, som drives og anvendes af Gladsaxe 
Kommune også sælges til andre kommuner. 
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6.2.1 Stabilt antal aktivitets- og samværstilbudspladser  
Antallet af aktivitets- og samværstilbud forbliver stabilt på 130 pladser. Pladserne skal fortsat 

benyttes fleksibelt af borgere med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser og mul-

tihandicap med let til moderat og moderat til fuld støttebehov.  

 

Det stabile antal pladser forslås af flere grunde. For det første har der i gennem de senest år 

været en stabil udvikling i Gladsaxe Kommunes køb af aktivitets- og samværstilbudspladser, og 

den udvikling forventes at fortsætte. Der blev købt 119 aktivitets- og samværstilbud til Gladsa-

xeborgere i 2012.  

 

For det andet sker der en udvikling hen imod, at Gladsaxe Kommune i højere grad benytter 

egen pladser til Gladsaxeborgere. I 2009 blev Gladsaxe Kommunes egne pladser brugt af 18 

Gladsaxeborgere. Dette antal er steget til 24 Gladsaxeborgere i 2012. Denne udvikling skyldes 

dels, at Kellersvejs 6 aktivitets- og samværstilbud blev oprettet i 2012, hvoraf nogle af pladser 

bruges af Gladsaxe borgere, dels Gladsaxe Kommunes omlægningsstrategi.  

 

Samtidigt køber andre kommuner færre pladser. På nuværende tidspunkt forventes 5-7 borge-

re hjemtaget i løbet af 2013, fordi omegnskommunerne opretter aktivitets- og samværstilbud i 

tilknytning til egne botilbud. Det betyder, at antallet af borgere som hjemtages, er større end 

det antal pladser, der købes til nye borgere.    

 

For det tredje skal aktivitets- og samværstilbuddene gøres mere attraktive for alle Gladsaxe 

Kommunes borgere. Tilbudsviften skal sammensættes, så beboerne i botilbuddene i højere 

grad vælger at bruge aktivitets- og samværstilbuddene på Kellersvej. Det vil medføre, at flere 

borgere selv vil kunne komme til og fra aktiviteterne, og at borgerne vil kunne leve mere selv-

stændigt frem for at skulle have en lang transport hver dag ud af kommunen. Samtidigt redu-

ceres udgifter til transport til og fra borgernes aktivitets- og samværstilbud.  

 

Endelig forventes en større spredning i målgruppen, som benytter aktivitets- og samværstil-

bud, fordi målgruppen i botilbuddene på Kellersvej, som tidligere beskrevet, er blevet mere 

støtte støttekrævende end tidligere, samtidig med tilbuddene i stadig stigende udstrækning 

også skal bruges af borgere fra bofællesskaber og i selvstændige boliger i Gladsaxe Kommune.   

 

Udviklingen i tilbudsviften skal samtidigt understøttes af øget brug af frivillige, som kan inddra-

ges i afholdelse af aktiviteter for beboerne i cafe Dukkehuset, i salen eller på området på Kel-

lersvej.   

 

De fysiske rammer 

Aktivitets- og samværstilbuddene skal som hidtil, primært placeres i bygninger i midten af om-

rådet på Kellersvej. Nogle af bygningerne har bevaringsværdien SAVE 345. Det betyder, at Byrå-

                                                        
 
45 Bygning 11- 19 
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det i forbindelse med drøftelse af en ny lokalplan skal tage stilling til, om der skal pålægges 

bygningerne bevarende bestemmelser46.  

 

 De nuværende fysiske rammer vurderes som anvendelige og nogenlunde tidssvarende. Der 

må forventes behov for mindre ombygninger og renovering bl.a. på grund af den bredere mål-

gruppe, som enten fremtidigt bor på Kellersvej eller andre Gladsaxeborgere, som fremover 

også forventes at vil gøre brug af områdets aktiviteter.  

 

Det anbefales, at salen benyttes til flere aktiviteter og funktioner. Salen har bevaringsværdien 

SAVE 3. Det foreslås, at der dels ses på muligheder for at ansøge relevant fonde med henblik 

på at midler til en totalombygning af salen, så den bliver et kulturelt midtpunkt for området, 

dels at modernisering af salen indgår i oplæg til investeringsplanen.  

 

6.2.2 Udvidelse med beskyttet beskæftigelsestilbudspladser  
Den nuværende tilbudsvifte i AC Kellersvej udvides med 12 pladser til beskyttet beskæftigelse. 

Pladserne skal tilbydes borgere med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser med 

moderat behov for støtte. Pladserne foreslås placeret i AC Kellersvej, da borgerne forventes at 

have moderat støttebehov. Beskæftigelsestilbud (beskyttet beskæftigelse og job med løntil-

skud) til den lettere målgruppe af borgere med udviklingshæmning vil fortsat skulle placeres i 

IværkStedet Kildehuset.   

 

 Udvidelsen af pladser til beskyttet beskæftigelse foreslås af to grunde. For det første køber 

Gladsaxe Kommune i dag 86 beskyttet beskæftigelsespladser. 18 pladser købes i tilbud belig-

gende i Gladsaxe Kommune, mens 68 pladser købes i tilbud beliggende i andre kommuner, 

hvilket er i modstrid med omlægningsstrategien. 

 

Med udvidelsen af AC Kellersvejs tilbudsvifte skabes et fleksibelt tilbud, som er målrettet Glad-

saxe Kommunes egne borgeres behov.  Borgerne kan få et mere ”normalt” liv med arbejde, 

fritid og samtidigt et mere selvstændigt liv, fordi det bliver lettere for den enkelte selv at 

transportere sig til og fra arbejde. Der vil dermed også ske en reducering af udgifter til trans-

port. 

 

 De beskyttede beskæftigelsespladser skal etableres, så arbejdet er meningsfuldt og værdigt 

for borgerne. Derfor skal pladserne være fleksible og tage udgangspunkt i den enkelte borgers 

evner og interesser. Her vil blandt andet gøres brug af erfaringer fra Landforeningen LEV’s 

KLAP-projekt47, som går ud på at matche mennesker med udviklingshæmning med reelle job-

muligheder i virksomheder. 

 

                                                        
 
46 Bevarende bestemmelser betyder, at der ikke må ske ændringer af bygningernes ydre uden Byrådets god-

kendelse, men der er ingen begrænsninger i forhold til bygningernes indre.  Bevaringsværdien 3 vil typisk 

betyde, at der pålægges bevarende bestemmelser ud fra en arkitektonisk faglig vurdering af hver enkelt byg-

ning afvejet med øvrige interesser i området. 

 
47 Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning 
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De fremtidige fysiske rammer 

De 12 pladser med beskyttet beskæftigelse skal placeres i AC Kellersvej. På sigt er målet, at den 

beskyttede beskæftigelse så vidt muligt kommer til at foregå på det ordinære arbejdsmarked, 

men i beskyttede rammer. 

7 Fremtidigt brug af det samlede område på Kellers-
vej 
7.1 Åbning af området på Kellersvej for alle borgere med handicap 
I plan 2020 for handicapområdet blev der stillet forslag om, at området også åbnes op for den 

almene befolkning og for private virksomheder. I denne udviklingsplan foreslås det i stedet for, 

at området i første omgang i højere grad åbnes op for alle borgere med handicap bosiddende i 

Gladsaxe Kommune. På grund af formålsrestriktioner i lokalplanen er det desuden ikke lovligt, 

at etablere private virksomheder på området på Kellersvej. Hvis der skal etableres lokale virk-

somheder, kræver det ændring af lokalplanens formål. Derudover skal man være opmærksom 

på grundpriserne, hvis der vedtages en ny lokaleplan, som lægger op til, at området kan udvi-

des til andre formål. Det er vigtigt, at området opdeles i ”byggefelter” hvor formålene med de 

enkelte felter defineres klart. På den måde undgås det, at grundpriserne for botilbuddene ud-

sættes for markedsvilkår, som ville kunne medføre huslejestigninger for beboerne.  Det er dog 

ikke anbefalingen i denne udviklingsplan, at lokalplanens formål ændres.   
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8 Bilag 

Bilag 1. Sammensætning af styregruppe og arbejdsgrupper 
Styregruppen om budgetnote 6 & 7 (2012): 
Jane Torpegaard, Social- og Sundhedsforvaltningen (Formand) 
Nanna Krog- Meyer, Center for økonomi 
Morten Just, Social- og Sundhedsforvaltningen 
Herle Klifoth, Social- og Sundhedsforvaltningen 
Elinor Kyhnauv, Social- og Sundhedsforvaltningen 
Rasmus Bækgaard, Social- og Sundhedsforvaltningen 
 
Styregruppen sekretariatsbetjenes af Nanna Julie Jørgensen, Social- og Sundhedsforvaltningen. 

 
Arbejdsgruppe om forslag til udviklingsplan 2014-2020 (2. fase af budgetnote 7):  
Elinor Kyhnauv, Psykiatri- og Handicapafdelingen (formand) 
Rasmus Bækgaard, Psykiatri- og Handicapafdelingen 
Helle Ingemann, Psykiatri- og Handicapafdelingen (Kellersvej 10) 
Karin Lindqvist, Psykiatri- og Handicapafdelingen (AC Kellersvej)48  
Dorthe Bevensee, Psykiatri- og Handicapafdelingen 
Erik Ravn Larsen, Anlægs- og Revisionsenheden 
Jens Holmboe, Budget- og Planlægningsenheden 
Tommy Høgh Danielsen, Budget- og Analyseafdelingen 
Per Wortziger, Ejendomscentret 
 
Sekretær for arbejdsgruppen:  
Nanna Julie Jørgensen, Psykiatri- og Handicapafdelingen49,  
 
Arbejdsgruppe om etablering af et særligt plejetilbud (2. fase af budgetnoten): 
Herle Klifoth, Trænings- og Plejeafdelingen (formand) 
Jessie Lykke, Trænings- og Plejeafdelingen 
Eva Bennike, Psykiatri- og Handicapafdelingen (Kellersvej 8 & 9) 
Rasmus Bækgaard, Psykiatri- og Handicapafdelingen 
Tommy Høgh Danielsen, Budget- og Analyseafdelingen 
Mia Brædstrup-Holm, Budget- og Planlægningsenheden 
 Per Wortziger, Ejendomscentret 
 
Sekretær for arbejdsgruppen,  
Birgitte Campen, Trænings- og Plejeafdelingen og Mia Brædstrup-Holm, Budget- og Planlægning50 
 
Arbejdsgruppen om serviceafdelingen (2. fase af budgetnoten): 
Rasmus Bækgaard, Psykiatri- og Handicapafdelingen (formand) 
Susanne Lundahl Michaelsen, Psykiatri- og Handicapafdelingen(AC Kellersvej)  
Lars Hellemose, Serviceafdelingen (AC Kellersvej) 
Jens Holmboe, Budget- og Planlægningsafdelingen 
Thomas Sikker Hansen, Psykiatri- og Handicapafdelingen 
Luise Riishede, Jobcentret Gladsaxe, Arbejdsmarkedsafdelingen  
 
Sekretær for arbejdsgruppen,  
Nanna Julie Jørgensen Psykiatri- og Handicapafdelingen 

 

                                                        
 
48 Pr. 1. februar Susanne Lundahl Michaelsen, Psykiatri- og Handicapafdelingen (AC Kellersvej) 
49 Pr 1. januar 2013 Analyse og Udvikling grundet Social og Sundhedsforvaltningens omstrukturering. 
50 Pr 1. januar 2013 Budget- og Planlægning grundet Social og Sundhedsforvaltningens omstrukturering 
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Bilag 2. Forklaring af paragraffer 

Paragraf Indhold Forklaring Budgetramme 
85 Socialpædagogisk støtte 

og træning 
Socialpædagogisk støtte tilbydes borgere 
med betydelig nedsat psykisk eller fysisk 
funktionsevne.  
 
Støtten til borgere i denne rapports mål-
gruppe leveres i dag af Gladsaxe Handi-
capcenter eller eksterne leverandører. 

Købsbudget, ramme 1 
og Tilbud, ramme 1 
 

103 Beskyttet beskæftigelse  
 

 

Beskyttet beskæftigelse tilbydes borgere, 
som på grund af betydelig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke kan opnå eller 
fastholde beskæftigelse på normale vil-
kår på arbejdsmarkedet. 
 
Beskyttet beskæftigelse til borgere med 
handicap indgår i dag ikke i Gladsaxe 
Kommunes egen tilbudsvifte. 

Beskyttet beskæftigel-
se, ramme 2  
 

104 Aktivitets- og samværs-
tilbud  
 

Aktivitets- og samværstilbud tilbydes 
borgere til personer med betydelig ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer til opretholdel-
se eller forbedring af personlige færdig-
heder eller af livsvilkårene. 
 
 Aktivitets- og samværstilbud ydes i dag i 
Aktivitetscenteret Kellersvej. 

Beskyttet beskæftigel-
se, ramme 2  
 

107 Midlertidigt botilbud  
 

Midlertidigt ophold i botilbud kan gives 
til personer, som på grund af betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer har behov 
for det.  
 
Midlertidigt ophold tilbydes i dag i botil-
buddet Kellersvej 6 og i botræningstil-
buddet i Buddingecentret.  

Købsbudget, ramme 1  
 

108 Længerevarende botil-
bud  
 

Længerevarende ophold i botilbud, tilby-
des personer, som på grund af betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne har behov for omfattende 
hjælp til almindelige, daglige funktioner 
eller pleje, omsorg eller behandling, og 
som ikke kan få dækket disse behov på 
anden vis.  
 
Længerevarende ophold tilbydes i dag i 
botilbuddene Kellersvej 6, 8 & 9 og 10, 
Cathrinegården og Ellekilde.  

Købsbudget, ramme 1  
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Bilag 3. Skitse til boliger på Kellersvej (nybyggeri) 
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Bilag 4. Skitse til boliger på Kellersvej (ombygning og nybyggeri) 
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Bilag 5. Skitse til boliger på Kellersvej (ombygning) 
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Bilag 6 Skitse til boliger på Kellersvej (ombygning) 
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Bilag 7 Skitse til tilbygning på Cathrinegården  
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Bilag 8. Idekatalog- Fremtiden på Kellersvej 

 
  
 

 
 
 
                                                    

   
 
Baggrund for idekataloget 
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Dette idekatalog er blevet til på baggrund 
med handicap, pårørende, og medarbejdere.  Arbejdsgruppen om oplæg til udviklingsplan 
2014-2020 vil gerne takke alle de mange bidragsydere for inspirerende og spændende forslag 
og ideer.  
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe (Arbejdsgruppe om oplæg til udviklingsplan for hand
capområdet), som har til opgave at komme med forslag til udviklingsplan 2014
capområdet, som skal danne baggrund for et oplæg til investeringsplan for området på Keller
vej. Oplægget skal indeholde en plan for, hvordan Gladsaxe Kommune bedst mulig sikrer sa
menhæng mellem de forskellige borgeres behov og kommunens sociale tilbud. 
 
Om idekataloget 
Når arbejdsgruppen læser alle ideerne, som vi har modtaget, bliver det meg
at borgere med handicap har meget forskellige behov. Derfor vil I, når I læser idekataloget 
kunne se, at der er mange af forslagene, som er i modstrid med hinanden.  Nogle har fx ønsket 
at have køkken i boligen, mens andre kun har brug 
masse konkrete forslag til indhold i de fremtidige tilbud, fx hvilke aktiviteter det kunne være 
sjovt at have på området på Kellersvej, og traditioner som I gerne vil beholde.
  
Arbejdsgruppen har derfor valgt at opde
nemlig forslag som handler om
hænger selvfølgelig tæt sammen, men opdelingen er et forsøg på at tydeliggøre, hvilke forslag 
arbejdsgruppen har til opgave at forsøge at få med i oplægget til investeringsplan, fordi stiller 
krav til de fremtidige bygninger, og hvilke forslag som handler det daglige liv på Kellersvej, som 
arbejdsgruppen ikke selv kan træffe beslutning om.  
 
Under bygninger er der forslag til bolig, brug af teknologi, aktiviteter på området, forslag til de 
nære udearealer og andre forslag.
  
Under det daglige liv er der forslag til aktiviteter og beskæftigelse, bevarelse af traditioner, 
samarbejdet med de pårørende og andre forslag.
 
Ud fra hver ide kan I se, om det er borgere, pårørende og medarbejdere som har stillet forsl
get, og hvordan der arbejdes videre med ideerne. 
 

 

 
 

 
 
= Vi vil arbejde videre med ideen og tage den med i planen

 

 
 
= Vi vil arbejde videre med ideen og 

 

 

 
 
= Vi kan ikke arbejde videre med ideen

 

37 

Dette idekatalog er blevet til på baggrund af tre afholdt dialogmøder med henholdsvis borgere 
de, og medarbejdere.  Arbejdsgruppen om oplæg til udviklingsplan 

2020 vil gerne takke alle de mange bidragsydere for inspirerende og spændende forslag 

dsat en arbejdsgruppe (Arbejdsgruppe om oplæg til udviklingsplan for hand
capområdet), som har til opgave at komme med forslag til udviklingsplan 2014
capområdet, som skal danne baggrund for et oplæg til investeringsplan for området på Keller
vej. Oplægget skal indeholde en plan for, hvordan Gladsaxe Kommune bedst mulig sikrer sa
menhæng mellem de forskellige borgeres behov og kommunens sociale tilbud. 

Når arbejdsgruppen læser alle ideerne, som vi har modtaget, bliver det meg
at borgere med handicap har meget forskellige behov. Derfor vil I, når I læser idekataloget 
kunne se, at der er mange af forslagene, som er i modstrid med hinanden.  Nogle har fx ønsket 
at have køkken i boligen, mens andre kun har brug for et køleskab. Der er også kommet en 
masse konkrete forslag til indhold i de fremtidige tilbud, fx hvilke aktiviteter det kunne være 
sjovt at have på området på Kellersvej, og traditioner som I gerne vil beholde.

Arbejdsgruppen har derfor valgt at opdele de indkomne ideer i to overordnede kategorier, 
nemlig forslag som handler om bygninger og forslag som handler om det daglige liv

hænger selvfølgelig tæt sammen, men opdelingen er et forsøg på at tydeliggøre, hvilke forslag 
til opgave at forsøge at få med i oplægget til investeringsplan, fordi stiller 

krav til de fremtidige bygninger, og hvilke forslag som handler det daglige liv på Kellersvej, som 
arbejdsgruppen ikke selv kan træffe beslutning om.   

forslag til bolig, brug af teknologi, aktiviteter på området, forslag til de 
nære udearealer og andre forslag. 

er der forslag til aktiviteter og beskæftigelse, bevarelse af traditioner, 
samarbejdet med de pårørende og andre forslag. 

Ud fra hver ide kan I se, om det er borgere, pårørende og medarbejdere som har stillet forsl
get, og hvordan der arbejdes videre med ideerne.  

= Vi vil arbejde videre med ideen og tage den med i planen 
 

= Vi vil arbejde videre med ideen og forsøge at få den med i planen 

= Vi kan ikke arbejde videre med ideen 

 
 
 
 

logmøder med henholdsvis borgere 
de, og medarbejdere.  Arbejdsgruppen om oplæg til udviklingsplan 

2020 vil gerne takke alle de mange bidragsydere for inspirerende og spændende forslag 

dsat en arbejdsgruppe (Arbejdsgruppe om oplæg til udviklingsplan for handi-
capområdet), som har til opgave at komme med forslag til udviklingsplan 2014-2020 for handi-
capområdet, som skal danne baggrund for et oplæg til investeringsplan for området på Kellers-
vej. Oplægget skal indeholde en plan for, hvordan Gladsaxe Kommune bedst mulig sikrer sam-
menhæng mellem de forskellige borgeres behov og kommunens sociale tilbud.  

Når arbejdsgruppen læser alle ideerne, som vi har modtaget, bliver det meget tydeligt for os, 
at borgere med handicap har meget forskellige behov. Derfor vil I, når I læser idekataloget 
kunne se, at der er mange af forslagene, som er i modstrid med hinanden.  Nogle har fx ønsket 

for et køleskab. Der er også kommet en 
masse konkrete forslag til indhold i de fremtidige tilbud, fx hvilke aktiviteter det kunne være 
sjovt at have på området på Kellersvej, og traditioner som I gerne vil beholde. 

le de indkomne ideer i to overordnede kategorier, 
det daglige liv. De to ting 

hænger selvfølgelig tæt sammen, men opdelingen er et forsøg på at tydeliggøre, hvilke forslag 
til opgave at forsøge at få med i oplægget til investeringsplan, fordi stiller 

krav til de fremtidige bygninger, og hvilke forslag som handler det daglige liv på Kellersvej, som 

forslag til bolig, brug af teknologi, aktiviteter på området, forslag til de 

er der forslag til aktiviteter og beskæftigelse, bevarelse af traditioner, 

Ud fra hver ide kan I se, om det er borgere, pårørende og medarbejdere som har stillet forsla-
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Forslag om bygninger/rammer 
Bolig 
Hvem har stillet forslaget? Beskrivelse af idè/ønske/forslag Arbejdsgruppens 

tilbagemelding 
Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 

Generelle ideer til bolig 
Medarbejderne/borgerne/ 
Pårørende 

Fremtidssikret bolig (flytbare 
vægge) og baderum. 
Boligerne skal være fleksible, og 
skal kunne tage hensyn til indivi-
duelle hensyn (den introverte skal 
ikke bare glide ind i ensomhed)- 
let adgang til fælles arealer 
(mere eller mindre handicapven-
ligt) 

 

 
 

Der skal skabes så fleksib-
le boliger som muligt 

Medarbejderne/borgerne/ 
Pårørende 

Egen/privat indgang, Ikke hoved-
dør ud mod vej (ikke alle borgere 
er trafiksikre), men hoveddør mod 
fællesarealer med dørklokke og 
postkasse 

 

Boligerne bør blive så 
hjemlige som muligt 

Borgerne/pårørende Der skal være plads i lejligheden 
til at kunne få besøg 

 

Det er vigtigt at borgerne 
kan få besøg af netværk 

Borgerne Spar på energien fx at slukke lyset 
når boligen forlades 

 

God ide at tænke og 
skabe energirigtigt bygge-
ri 

Borgerne Min egen lejlighed, hvor jeg selv 
skal gøre rent 
2 værelser (stue-/ soveværelse- 
der skal være god plads) 

 

Borgerens bolig så vidt 
muligt er et privat hjem  

Borgerne Vil gerne selv kunne låse min dør 
 
Min dør ud til haven er låst inde-
fra – der er ikke noget udvendigt 
håndtag. Og man kan ikke gå 
igennem haven, der er kun mud-
der og der mangler en trappe. Jeg 
ville helst gå igennem baghaven, 
hvis jeg kunne. 

 
 

 

Egen indgang skal kunne 
bruges ordentligt. Ejen-
domscentret undersøger 
problemet 

Medarbejderne Mulighed for mange forskellige 
brugere med forskellige behov of 
diagnoser (bevar det socialpæda-
gogiske tilbud) 

 

Spændende ide med 
forskellige målgrupper 
samlet 

Medarbejderne En mobil tankegang i miljøet- 
herunder inventar 

 

God ide at tænke mobilt 
inventar 

Boligideer til specifikke målgrupper 
Borgerne Brug for gode fælles lokaler, som 

placeres centralt (fælles rum og 
køkkener) fx ældre borgere (nogle 
borgere søger personalet) 
Mulighed for små fleksible hygge-
kroge 

 Vi er opmærksomme på 
at behov for fælles area-
ler afhænger af de for-
skellige borgeres behov 

Medarbejderne/Borgerne/ 
Pårørende 

Næsten Ikke behov for fællesarea-
let, kun når jeg spiser morgenmad 

 

Behovet for fælles lokaler 
afhænger af de enkelte 
borgeres behov 

Medarbejderne Fælleskøkkener skal indrettes, så 
borgerne kan deltage i madlav-
ningen + the køkkener i boligerne  

Borgerne har forskellige 
behov i forhold til fæl-
les/eget køkken 
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Borgerne Vil gerne have eget stort køkken 
med op
skab og spisebord i boligen

Borgerne Ikke brug for køkken i egen lejli
hed, kun køleskab

Medarbejderne Køkken og opholdsstue skal være 
adskilt

Medarbejderne/pårørende Evt. byg i to etager med elevator 
op til de øverste 
Pas på med trapper

Pårørende Ikke byg i flere etager
kontakten

Medarbejderne/borgerne 
Pårørende 

Plads til enlige eller par med ind
viduel indretning (mulighed for at 
kunne bo sammen eller få besøg 
af kæresten)

Medarbejderne/borgerne/ 
Pårørende 

Indbyggede skabe i borgernes 
bolig (hjælpemidler, personlige 
ejendele)

Medarbejderne/borgerne/ 
Pårørende 

Eget/individuelt bad og toilet med 
god plads med plads til badebå
badestol, kørestol 
Vil have mulighed for at kunne 
låse døren på badeværelset. Der 
skal ikke være vindue, så andre 
kan se at man er på toilettet
God ventilation/vindue
Vaskesølje i alle lejligheder (hvis 
borger selv kan administrere)

Medarbejderne Personlige hjælpemidler skal ku
ne rummes i borgernes eget hjem

Medarbejderne/pårørende For kør
gere er det vigtigt at der er god 
plads (store baderum, brede å
ninger (skydedøre), og plads til 
hjælpemidler) 
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Vil gerne have eget stort køkken 
med opvaskemaskine, eget køle-
skab og spisebord i boligen  

Ikke brug for køkken i egen lejlig-
hed, kun køleskab 

 
Køkken og opholdsstue skal være 
adskilt 

 

 
Evt. byg i to etager med elevator 
op til de øverste lejligheder/ 
Pas på med trapper 

 

Ikke byg i flere etager- svært med 
kontakten 

Plads til enlige eller par med indi-
viduel indretning (mulighed for at 
kunne bo sammen eller få besøg 
af kæresten) 

Indbyggede skabe i borgernes 
bolig (hjælpemidler, personlige 
ejendele)  
Eget/individuelt bad og toilet med 
god plads med plads til badebåre, 
badestol, kørestol  
Vil have mulighed for at kunne 
låse døren på badeværelset. Der 
skal ikke være vindue, så andre 
kan se at man er på toilettet 
God ventilation/vindue 
Vaskesølje i alle lejligheder (hvis 
borger selv kan administrere) 

 

 

Personlige hjælpemidler skal kun-
ne rummes i borgernes eget hjem 

 

 
For kørestolsbrugere/ældre bor-
gere er det vigtigt at der er god 
plads (store baderum, brede åb-
ninger (skydedøre), og plads til 
hjælpemidler)  

 

 

Vi forestiller os, at borge-
re som har behov for og 
kan benytte eget køkken 
skal tilbydes bofælles-
skabslignende tilbud 
Nogle borgere ikke vil 
have glæde af eget køk-
ken 
Behov for adskillelse af 
køkken og stue kan være 
forskelligt afhængigt af 
borgernes behov 
Der bliver igangsat en 
arkitekturscreening af 
området på Kellersvej, 
som skal give en vurde-
ring af, hvorvidt der må 
bygges i højde. Der skal 
vedtages en ny lokalplan 
for området, som fast-
lægger, hvor højt der må 
bygges.    
Der bliver igangsat en 
arkitekturscreening af 
området på Kellersvej, 
som skal give en vurde-
ring af, hvorvidt der må 
bygges i højde. Der skal 
vedtages en ny lokalplan 
for området, som fast-
lægger, hvor højt der må 
bygges.    
Vi vil arbejde for at skabe 
fleksible boligstørrelser, 
hvor par kan bo sammen.  

God ide med indbyggede 
skabe til nogle borgere 

Badeværelsesbehovet 
afhænger af de forskelli-
ge borgeres behov.  

Behovet for plads til 
hjælpemidler afhænger 
af de forskellige borgeres 
behov. 
Vi er opmærksomme på 
de særlige rammer bor-
gere med fysiske handi-
cap kræver 
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Ingen dørtrin eller skinner på 
gulvet

Medarbejderne/borgerne/ 
Pårørende 

Havearealerne skal opleves som 
tilknyttet til boligen/have egen 
have

Medarbejderne/pårørende Individuel og fælles kælderrum 
(store depotrum)

Medarbejderne Forslag om computerarbejdspla
ser i køkkenet for at sikr
nærvær

Borgerne Vil gerne bo i bofællesskab

Borgerne Vil gerne bo i byen

 

Teknologi 
Hvem har stillet forslaget? Beskrivelse af idè/ønske/forslag

Medarbejderne/pårørende/ 
Borgere 

Gør brug af velfærdsteknologiske 
løsninger

Borgere Vil gerne have tilskud til comp
ter

Konkrete forslag til forskellige velfærdsteknologiske løsninger
Arbejdsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag:
Medarbejdere/pårørende Mulighed for at kunne montere loftlifte i borgernes bolig
Medarbejdere/borgere - Touchskærme på alle 

(Brug erfaringer med touchskærme fra Kellersvej 10 og Kellersvej 8 & 9)
Medarbejdere/pårørende Internet på alle værelser/trådløst net med mulighed for opkobling til div. tekn

logiske løsninger
Medarbejdere/pårørende Automatisk tænd/sluk lys
Medarbejdere Automatisk tænd/sluk vand
Medarbejdere Hæve/sænke teknikker hvor det er muligt fx køkken, bad mv.
Medarbejdere/pårørende Sensorteknologi til borgernes bolig fx åbne/lukke døre og vinduer
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Ingen dørtrin eller skinner på 
gulvet 
Havearealerne skal opleves som 
tilknyttet til boligen/have egen 
have 

 

 
Individuel og fælles kælderrum 
(store depotrum) 

Forslag om computerarbejdsplad-
ser i køkkenet for at sikre mere 
nærvær 

Vil gerne bo i bofællesskab 

 
Vil gerne bo i byen 

Beskrivelse af idè/ønske/forslag Arbejdsgrup-
pens tilbage-
melding 

Gør brug af velfærdsteknologiske 
løsninger 

 

 

Vil gerne have tilskud til compu-
ter 

velfærdsteknologiske løsninger 
Arbejdsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag:

Mulighed for at kunne montere loftlifte i borgernes bolig
Touchskærme på alle værelser 

(Brug erfaringer med touchskærme fra Kellersvej 10 og Kellersvej 8 & 9)
Internet på alle værelser/trådløst net med mulighed for opkobling til div. tekn
logiske løsninger 
Automatisk tænd/sluk lys 
Automatisk tænd/sluk vand 
Hæve/sænke teknikker hvor det er muligt fx køkken, bad mv.
Sensorteknologi til borgernes bolig fx åbne/lukke døre og vinduer

Behovet for egen have 
afhænger af af de forskel-
lige borgere.  

Behovet for depotplads 
afhænger af de forskelli-
ge borgeres behov. På 
nogle af de nuværende 
tilbud, som ikke skal 
ombygges, Vi vil se på 
andre mulige løsninger, 
hvis der ikke er plads i 
tilbuddet.  
Behovet for samling af 
medarbejder- og borger-
faciliteter afhænger af de 
enkelte borgeres behov.. 
Det er en god ide, at 
medarbejderne kan ar-
bejde, hvor borgerne er.  
Bofællesskaber er en god 
ide for nogle borgere. 

 At bo tæt på byliv er en 
god ide for nogle borge-
re. Da de nuværende 
tilbud ligger hvor de lig-
ger, kan arbejdsgruppen 
ikke opfylde dette ønske 
for alle borgere. 

Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 

Vi vil så vidt muligt 
forsøge at indtænke 
velfærdsteknologiske 
løsninger. De konkrete 
forslag afhænger af de 
forskellige borgeres 
behov samt af økono-
mien 
Dette forslag kan ar-
bejdsgruppen desværre 
ikke hjælpe med 

Arbejdsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag: 
Mulighed for at kunne montere loftlifte i borgernes bolig 

(Brug erfaringer med touchskærme fra Kellersvej 10 og Kellersvej 8 & 9) 
Internet på alle værelser/trådløst net med mulighed for opkobling til div. tekno-

Hæve/sænke teknikker hvor det er muligt fx køkken, bad mv. 
Sensorteknologi til borgernes bolig fx åbne/lukke døre og vinduer 
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Medarbejdere/pårørende Nøglekortsystem, Smarte ”perso
scannet af øjet
(sikre at det kun er beboeren og udvalgt personale som har adgang til egen 
bolig)
 

Medarbejdere ”vend
Borgere Touchskærme i køkkenet 

hvis man skal huske noget. 
Pårørende Alarm på køleskabet til personalet

dagen
 
Aktiviteter 
Hvem har stillet forslaget? Beskrivelse 

idè/ønske/forslag
Medarbejderne/borgere/ 
Pårørende 

Opret et fælles ”medbo
gerhus” med storskærm til 
aktiviteter fx fodboldkampe, 
udstillinger, dans på tværs, 
karaoke og fritidsaktiviteter
(på tværs af tilbuddene)

Medarbejderne/Borgerne/ 
Pårørende 

Bevar festsalen/ 
ligheder for store fester (en 
stor sal med tilhørende 
køkken og toiletfaciliteter) 
Dukkehuset er for lille til at 
kunne holde stor fest
Skal kunne lejes af folk ud
fra
Skal kunne deles op i mindre 
områder

Medarbejderne Opret en kultur/sportscafe 
med fx wii, fodbold, film, 
”kiosk”

Medarbejderne Opret sansehus/terapihus 
(skal være tæt på boligerne)

 

Det nære udeområde 
Hvem har stillet forslaget? 

Medarbejderne/pårørende Sikre at beboerne fortsat 
kan bevæge sig frit på o
rådet (området skal fortsat 
være ”trafiksikkert”)
”Alle er velkomne men r
spekt for dem, der bor her”
- 
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Nøglekortsystem, Smarte ”personlige” låse systemer fx med fingeraftryk eller 
scannet af øjet 
(sikre at det kun er beboeren og udvalgt personale som har adgang til egen 
bolig) 

”vend-let” løsning i borgernes seng 
Touchskærme i køkkenet - så man kan se, hvad de laver i de andre huse eller 
hvis man skal huske noget.  
Alarm på køleskabet til personalet- hvis køleskabet fx ikke har været åbnet hele 
dagen 

Beskrivelse af 
idè/ønske/forslag 

Arbejdsgruppens 
tilbagemelding 

Opret et fælles ”medbor-
gerhus” med storskærm til 
aktiviteter fx fodboldkampe, 
udstillinger, dans på tværs, 
karaoke og fritidsaktiviteter 
(på tværs af tilbuddene) 

 

God ide at skabe bedre 
rammer for aktiviteter 
på området.  Vi vil 
komme med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids
viteterne på området. 

Bevar festsalen/ styrk mu-
ligheder for store fester (en 
stor sal med tilhørende 
køkken og toiletfaciliteter) 
Dukkehuset er for lille til at 
kunne holde stor fest 
Skal kunne lejes af folk ude-
fra 
Skal kunne deles op i mindre 
områder 

 

God ide at skabe bedre 
rammer for aktivit
på området. Vi vil ko
me med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids
viteterne på området.

Opret en kultur/sportscafe 
med fx wii, fodbold, film, 
”kiosk” 

 

God ide at skabe bedre 
rammer for aktiviteter 
på området.  Vi vil 
komme med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids
viteterne på området.

Opret sansehus/terapihus 
(skal være tæt på boligerne) 

 

God ide at skabe bedre 
rammer for aktiviteter 
på området. 
me med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids
viteterne på området.

 
Beskrivelse af 

idè/ønske/forslag 
Arbejdsgruppens 
tilbagemelding 

Sikre at beboerne fortsat 
kan bevæge sig frit på om-
rådet (området skal fortsat 
være ”trafiksikkert”) 
”Alle er velkomne men re-
spekt for dem, der bor her” 
 det er en succesoplevelse 

 

 

For nogle beboere li
ger en stor tryghed i at 
kunne bevæge sig frit 
på området. Derudover 
skal der samarbejdes 
med Gentofte Komm
ne om det er muligt at 

nlige” låse systemer fx med fingeraftryk eller 

(sikre at det kun er beboeren og udvalgt personale som har adgang til egen 

så man kan se, hvad de laver i de andre huse eller 

hvis køleskabet fx ikke har været åbnet hele 

Arbejdsgruppens evt. 
Bemærkninger 

God ide at skabe bedre 
rammer for aktiviteter 
på området.  Vi vil 
komme med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids- og samværsakti-
viteterne på området.  
God ide at skabe bedre 
rammer for aktiviteter 
på området. Vi vil kom-
me med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids- og samværsakti-
viteterne på området. 

God ide at skabe bedre 
rammer for aktiviteter 
på området.  Vi vil 
komme med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids- og samværsakti-
viteterne på området. 
God ide at skabe bedre 
rammer for aktiviteter 
på området. Vi vil kom-
me med forslag til, 
hvordan de fysiske 
rammer kan forbedre 
fritids- og samværsakti-
viteterne på området. 

Arbejdsgruppens evt.  
Bemærkninger 

For nogle beboere lig-
ger en stor tryghed i at 
kunne bevæge sig frit 
på området. Derudover 
skal der samarbejdes 
med Gentofte Kommu-
ne om det er muligt at 
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selv at kunne gå til diverse 
aktiviteter fx frisør 

”bytte bygninger”, og 
hvilke funktioner, der 
skal være fremover 

Konkrete forslag til det nære udeområde 
Arbejdsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag: 
Medarbejderne/ borgerne 
pårørende 

Terrasser med sansekrukker  

Medarbejderne Byg et drivhus 
Medarbejderne Byg et springvand evt. med musik 
Medarbejderne/ Borgerne Bevar naturområderne fx Store bede med farver (fx hyacinter), frugttræer og 

bærbuske 
Medarbejderne/pårørende Sansehaver ud for boligerne (duft, syn, auditivt) 
Borgerne Udekøkken /Køkkenhave 
Medarbejderne Opret en legeplads (fx store gynger) til pårørendes børn, udefrakommende, 

beboere og andre 
Medarbejderne Godt med bænke og hyggekroge (fælles arealer der giver mulighed for at man 

kan trække sig tilbage) 
Borgerne Opret cykelstier og bedre stier til kørestolsbrugere (svært at komme op ad 

bakke) 
Borgerne Opret gå og løbe ruter med QR-koder undervejs på ruten, som i botanisk 

have. Så kunne man få en historie eller se en lille film på sin telefon. 
Medarbejderne ”En lille bus, der kører rundt på KV og BMK områderne mellem kl. 16-20 

(stoppesteder) 
Frivillige som chauffør- bussen ringer ligesom ”hjemmeis bilen”  

Medarbejderne Samarbejde med Bank Mikkelsens Vej 
Medarbejderne Opret Sundhedshus med fys, ergo, tandlæge, læge, sygepleje, fodterapeut, 

diætist, kost/motion 
Borgerne Bådplads og tipie 
Medarbejderne/borgerne Længere åbningstider i Dukkehuset/døgnkiosk 
 

Andet:  
Hvem har stillet forslaget? Beskrivelse af 

idè/ønske/forslag 
Arbejdsgruppens 
tilbagemelding 

Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 

Medarbejderne Hvad ender husleje på, hvis 
alle behovene skal opfyldes? 
Vil alle borgere have råd? 
(ønske om kvalitetsboliger 
som alle kan betale) 

 

 

Vi er meget opmærk-
somme på visse borge-
res begrænsede øko-
nomiske råderum 

 

Forslag til indhold i det daglige liv 
Aktiviteter 
Hvem har stillet forslaget? Beskrivelse af 

idè/ønske/forslag 
Arbejdsgruppens 
tilbagemelding 

Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 

Medarbejderne/borgere 
/pårørende 

Flere aktiviteter på området 
også i weekenden og om 
aftenen 
 

 

God ide at der bliver 
flere aktiviteter på 
områder.  

Borgere Vi må ikke lave mad eller 
vaske op i hånden. Man må 
ikke have en livret. 

 

 

Vi vil arbejde for, at der 
bliver gode fysiske 
rammer så borgerne 
kan leve deres liv så 
selvstændigt som mu-
ligt.  

Konkrete forslag til forskellige aktiviteter 
Arbejdsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag: 
Medarbejderne/borgere/ 
Pårørende 

Forskellige kurser og aktiviteter som fx Strikke/hækle kurser, musik, maling, 
kaffe-hygge, fælles madlavning, kor, lave fotoalbum, modeshows (sminke og 
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neglelak), poker/casinoaften, lægge puslespil sammen, spille spil, gymnastik, 
computerkursus mv.

Medarbejderne/pårørende Brug frivillige til aktiviteter i salen/medborgerhuset
(Der er i gang med at blive vedtaget en frivillighedspolitik for Gladsaxe Ko
mune)

Medarbejderne/Borgerne Flere festivaler, koncerter, (Rock, tekno, Top Charlie), teater (inde og ude
temafester med udklædning, grillfester 

Borgerne Foredrag (fx om The Kennedy Space, Hoover Damn)
Borgerne Teaterforestillinger udefra fx en børnehave, fritidshjem, Gawenda.
Borgerne Vil gerne ud til fodboldkampe og koncerter

(Kunne man få en ”ULF 
Borgerne Kan godt lide mange lyde på en gang: radio og tv. Så må pædagogerne skrue 

lidt ned nogle gange. Kunne godt tænke sig et trommesæt. Spiller selv musik 
–

Borgere Gå ture
Går ture alene i området og
ud, når der skal noget nyt ind.

Borgerne Være nisser for hinanden på tværs af husene
Borgerne Det kunne være sjovt at prøve kørestolsdans, kørestolsræs, kørestolsbasket, 

elhockey eller kørestolshåndbold. 
Borgerne Vil gerne have en netcafe
Borgerne Vil gerne på ferie med andre beboerne (på tværs af tilbuddene)

Vil gerne flyve højt og langt og ture med rigtige busselskaber, gerne dobbel
dækkere

Borgerne Kan godt lide pizza, burger, fiskefrikadeller og 
ermøder

Borgerne  Hjælper med at dække bord ind i mellem
Borgerne Ønske om at holde ”Kulturnat” med boder, hvor man må drikke øl og vin
Borgerne Spille fodbold eller rundbold bag ved bygning 12

Andre må også gerne komme 
Pårørende Aktivere nogle af de pårørende til at komme og lave ”boller i karry” sammen 

med beboerne. Pårørende som gæstekok
 

Beskæftigelse 
Hvem har stillet forslaget? Beskrivelse af 

idè/ønske/forslag
Medarbejderne/borgere/ 
Pårørende 

- Bevare mulighed for fortsat 
dagtilbud til borgerne
- Bevare dagtilbud på området 
(beboerne kan også være i 
Cafe Dukkehuset, hos gartne
ne mv.)

Medarbejderne ”Arbejdende værksteder” i 
gården (byg 15
Lej ud til kunstnere og andre 
små virksomheder
Opret markedsplads
erhverv
Etabler en frisørsalon

Konkrete forslag til forskellig beskæftigelse
Disse forslag bringes videre til arbejdsgruppen, som ser på muligheder for at skabe flere jobs på særlige vilkår 
på Kellersvej (arbejdsgruppe om serviceafdelingen):
Medarbejderne Bevar/opret en lille kiosk muligvis med inddragelse af beboerne i driften (b

skæftigelse)
Borgerne Vil gerne arbejde i haven
Borgerne Laver smykker, nøgleringe hjemme i lejligheden
Borgerne Praktik i 
Borgerne Postbud i tilbuddet
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neglelak), poker/casinoaften, lægge puslespil sammen, spille spil, gymnastik, 
computerkursus mv. 
Brug frivillige til aktiviteter i salen/medborgerhuset 
(Der er i gang med at blive vedtaget en frivillighedspolitik for Gladsaxe Ko
mune) 
Flere festivaler, koncerter, (Rock, tekno, Top Charlie), teater (inde og ude
temafester med udklædning, grillfester  
Foredrag (fx om The Kennedy Space, Hoover Damn) 
Teaterforestillinger udefra fx en børnehave, fritidshjem, Gawenda.
Vil gerne ud til fodboldkampe og koncerter 
(Kunne man få en ”ULF ven”?) 
Kan godt lide mange lyde på en gang: radio og tv. Så må pædagogerne skrue 
lidt ned nogle gange. Kunne godt tænke sig et trommesæt. Spiller selv musik 
– synger hele tiden. Synger alene på scenen. 
Gå ture 
Går ture alene i området og samler ting – loppefund. Smider noget gammelt 
ud, når der skal noget nyt ind. 
Være nisser for hinanden på tværs af husene 
Det kunne være sjovt at prøve kørestolsdans, kørestolsræs, kørestolsbasket, 
elhockey eller kørestolshåndbold.  
Vil gerne have en netcafe 
Vil gerne på ferie med andre beboerne (på tværs af tilbuddene)
Vil gerne flyve højt og langt og ture med rigtige busselskaber, gerne dobbel
dækkere 
Kan godt lide pizza, burger, fiskefrikadeller og flæskesteg. Fortælles på beb
ermøder 
Hjælper med at dække bord ind i mellem 
Ønske om at holde ”Kulturnat” med boder, hvor man må drikke øl og vin
Spille fodbold eller rundbold bag ved bygning 12 
Andre må også gerne komme besøg og spille 
Aktivere nogle af de pårørende til at komme og lave ”boller i karry” sammen 
med beboerne. Pårørende som gæstekok 

Beskrivelse af 
idè/ønske/forslag 

Arbejdsgruppens 
tilbagemelding 

Bevare mulighed for fortsat 
dagtilbud til borgerne 

Bevare dagtilbud på området 
(beboerne kan også være i 
Cafe Dukkehuset, hos gartner-
ne mv.) 

 

 

”Arbejdende værksteder” i 
gården (byg 15-18) 
Lej ud til kunstnere og andre 
små virksomheder 
Opret markedsplads- små 
erhverv 
Etabler en frisørsalon 

 

Konkrete forslag til forskellig beskæftigelse 
Disse forslag bringes videre til arbejdsgruppen, som ser på muligheder for at skabe flere jobs på særlige vilkår 

ejdsgruppe om serviceafdelingen): 
Bevar/opret en lille kiosk muligvis med inddragelse af beboerne i driften (b
skæftigelse) 
Vil gerne arbejde i haven 
Laver smykker, nøgleringe hjemme i lejligheden 
Praktik i supermarked 
Postbud i tilbuddet 

neglelak), poker/casinoaften, lægge puslespil sammen, spille spil, gymnastik, 

(Der er i gang med at blive vedtaget en frivillighedspolitik for Gladsaxe Kom-

Flere festivaler, koncerter, (Rock, tekno, Top Charlie), teater (inde og ude), 

Teaterforestillinger udefra fx en børnehave, fritidshjem, Gawenda. 

Kan godt lide mange lyde på en gang: radio og tv. Så må pædagogerne skrue 
lidt ned nogle gange. Kunne godt tænke sig et trommesæt. Spiller selv musik 

loppefund. Smider noget gammelt 

Det kunne være sjovt at prøve kørestolsdans, kørestolsræs, kørestolsbasket, 

Vil gerne på ferie med andre beboerne (på tværs af tilbuddene) 
Vil gerne flyve højt og langt og ture med rigtige busselskaber, gerne dobbelt-

flæskesteg. Fortælles på bebo-

Ønske om at holde ”Kulturnat” med boder, hvor man må drikke øl og vin 

Aktivere nogle af de pårørende til at komme og lave ”boller i karry” sammen 

Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 
Der skal fortsat være 
dagtilbud til borgere - 
også på området på 
Kellersvej 

Vi vil komme med 
oplæg til, hvordan 
området skal bruges 
fremover, hvor det er 
vigtigst for os, at bor-
gernes behov bliver 
tilgodeset.  

Disse forslag bringes videre til arbejdsgruppen, som ser på muligheder for at skabe flere jobs på særlige vilkår 

Bevar/opret en lille kiosk muligvis med inddragelse af beboerne i driften (be-
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Pårørende Flere jobmuligheder for de bedre fungerende, som har førtidspension, men 
som i dag ville være berettiget til et fleksjob.

 
Teknologi 
Konkrete forslag til forskellige velfærdsteknologiske løsninger
Arbejdsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag:
Medarbejdere/borgere Brug af QR koder, som giver personalet overblik (fx overlevering til vikar)
Borgere Kan godt lide at spille wii (bowle og danse)
Borgere Spille playstation
Borgere Vil gerne bruge tablets
Pårørende iPads som kommunikationsmiddel 

(Brug erfaringer fra fx Cathrinegården)
 

Traditioner 
Hvem har stillet forslaget? Beskrivelse af 

idè/ønske/forslag
Medarbejderne/borgere/ 
pårørende 

Der er mange gode traditioner 
på området og det er vigtigt at 
værne om at området er h
storisk

Medarbejderne/borgere/ 
pårørende 

Bevar 

Medarbejderne Bevar tandlæge, læge og fo
pleje 

Konkrete forslag til traditioner, som bør bevares:

Medarbejderne Bevar høst og
Medarbejderne/borgerne/ 
Pårørende 

Bevar Kultur 

Medarbejderne/borgere/ 
Pårørende 

Bevar sangaftener/koncerter

Medarbejderne/ 
pårørende 

Bevar biografaftener

Medarbejderne/ 
Pårørende 

Bevar juleudstilling/fastelavn/juletræsfest

Borgerne/ 
pårørende  

Bevar Lucia

Borgerne Får kage lørdag og 
 

Samarbejde med pårørende
Hvem har stillet forsla-
get? 

Beskrivelse af idè/ønske/forslag

Medarbejderne Inddragelse af pårørende
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Flere jobmuligheder for de bedre fungerende, som har førtidspension, men 
som i dag ville være berettiget til et fleksjob. 

Konkrete forslag til forskellige velfærdsteknologiske løsninger 
dsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag:

Brug af QR koder, som giver personalet overblik (fx overlevering til vikar)
Kan godt lide at spille wii (bowle og danse) 
Spille playstation 
Vil gerne bruge tablets 
iPads som kommunikationsmiddel  
(Brug erfaringer fra fx Cathrinegården) 

Beskrivelse af 
idè/ønske/forslag 

Arbejdsgruppens 
tilbagemelding 

Der er mange gode traditioner 
på området og det er vigtigt at 
værne om at området er hi-
storisk 

 

Bevar ergo- og fysioterapien 

 

Bevar tandlæge, læge og fod-
pleje  

 

Konkrete forslag til traditioner, som bør bevares: 

Bevar høst og- efterårsfest, vejfest og dans på tværs 
Bevar Kultur der dur 

Bevar sangaftener/koncerter 

Bevar biografaftener 

Bevar juleudstilling/fastelavn/juletræsfest 

Bevar Lucia-optog 

Får kage lørdag og søndag og vin til maden. 

Samarbejde med pårørende 
Beskrivelse af idè/ønske/forslag Arbejdsgruppens 

tilbagemelding 
Inddragelse af pårørende 

 

Flere jobmuligheder for de bedre fungerende, som har førtidspension, men 

dsgruppen om oplæg til investeringsplan arbejder videre med de nedenstående konkret forslag: 
Brug af QR koder, som giver personalet overblik (fx overlevering til vikar) 

Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 
Det er vigtigt at beva-
re og værne om om-
rådets 126 årige hi-
storie 
Der skal samarbejdes 
med Gentofte om, 
om det er muligt at 
”bytte bygninger” og 
hvilke funktioner der 
fremover også skal 
være fælles. 
Der skal samarbejdes 
med Gentofte om, 
om det er muligt at 
”bytte bygninger” og 
hvilke funktioner der 
fremover også skal 
være fælles. 

Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 
De pårøren-
de/borgernes netværk 
er en ressource, som 
skal inddrages 
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Medarbejderne Bygningsindretningen skal tage 
højde for at pårørende føler sig 
velkomne og kan komme i dialog 
med medarbejderne

 

Andet 
Hvem har stillet forsla-

get? 
Beskrivelse af idè/ønske/forslag

Medarbejderne Borger grupper på 8 med en 
normering på 3 

Medarbejderne Mulighed for afspændingspæd
goger 

Medarbejderne Opret maskinhus til reparation, 
sætte skabe op mv. 

Medarbejderne Inddrag erfaringerne fra bygger
et af Kellersvej 6 og Cathrinegå
den

Medarbejderne Personaletoilet, 
tekøkken, mødelokaler til pers
nalet

Medarbejderne Personalefaciliteter skal være 
adskilt fra borgernes fælles facil
teter

Medarbejderne Bo- 
være adskilt
Evt. aktivitetsrum i boligerne til ½ 
dags tilbud
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Bygningsindretningen skal tage 
højde for at pårørende føler sig 
velkomne og kan komme i dialog 
med medarbejderne 

 

Beskrivelse af idè/ønske/forslag Arbejdsgruppens 
tilbagemelding 

Borger grupper på 8 med en 
normering på 3 medarbejderne 

Mulighed for afspændingspæda-
goger  

Opret maskinhus til reparation, 
sætte skabe op mv.  

 
Inddrag erfaringerne fra byggeri-
et af Kellersvej 6 og Cathrinegår-
den  

Personaletoilet, bad, gaderobe, 
tekøkken, mødelokaler til perso-
nalet 

 
 

Personalefaciliteter skal være 
adskilt fra borgernes fælles facili-
teter 

 
 og dag skal personalemæssigt 

være adskilt 
Evt. aktivitetsrum i boligerne til ½ 
dags tilbud 

 

Det er vigtigt, at de 
pårørende føler sig 
velkomne. VI vil arbej-
de for, at der bliver 
skabt nogle gode fysi-
ske rammer for bor-
gerne og deres net-
værk.  

Arbejdsgruppens evt. 
bemærkninger 

 

Personaleressource-
fordelingen indgår ikke 
som en del af arbejds-
gruppens opgaver. 
Men vi vil arbejde for, 
at de nye fysiske ram-
mer også skaber til et 
godt arbejdsmiljø.  

 

Personaleressource-
fordelingen indgår ikke 
som en del af arbejds-
gruppens opgaver. 
Men arbejdsgruppen 
vil arbejde for, at de 
nye fysiske rammer 
også skaber til et godt 
arbejdsmiljø 

 

Ideen er videregivet til 
arbejdsgruppen om 
serviceafdelingen 

Vi er enige i, at erfa-
ringerne for byggeriet 
af Kellersvej 6, Cathri-
negården og Nybro-
gård skal bruges. 

 

Vi drøfter om persona-
lefaciliteterne skal 
placeres centralt eller i 
forbindelse med bor-
gernes bolig 

 

Vi drøfter om persona-
lefaciliteterne skal 
placeres centralt eller i 
forbindelse med bor-
gernes bolig 

 

Vi mener, at adskillelse 
af dagtilbud og bolig 
afhænger af målgrup-
pen. Nogle borgere 
har gavn af, at det er 
de samme medarbej-
dere, som følger dem 
både hjemme og i 
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arbejdslivet, mens 
andre borgere har 
gavn af at møde for-
skellige medarbejdere 
hjemme og på arbej-
de. 

Borgerne Når man går på folkepension, har 
man brug for ro 

 

 

Arbejdsgruppen om 
fremtidens plejetilbud 
til borgere med psy-
kisk og psykisk handi-
cap vil blive gjort op-
mærksom på denne 
bemærkning 

Borgerne Man kender ikke beboerne fra de 
andre bygninger 

 

 

Vi er opmærksomme 
på, at området i højere 
grad skal ligge op til 
aktiviteter på tværs af 
tilbuddene 

Borgerne Hvis man skal have besøg af kæ-
resten, skal der laves en aftale 
med kontaktpersonen først 

 

 

Det er vigtigt at få 
skabt nogle rammer, 
så det bliver lettest 
mulig at kunne få 
besøg  

Borgerne Man skal huske at banke på, hvis 
man skal ind på værelset. Man 
må ikke brase ind. Man må ikke 
rive i døren. 

 

Det er vigtigt at sikre 
privatlivets fred 

Borgerne Glad for orden, ro og privat. Glad 
for rutiner 
Kan lide at sove længe 

 

 

Der skal være plads til 
forskellige mennesker 
med forskellige behov 

Borgerne Efter rute 68 er nedlagt, er det 
svært for beboerne at komme ud. 
Busstoppestedet er nedlagt. 
Mange kan selv tage bussen, men 
skal nu til at lærer at bruge andre 
ruter, hvilket kan være svært at 
lærer. 

 

 

x Vi har desværre ikke 
indflydelse på, at bus-
linjen er blevet lagt 
om.  

Borgerne Vil gerne have husdyr (kat) 

 

Om man må få husdyr 
synes vi kunne være 
en god ide at få drøf-
tet på tilbuddenes 
husmøder eller i bru-
ger-
pårørendebestyrelser-
ne. 

Pårørende Personalet skal huske, at de er 
gæster 

 

God tanke at persona-
let kan betragtes som 
gæster 

Pårørende Kælderen på Kellersvej 8 er våd 

 

Beskeden gives videre 
til ejendomscentret 

Pårørende Husleje ikke for høj, så man har 

mulighed for at bruge sine penge 

på andet, f.eks. fritidsaktiviteter.  

 

 

 
 

Vi er meget opmærk-
somme på nogle bor-
geres begrænsede 
råderum  
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Pårørende Hvad er vigtigst? Boligstørrelse 

eller huslejeprisen? Svaret er 

huslejeprisen, for de mere ve

fungerende. For dem der kræver 

mere pleje: Boligstørrelsen. På 

Kellersvej 6 har man også forske

lige størrelse rum, fordi solisterne 

de bruger deres værelser mere.

Pårørende Ikke for mange samlet på samme 

sted 

små bo

dannelse) Boliger placeret i a

mindelig bygninger, hvor man er 

blandt mennesker uden funkt

onsnedsættelse
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Hvad er vigtigst? Boligstørrelse 

eller huslejeprisen? Svaret er 

huslejeprisen, for de mere vel-

fungerende. For dem der kræver 

mere pleje: Boligstørrelsen. På 

Kellersvej 6 har man også forskel-

lige størrelse rum, fordi solisterne 

de bruger deres værelser mere. 

 

Ikke for mange samlet på samme 

sted – også selvom beboere bor i 

små bo-enheder for sig. (ghetto-

dannelse) Boliger placeret i al-

mindelig bygninger, hvor man er 

blandt mennesker uden funkti-

onsnedsættelse 

 

 

Problemstillingen 
afhænger af den en-
kelte borgers behov. 
Det er en god ide med 
fleksible boliger.  

 

Der ikke må skabe 
”ghetto-dannelse”. Vi 
er enige i, at det er en 
fordel for nogle borge-
re bo i ”almindelige” 
boliger/boligområder 
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1. Målgrupper indenfor den nuværende tilbudsvifte  
1.1 Indledning 

I dette notat beskrives de nuværende målgrupper i Gladsaxe kommunes tilbud til voks-
ne borgere med handicap. Gladsaxe Kommunes tilbudsvifte til borgere med handicap 
består i dag af fire takstfinansierede botilbud og et takstfinansieret aktivitets- og sam-
værstilbud. Derudover er der samlet tre ikke- takstfinansierede botilbud, samt social-
pædagogisk støtte under Gladsaxe Handicapcenter. 
 
De takstfinansierede tilbud 
Gladsaxe Kommune fire takstfinansierede botilbud er Kellersvej 6 (Kellersvej 6, 2860 
Søborg), Kellersvej 8 & 9 (Kellersvej 8 & 9, 2860 Søborg), Kellersvej 10 (Kellersvej 10, 
2860 Søborg) samt Cathrinegården (Taxvej 27, 2880 Bagsværd). Kellersvej 6 har også et 
takstfinansieret aktivitets- og samværstilbud (Kellersvej 12, 2860 Søborg). Aktivitets-
centret Kellersvej (Kellersvej 13, 2860 Søborg) er et takstfinansieret aktivitets- og sam-
værstilbud som indeholder 3 forskellige typer tilbud, samt en serviceafdeling.   
 
De takstfinansierede tilbud er kendetegnet ved, at der udarbejdet en takst for de en-
kelte tilbud. Principperne for takstmodellen er besluttet i Kommune Kontakt Rådet 
(KKR) Hovedstaden.  Taksten beregnes som en takst for den gennemsnitlige ydelse til-
buddet tilbyder, og beregnes på grundlag af en fastlagt belægningsprocent i tilbuddet. 
Udover taksten kan man opkræve tilkøbsydelser, som der skal begrundes for særskilt. 
Tilkøbsydelser tildeles midlertidigt, og på baggrund af en pædagogisk plan for ydelser-
ne. Tilkøbsydelserne bliver løbende revurderet.    
 
I 2012 er den budgetterede belægningsprocent på mellem 98-100 % i de fire botilbud, 
men belægningsprocenten i AC Kellersvej er på 94-96 %.  
 

Når der er tomme pladser i et tilbud medfører det et mindre budget. Til eksempel ko-
ster en plads på Kellersvej 8 og 9 i 2012 ca. 944.000 kr.  En plads, der er tom hele året, 
vil reducere Kellersvej 8 og 9s driftsbudget med 556.000 kr., mens overhead til Øko-
nomiudvalget reduceres med 61.000 kr.  Den resterende mindreindtægt placeres i en 
bufferpulje, hvor mer- og mindreindtægter fra de forskellige tilbud i nogen grad kan 
udlignes. Ved overbelægning reguleres tilbuddenes driftsbudgetter også kun op med 
en andel af merindtægten (principielt 70 % af de ikke-beregnede udgifter). 

 
De ikke-takstfinansierede tilbud 
I 2011 blev Gladsaxe Kommunes ikke-takstfinansierede tilbud til borgere med handicap 
samlet under Gladsaxe Handicapcenter (Valdemars Alle 81 D, 2860 Søborg). Gladsaxe 
Handicapcenter består af bofællesskabet Ellekilde (Elledalen 8, 2800 Kongens Lyngby), 
opgangsfællesskaberne Gyngemosegård I og II (Mørkhøjvej 146 og 152, 2730 Herlev) 
samt Botræningstilbuddet i Buddingecentret (Buddingecentret, 2860 Søborg). Derud-
over er Gladsaxe Handicapcenter leverandør af socialpædagogisk støtte til borgere 
med handicap, som bor i eget hjem. De ikke takstfinansierede tilbud har derfor som 
udgangspunkt et fast budget, som dog reguleres i forhold til en tillempet Bestiller- Ud-
fører Model (BUM-model). 

 
 
 

Ventelister og husleje 
For alle tilbuddene er der oprettet ventelister, men den samme borger kan godt stå 
på venteliste til flere forskellige tilbud. Derudover kan borgerne på venteliste være 
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mere eller mindre aktive. Fx kan en borger stå på venteliste til et tilbud, fordi der er 
tvivl om, hvorvidt borgerens behov i det nuværende tilbud er tilstrækkeligt. Det be-
tyder, at borgerne står på ventelisten, men ikke på nuværende tidspunkt skal bruge 
pladsen. I de tilfælde hvor der står flere borgere på venteliste, vil det være borgeren 
med det største behov, som får tilbudt pladsen.   

 
I de botilbud som er oprettet som støttet byggeri efter Almenboliglovens § 105, bereg-
nes huslejen på baggrund af de faktiske omkostninger. I disse botilbud har borgerne 
mulighed for at søge boligstøtte.  
 
I de botilbud som ikke er oprettet efter almenboligloven, er boligydelserne bestemt ud 
fra boligens størrelse, andel af areal der deles med en anden beboer og andel af fælles 
arealer. Ydelserne er endvidere indtægtsbestemte. 
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1.2 De takstfinansierede tilbud 

I det følgende gennemgås målgrupperne i de nuværende takstfinansierede tilbud på 
handicapområdet. For hvert tilbud beskrives målgruppen, deres tilhørskommune, al-
dersfordelingen, stedets fysiske rammer, samt tilbuddets økonomi.  
 

1.2.1 Kellersvej 8 & 9 
 Kellersvej 8 & 9, 2860 Søborg 

 
1. Målgruppe og lovgivning 

Kellersvej 8 & 9 er et botilbud med 48 pladser, og er et botilbud efter servicelovens § 
108. 
 
I Kellersvej 8 & 9 er målgruppen midaldrende og ældre borgere med udviklingshæm-
mede med særlige behov for pleje og omsorg og personer med demens/Alzheimers 
samt borgere med en mildere form for psykiatrisk overbygning. Flere af borgerne er 
uden verbalt sprog. Borgerne har behov for moderat til fuldt verbal og/eller fysisk støt-
te og har behov for døgndækket støtte og pleje.  
 

2. Tilhørskommune og aldersfordeling 
Oversigt over fordeling af pladser

51
 fra 2007 til 2012  

Pct. plad-
ser/år 

 

Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor 
regionen 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

2007 9 17 % 41 77 % 3 6 % 
2008 8 16 % 39 80 % 2  4 % 
2009 9 18 % 39 78 % 2  4 % 
2010 10 21 % 36 75 % 2  4 % 
2011 11 21 % 39 75 % 2  4 % 
2012 13 28 % 33 70 % 1 2 % 

 
Oversigt over aldersfordeling

52
 fra 2007-2012 

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2007 2 9 23 20 
2008 0 8 23 19 
2009 0 7 24 20 
2010 0 6 24 19 
2011 0 5 27 21 
2012 0 5 26 17 

 
Udover Gladsaxe Kommune bliver Kellersvej 8 & 9 anvendt af 10 kommuner i Region 
Hovedstaden, hvoraf Københavns samt Lyngby-Taarbæk Kommune er de største købe-
re med hver 7 pladser. De fleste beboere er i aldersgruppen fra 46-64 og 65+ år. 

                                                        
 
51 Antallet af pladser er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år. Der har været en enkelt borger, som er dobbelt registreret, hvilke betyder at en borger har 
været registeret som tilhørende to kommuner.  
52 Aldersfordelingen er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år 
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3. De fysiske rammer 
Kellersvej 8 & 9 består af to sammenhængende rækkehuse med fire huse i hver række. 
Boligerne er opført i 1961. og er senest moderniseret i 2000-2001. Der bor seks beboe-
re i hvert hus. Beboerne har egen bolig på 15-18 kvadratmeter og deler badeværelse to 
og to. Der er fælles køkken og dagligstue i hvert hus med udgang til terrassen. Persona-
lefaciliteterne er i tilknytning til boligerne. 
 

4. Tilbuddets økonomi  
4.1 Kellersvej 8 og 9’s økonomi 

 
 
 

1000 kr. 

Udgifter Netto mer-
forbrug  (-) /  

mindre-
forbrug (+) 

2007 45.146 -714 
2008 47.016 205 
2009 47.699 26 
2010 49.333 -622 
2011 44.058 488 
2012 45.228  

Fra 2011 er alle takstfinansierede tilbuds budgetter lagt om, således at omkostningerne til afskrivnin-

ger, forrentninger og bidrag til tjenestemandspensioner stadig indgår i takstgrundlaget, men ikke læn-

gere budgetteres eller betales som udgifter. Dette medført et bruttoudgiftsfald i 2011. Netto-resultatet 

omfatter udsving i både udgifter og indtægter. I forbindelse med genbevillingen af mindreforbrug i 

2012 er dannet en velfærdsteknologipulje på 1,0 mio. kr. med bidrag på 0,2 mio. kr. fra hvert tilbud. 

I 2012 er anført et budgettal i stedet for et forbrugstal. 

 
Belægningsprocent  

Helårspladser/ 
År 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2007 48 99 
2008 48 100 
2009 48 99 
2010 48 100 
2011 48 97 
2012 48 9853 

 
Takst 

Pladstype/ 
År 

Døgn (taksten er angivet i 
kr. pr. dag) 

2007 2.399 
2008 2.556 
2009 2.516 
2010 2.545 
2011 2.590 
2012 2.587 

 

Venteliste 

                                                        
 
53 Pr 1.okotber 2012 
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Pladstype døgn/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
årligt gennemsnit 

2007 2,92 
2008 3,83 
2009 5,92 
2010 7,15 
2011 4,50 
2012 1,8854 

 

Husleje 

Husleje/ 
År 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

2012 1.819 2.520 2.169 

 

Opsamling 
I Kellersvej 8 & 9 køber andre kommunerne færre pladser end tidligere, og pladserne 
benyttes i højere grad af Gladsaxe borgere.  Dette er i tråd med Social- og Sundheds-
forvaltningens omlægningsstrategi, hvor de lokale tilbud prioriteres med udgangspunkt 
i nærhedsprincippet.55 Økonomien i Kellersvej 8 & 9 har været under pres, hvilket har 
skyldtes ledige pladser, som har medført en svingende belægningsprocent Borgerne på 
ventelisten er på nuværende tidspunkt ikke aktiv ventende.  

 
 Udover den beskrevne udvikling oplever Psykiatri- og Handicapafdelingen og tilbud-
dets ledelse, at størstedelen af de nytilkomne borgere er mere støttekrævende end tid-
ligere og at borgerne har sammensatte diagnoser.  Så udover at være ældre borgere 
med udviklingshæmning har de også psykiatriske diagnoser.  

                                                        
 
54 Pr 1.okotber 2012 
55 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 
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1.2.2 Kellersvej 10 
Kellersvej 10, 2860 Søborg 

 
1. Målgruppe og lovgivning 

Kellersvej 10 er et botilbud med 60 pladser, som er oprettet efter servicelovens § 108.  
 
Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, hvor hovedparten af borgerne er fysi-
ske mobile, og flere af borgere har psykiatriske overbygning, epilepsi eller autistiske 
træk. Flere af borgerne er uden verbalt sprog. Borgerne har behov for moderat til fuldt 

verbal og/eller fysisk støtte til både personlige og praktisk gøremål. Borgerne har be-
hov for døgndækket støtte.  

 
2. Tilhørskommune og aldersfordeling 

Oversigt over fordeling af pladser
56

 fra 2007 til 2012  

Pct. plad-
ser/år57 
 

Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor 
regionen 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

2007 6 10 % 54 89 % 1 2 % 
2008 6 10 % 55 89 % 1 2 % 
2009 8 12 % 56 86 % 1 2 % 
2010 8  13 % 54 86 % 1 2 % 
2011 8  13 % 52 85 % 1 2 % 
2012 9 15 % 51  84 % 1  2 % 

 
Oversigt over aldersfordeling

58
 fra 2007-2012 

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2007 4 19 34 4 
2008 4 20 33 5 
2009 6 20 34 5 
2010 4 19 36 4 
2011 2 19 34 6 
2012 3 19 33 6 

 
Udover Gladsaxe Kommune bliver Kellersvej 10 anvendt af 16 kommuner i Region Ho-
vedstaden, hvoraf Frederiksberg og Gentofte Kommuner er de største købere med 
hver 7 pladser.  1 kommune udenfor regionen har i 2012 købt en plads på Kellersvej 10. 
Størstedelen af borgerne i Kellersvej 10 er mellem 46-64 år.  

 

3. De fysiske rammer 
Der er i alt 60 boliger, som består af fire huse, med henholdsvis 16 og 14 borger. Bo-
ligerne er opført i 1961 og senest moderniseret i 2002. Boligerne er i to etager. De 56 
boliger er på (15 m2) og for dem gælder det, at 2 boliger deles om et badeværelse og 

                                                        
 
56 Antallet af pladser er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år 
57 I årene 2007-2008 og 2010-2102 skyldes det samlede procenttal på 101 % afrunding til hele tal 
58 Aldersfordelingen er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år 
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toilet. De sidste 4 boliger (18 m2) har eget bad og toilet. Personalefaciliteterne er i til-
knytning til boligerne. 

 
4. Tilbuddets økonomi 

4.1 Kellersvej 10’s økonomi 
 
 
 

1000 kr. 

Udgifter Netto mer-
forbrug  (-) / 

mindre-
forbrug (+) 

2007 45.414 644 
2008 47.267 -559 
2009 46.599 131 
2010 46.898 1.342 
2011 46.046 1.317 
2012 46.020  

Fra 2011 er alle takstfinansierede tilbuds budgetter lagt om, således at omkostningerne til afskrivnin-

ger, forrentninger og bidrag til tjenestemandspensioner stadig indgår i takstgrundlaget, men ikke læn-

gere budgetteres eller betales som udgifter. Dette medført et bruttoudgiftsfald i 2011. Netto-resultatet 

omfatter udsving i både udgifter og indtægter. I forbindelse med genbevillingen af mindreforbrug i 

2012 er dannet en velfærdsteknologipulje på 1,0 mio. kr. med bidrag på 0,2 mio. kr. fra hvert tilbud. 

I 2012 er anført et budgettal i stedet for et forbrugstal. 

 

Belægningsprocent 

Helårsplad-
ser/år 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2007 60 100 
2008 60 99 
2009 60 99 
2010 60 99 
2011 60 99 
2012 60 9959 

 
Takst 

Pladstype døgn/ 
År 

Døgn (taksten er angivet i 
kr. pr. dag) 

2007 1.967 
2008 1.992 
2009 1.978 
2010 1.998 
2011 2.043 
2012 2.062 

 

Venteliste 

Pladstype døgn/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
årligt gennemsnit 

2007 5,33 
2008 6,50 
2009 6,84 
2010 1,62 

                                                        
 
59 Pr 1.okotber 2012 
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2011 1,00 
2012 1,2560 

 

Husleje 

Husleje/ 
År 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

2012 1.514 2.450 2.016 
 

Opsamling 
Siden 2007 ses en svag tendens til, at der købes færre pladser af andre kommuner, og 
at pladserne tildeles Gladsaxe borgere i tråd med omlægningsstrategien61. Økonomi i 
Kellersvej 10 er stabil, hvilket ses ved, at tilbuddet er kommet ud med et mindre-
forbrug i de sidste tre år. Belægningsprocenten har ligget stabilt. Den ene borger på 
ventelisten, er på nuværende ikke aktiv ventende.  

 
Som et supplement til den beskrevne udvikling, er det ledelse i tilbuddet samt Psykia-
tri- og Handicapafdelingen vurdering, at nogle af nytilkomne borgere er mere støtte-
krævende end tidligere og borgerne har flere sammensatte diagnoser. Borgerne har 
udover udviklingshæmning også fysiske handicap eller psykiatriske diagnoser.    
 

 
  

                                                        
 
60 Pr 1.okotber 2012 
61 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 



J. nr. 85.15.15Ø54 57 
Sag: 2008/03387 045 
 

1.2.3 Kellersvej 6 (botilbud) 
Kellersvej 6, 2860 Søborg  
 

1. Målgruppe 
Kellersvej 6 er et botilbud med 24 pladser. Botilbuddet er oprettet efter Servicelovens 
§ 85 (er et § 108 lignende tilbud). Boligerne er oprettet som støttet byggeri efter Al-
menboligloven § 105. Derudover er der oprettet to midlertidige botræningsboliger. 
 
Målgruppen er borgere med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser. En 
stor del af borgere har et verbalt sprog. Borgerne har behov for moderat til fuldt ver-
bal og/eller fysisk med behov for støtte døgnet rundt. Endvidere er der borgere med 
behov for en til en støtte. 

 
2. Tilhørskommune og aldersfordeling  

Oversigt over fordeling af pladser
62

 fra 2007 til 2012 

Pct. plad-
ser/år 
 

Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor 
regionen 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

200763 0 0 % 15 100 % 0 0 % 
2008 1  6 % 16 94 % 0 0 % 
2009 0 0 % 13 100 % 0 0 % 
2010 1  8 % 12 92 % 0 0 % 
2011 7  35 % 13 65 % 0 0 % 
2012 8  32 % 17 68 % 0 0 % 

 
Oversigt over aldersfordeling fra 2007-2012

64
  

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2007 5 7 3 0 
2008 6 8 3 0 
2009 2 9 2 0 
2010 3 9 1 0 
2011 8 11 1 0 
2012 13 11 1 0 

 
Udover Gladsaxe Kommune bliver Kellersvej 6 anvendt af 11 kommuner i Region Ho-
vedstaden. I 2012 er Københavns Kommune den største køber med 5 pladser. De fleste 
beboere i aldersgrupperne fra 18-25 år og 26-45 år. 

 
3. De fysiske rammer 

Kellersvej 6 består af 4 boenheder, Hus A, B, C og D. Kellersvejs 6 er et nybyggeri fra 
2011. Hver lejlighed har opholdsrum, soveværelse, badeværelse og egen have. Lejlig-
hederne er mellem 35,1 og 39,2 m2. Derudover er der fællesfaciliteter med stue og 
køkken-alrum, fælles terrasse, haveareal samt et vaskeri. Er oprettet med særlige hen-

                                                        
 
62 Antallet af pladser er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år 
63 Antal normerede pladser har ændret sig fra 10 i 2007, 13 i 2008-2011 og 24 i 2012 
64 Aldersfordelingen er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år 
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syntagen til målgruppen hvad angår farvevalg, lydisolering og lignende. Personalefacili-
teterne er i tilknytning til boligerne. 

 
4. Tilbuddets økonomi  

4.1 Kellersvej 6’s økonomi 
 
 
 

1000 kr 

Udgifter Netto mer-
forbrug  (-) / 

mindre-
forbrug (+) 

2007 26.407 -1.082 
2008 27.976 -828 
2009 26.664 -2.472 
2010 25.682 305 
2011 26.290 599 
2012 32.644  

Fra 2011 er alle takstfinansierede tilbuds budgetter lagt om, således at omkostningerne til afskrivnin-

ger, forrentninger og bidrag til tjenestemandspensioner stadig indgår i takstgrundlaget, men ikke læn-

gere budgetteres eller betales som udgifter. Dette medført et bruttoudgiftsfald i 2011. Netto-resultatet 

omfatter udsving i både udgifter og indtægter. I forbindelse med genbevillingen af mindreforbrug i 

2012 er dannet en velfærdsteknologipulje på 1,0 mio. kr. med bidrag på 0,2 mio. kr. fra hvert tilbud. 

I 2012 er anført et budgettal i stedet for et forbrugstal. 

 

Belægningsprocent 

Helårspladser/ 
År 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2007 16 100 
2008 13 115 
2009 13 101 
2010 13 100 
2011 13 93 
2012 24 9765 

 
Takst 

Pladstype døgn/ 
År 

Døgn (taksten er angivet i 
kr. pr. dag) 

2007 2.591 
2008 4.092 
2009 4.080 
2010 4.386 
2011 4.446 
2012 3.00766 

 

Venteliste 

Pladstype døgn/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
årligt gennemsnit 

2007 0 
2008 0,42 
2009 2,67 

                                                        
 
65 Pr. 1. oktober 2012 
66 Gennemsnittakst beregnet på baggrund af de 4 takster på Kellersvej 6 
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2010 4,85 
2011 7,50 
2012 3,2567 

 

Husleje  

Husleje68/ 
År 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet 

i 
gn. kr. pr. mdr.) 

2012 7.695 8.152 7.814 

 
Opsamling 
I forbindelse med indflytningen i nye fysiske rammer blev der udarbejdet et nyt budget 
for Kellersvej 6, hvor tilbuddets takst blev billigere end tidligere. Efter etablering af det 
nye Kellersvej 6 er en væsentligt større andel Gladsaxeborgere, hvilket var forudset i 
forhold til tilgangen af unge, og som er i tråd med omlægningsstrategien fra 201069. Be-
lægningsprocenten har i 2001 og 2012 været stigende grundet en løbende indflytning. 
Borgerne på ventelisten er aktivt søgende.  

 
Arbejdsgruppen forventer, på baggrund af budgetnote 6 (2012)70 en stabil fremtidig ef-
terspørgsel efter pladser til denne målgruppe både fra Gladsaxe Kommune selv og fra 
andre kommuner.  
  

1.2.3. Kellersvej 6 (aktivitets- og samværstilbud) 
Kellersvej 6, 2860 Søborg  
 

1. Målgruppe 
Kellersvej 6 er et aktivitets- og samværstilbud med 8 pladser, hvor borgerne som bor 
på Kellersvej 6 har fortrinsret. Tilbuddet er oprettet efter servicelovens § 104. Mål-
gruppen er beskrevet ovenfor. Der er mulighed for henholdsvis socialtræning i grupper 
og individuel træning afhængig af borgernes behov. 

 
2. Tilhørskommune og aldersfordeling  

6 borgere er fra omegnskommunerne, men 2 er Gladsaxeborgere.  
 
7 af borgerne er 18-25 år, mens den sidste borger er i aldersgruppen fra 26-45 år. 

 
3. De fysiske rammer 

Kellersvej 6’s aktivitets- og samværstilbud er placeret i bygning 12.1. Bygningen blev 
renoveret i 2008-2009, hvor der blandt andet blev etableret en lift fra stueetage til 1. 
sal.  
  

4. Tilbuddets økonomi  
Belægningsprocent  

Helårspladser/ Antal normerede Belægningsprocent 

                                                        
 
67 Pr. 1. oktober 2012 
68 Huslejeprisen er både for §§ 107 og 108 pladserne 
69 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 
70 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 20.02.2012, punkt 44  
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År pladser 
2012 8 84 %71 

 
Takst  

Pladstype/ 
År 

Døgn (taksten er angivet i 
kr. pr. dag) 

Døgn (taksten er angivet i 
kr. pr. dag) 

2012 1.087 1.765 

 
Taksten afhænger af hvorvidt den enkelte borger har brug for en til en støtte eller kan 
indgå i gruppetræning. 
 
Opsamling 
Aktivitets- og samværstilbuddet er blevet oprettet, da borgerne i Kellersvej 6 ikke har 
kunnet rummes i etablerede dagtilbud. For at sikre sammenhæng og kontinuitet for 
borgere, er det medarbejderne fra botilbuddet Kellersvej 6, som også arbejder i aktivi-
tets- og samværstilbuddet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 
71 Pr. 1. oktober 2012 
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1.2.4 Cathrinegården 
            Taxvej 27, 2880 Bagsværd 
 

1. Målgruppe og lovgivning 
Cathrinegården er et bofællesskab med 23 pladser. Tilbuddet er oprettet efter Service-
lovens § 85 (er et § 108 lignende tilbud). Boligerne er oprettet som et støttet byggeri 
efter Almenboligloven § 105. På Cathrinegården er der også oprettet en akut- og en af-
lastningsplads efter Servicelovens § 107. 
 
Målgruppen er borgere, som har udviklingshæmning, og de fleste borgere har et ver-
balt sprog. Borgernes primære behov er let til moderat verbal og/eller fysisk støtte til 
en del af dagligdagens forskellige funktioner som pleje, omsorg og struktur. Borgerne 
har behov for døgndækket støtte.  

 
2. Antal pladser og aldersfordeling 

Oversigt over fordeling af pladser
72

 fra 2007 til 2012  

Pct. plad-
ser/år 

 

Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor 
regionen 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

2007 6 24 % 18 72 % 1 4 % 
200873 5 23 % 17 77 % 0 0 % 
2009 5  23 % 17 77 % 0 0 % 
2010 5 22 % 18 78 % 0 0 % 
2011 6 26 % 17 74 % 0 0 % 
2012 7  28 % 18  72 % 0 0 % 

 
Oversigt over aldersfordeling

74
 fra 2007-2012 

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2007 0 6 18 1 
2008 0 5 15 2 
2009 0 5 15 2 
2010 0 4 17 2 
2011 1 3 16 3 
2012 1 3 17 4 

 
Udover Gladsaxe Kommune bliver Cathrinegården anvendt af 8 kommuner i Region 
Hovedstaden i 2012. Lyngby-Taarbæk og Brøndby Kommuner er de største købere af 
pladser med henholdsvis 4 og 5 pladser. På Cathrinegården bor der flest i aldersgrup-
pen fra 46-64 år. 
 
 
 

                                                        
 
72 Antallet af pladser er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år 
73 Antallet af pladser nednormeres fra 26 til 23 i 2008 
74 Aldersfordelingen er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år 
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3. De fysiske rammer 
Cathrinegården er et atriumbyggeri med 23 lejligheder på 38 m2 rundt om en lukket 
gård. Cathrinegården er nybygget, og blev taget i brug 1. januar 2008.  I midten af byg-
geriet ligger tre basehuse, der hver har deres egen lille terrasse, som grænser op til et 
større fællesareal. Der er et større aktivitetsrum, samt et fælles køkken og opholdstue, 
som bruges til fælles arrangementer.  Boligerne er adskilt fra fællesarealerne. Persona-
lefaciliteterne er ligeledes adskilt fra boligerne. 
 
 Lejlighederne indeholder entré, stort badeværelse, lille tekøkken og et stort opholds-
rum, som kan opdeles i en stue og et soverum. 

 
4. Tilbuddets økonomi 

4.1 Cathrinegårdens økonomi 
 
 
 

1000 kr. 

Udgifter Netto-mer-
forbrug (-) /  

mindre-
forbrug (+) 

2007 17.617 70 
2008 17.245 -374 
2009 17.928 -966 
2010 17.837 -1.470 
2011 15.079 666 
2012 16.690  

Fra 2011 er alle takstfinansierede tilbuds budgetter lagt om, således at omkostningerne til afskrivnin-

ger, forrentninger og bidrag til tjenestemandspensioner stadig indgår i takstgrundlaget, men ikke læn-

gere budgetteres eller betales som udgifter. Dette medført et bruttoudgiftsfald i 2011. Netto-resultatet 

omfatter udsving i både udgifter og indtægter. I forbindelse med genbevillingen af mindreforbrug i 

2012 er dannet en velfærdsteknologipulje på 1,0 mio. kr. med bidrag på 0,2 mio. kr. fra hvert tilbud. 

I 2012 er anført et budgettal i stedet for et forbrugstal. 

I 2009 og 2011 fik Cathrinegården ikke genbevilget hele deres merforbrug bl.a. fordi merforbruget i 

2008 vurderedes at være knyttet til engangs anlægs- og flytteomkostninger. 

 

Belægningsprocent 

Helårspladser/ 
år 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2007 26 94 
2008 23 100 
2009 23 100 
2010 23 100 
2011 23 100 
2012 23 10075 

 
Takst 

Pladstype/ 
År 

Døgn (taksten er angivet i 
kr. pr. dag) 

2007 1.818 
2008 1.859 
2009 1.950 
2010 1.983 

                                                        
 
75 Pr 1.okotber 2012 
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2011 2.026 
2012 1.994 

 

Venteliste 

Pladstype/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
årligt gennemsnit 

2007 0 
2008 0 
2009 1,00 
2010 1,08 
2011 1,75 
2012 2,8876 

 

Husleje 

Husleje/ 
År 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

2012 6.925 6.925 6.925 
 

Opsamling 
Udviklingen siden 2007 viser, at Gladsaxe Kommune selv er begyndt at købe flere plad-
ser end tidligere, hvilket er i tråd med omlægningsstrategien77. Cathrinegården havde i 
2010 et større merforbrug. På baggrund af en målrettet indsats er dette blevet vendt til 
et mindreforbrug i 2011 og forventeligt i 2012. Belægningsprocenten har været stabil, 
og der er en mindre venteliste til tilbuddet. Borgerne på ventelisten er aktivt søgende.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 Aktivitetscentret Kellersvej  

Kellersvej 13, 2860 Søborg 
 

1. Målgruppe og lovgivning 

                                                        
 
76 Pr 1.okotber 2012 
77 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 
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AC Kellersvej er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Der kommer 
dagligt kommer cirka 105 borgere. AC Kellersvej består af tre forskellige tilbud, og mål-
gruppen er borgere med udviklingshæmning.  
 
På halvdagspladserne er gruppen over 50 år eller borgere med tidlig alderssvækkelse, 
som har brug for et deltidstilbud. Deres behov for støtte er let til moderat verbal 
og/eller fysiske støtte.  Flere af borgerne har et verbalt sprog.   

 
På dagscentret er målgruppen borgere fra 18 år med et let til moderat verbal og/eller 
fysiske behov for støtte. Flere af borgerne har et verbalt sprog. 

 
På daghjemmet er borgerne fra 18 år med behov for omfattende til fuldt verbal 
og/eller fysisk støttebehov. Flere af borgerne er uden verbalt sprog og flere af borgerne 
er multihandicappede. 
 

2. Tilhørskommuner og aldersfordeling 
Oversigt over fordeling af pladser

78
 fra 2007 til 2012 

Pct. plad-
ser79/ 

År 

Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor 
regionen 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

Antal pladser Pct. af 
total 

2007 16 11 % 119 85 % 5 4 % 
2008 18 13 % 121 85 % 4 3 % 
2009 18 13 % 121 85 % 3 2 % 
2010 18 13 % 120 86 % 2 1 % 
2011 18 13 % 112 83 % 5 4 % 
2012 22 16 % 110 81 % 4 3 % 

 
Oversigt over aldersfordeling

80
 fra 2007-2012 

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2007 12 52 52 25 
2008 8 58 51 28 
2009 8 54 56 26 
2010 9 56 50 27 
2011 10 52 48 27 
2012 10 52 49 27 

 
Udover Gladsaxe Kommune bliver AC Kellersvej anvendt af 19 kommuner i Region Ho-
vedstaden. I 2012 er Albertslund, Gentofte, København og Lyngby-Taarbæk de største 
købere. 4 kommuner udenfor regionen har i 2012 købt hver en plads. Der er flest bor-
gerne i aldrene fra 26-45 og 45-64 år.  
 

3. De fysiske rammer 

                                                        
 
78 Antallet af pladser er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år. Der har været en enkelt borger, som er dobbelt registreret, hvilke betyder at en borger har 
været registeret som tilhørende to kommuner. 
79 I årene 2008 og 2010 skyldes det samlede procenttal på 101 % afrunding til hele tal 
80 Antallet af pladser er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet det 
pågældende år. 
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AC Kellersvej er beliggende i forskellige huse placeret på området på Kellersvej.   
 
Halvdagspladserne (deltidstilbuddet) for ældre eller alderssvækkede holder til i byg-
ning 14. Bygning 14 er fra 1888 og senest renoveret i 2009. Bygning 14 har tilknyttet 
bevaringsværdi 3. 
 
Dagscentret for den brede gruppe af borgere med udviklingshæmning gør brug af byg-
ning 12, 13 17 og de grønne huse (bygning 23). Bygning 12 er fra 1887, og stueetagen 
blev senest renoveret i 2005. Bygning 13 blev bygget i 1912, og der blev senest renove-
ret i 2010. I 2009-2010 blev der etableret et sanserum. Bygning 17 er fra 1912, og er 
senest blevet renoveret i 2013. Mosehuset blev bygget i 2000, og er senest blevet re-
noveret i 2010-2012. 
 
Bygning 12, 13 17 har tilknyttet bevaringsværdi 3.  
 
Daghjemmet er også placeret i bygning 23 (Mosehuset) , og er for borgere med udvik-
lingshæmning med omfattende støttebehov.  
 

4. Tilbuddets økonomi 
4.1 AC Kellersvejs økonomi 

1000 kr. Udgifter Netto mer-
forbrug  (-) / 

mindre-
forbrug (+) 

2007 23.991 3.234 
2008 25.510 1.626 
2009 26.071 987 
2010 26.244 720 
2011 21.993 1.551 
2012 22.851  

Fra 2011 er alle takstfinansierede tilbuds budgetter lagt om, således at omkostningerne til afskrivnin-

ger, forrentninger og bidrag til tjenestemandspensioner stadig indgår i takstgrundlaget, men ikke læn-

gere budgetteres eller betales som udgifter. Dette medført et bruttoudgiftsfald i 2011. Netto-resultatet 

omfatter udsving i både udgifter og indtægter. I forbindelse med genbevillingen af mindreforbrug i 

2012 er dannet en velfærdsteknologipulje på 1,0 mio. kr. med bidrag på 0,2 mio. kr. fra hvert tilbud. 

I 2012 er anført et budgettal i stedet for et forbrugstal. 

AC Kellersvej har ikke fået overført hele deres mindreforbrug alle år. Mindreforbruget er især gået til at 

finansiere et merforbrug på Hjørnehuset og Cathrinegården. 

 

Belægningsprocent- halvdagspladser 

Helårsplad-
ser/år 

Antal norme-
rede pladser 

Belægnings-
procent 

2007 34 96 
2008 34 95 
2009 34 98 
2010 34 99 
2011 34 89 
2012 34 8181 

 

Belægningsprocent- dagcentret 

                                                        
 
81 Opgjort 1. oktober 2012 
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Helårsplad-
ser/år 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2007 54 94 
2008 54 91 
2009 54 93 
2010 54 95 
2011 54 94 
2012 54 8782 

 

Belægningsprocent- daghjem 

Helårsplad-
ser/år 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2007 34 94 
2008 34 95 
2009 34 98 
2010 34 94 
2011 34 99 
2012 34 107 

 
Fordelingen af Gladsaxe borgere

83
 

Helårspladser/ 
år 

Halvdagspladser Dagcenter Daghjem 

2007 0 % 75 % 25 % 
2008 0 % 69 % 28 % 
2009 0 % 68 %  27 % 
2010 0 % 60 %  39 % 
2011 0 % 77 %  33 % 
2012 0 % 70 %   30 % 

 
Fordelingen af borgere fra kommuner i Region Hovedstaden

84
 

Helårspladser/ 
år 

Halvdagspladser Dagcenter Daghjem 

2007 25 % 42 %  33 % 
2008 25 %   43 %  31 % 
2009 26 %   43 %  31 % 
2010 29 %   42 % 29 % 
2011 29 %   42 %  29 % 
2012 29 %   39 %   33 % 

 

Fordelingen af borgere fra kommunen udenfor Region Hovedstaden
85

 

Helårspladser/ 
år 

Halvdagspladser Dagcenter Daghjem 

2007 46 % 34 %  21 % 
2008 48 % 32 % 20 % 
2009 50 %   31 %  19 % 

                                                        
 
82 Opgjort 1. oktober 2012 
83 Det samlede procenttal skyldes afrundning til hele tal  
84 Det samlede procenttal skyldes afrundning til hele tal 
85 Det samlede procenttal skyldes afrundning til hele tal 
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2010 54 %   29 %  21 % 
2011 62 %   22 %  20 % 
2012 60 %    32 %   0 % 

 

Takst- halvdagspladser 

Pladstype/ 
År 

Takst (taksten er angivet 
i kr. pr. dag) 

2007 299 
2008 295 
2009 268 
2010 267 
2011 248 
2012 245 

 

Takst- dagcentret 

Pladstype/ 
År 

Takst(taksten er angivet 
i kr. pr. dag) 

2007 750 
2008 738 
2009 671 
2010 676 
2011 641 
2012 640 

 

Takst-daghjem 

Pladstype/ 
År 

Takst (taksten er angivet 
i kr. pr. dag) 

2007 975 
2008 960 
2009 873 
2010 860 
2011 806 
2012 815 

 

Venteliste 

Pladstype/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
årligt gennemsnit 

2007 0 
2008 0 
2009 0,33 
2010 0,46 
2011 1 
2012 1 

 

Opsamling 
I AC Kellersvej ses en tendens til, at der købes færre pladser af andre kommuner. I gen-
nem alle årene har tilbuddet haft en stabil økonomi, hvilket ses ved, at tilbuddet er 
kommet ud med et mindreforbrug. De senere år har efterspørgslen været faldende, 
hvilke ses i belægningsprocenten i forhold til halvdagspladserne samt dagscentrets 
pladser. 2/3 af Gladsaxe borgerne går på dagcentret, mens den sidste 1/3 går på dag-
hjemmet. Der er ingen Gladsaxe borgere på halvdagspladserne. Borgerne fra kommu-
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ner i Region Hovedstaden benytter alle tre tilbud, men med flest på dagcenterpladser-
ne. Borgerne fra andre kommuner benytter også alle tre tilbud, men her er der flest 
borgere på halvdagspladserne. Den ene borger som på nuværende tidspunkt står på 
venteliste, står der, i tilfældet af at borgeren flytter i botilbud på Kellersvej. 
 
Som et supplement til den beskrevne udvikling, er det ledelse i tilbuddet samt Psykia-
tri- og Handicapafdelingen vurdering, at nytilkomne borgere er mere støtte støttekræ-
vende end tidligere, og fx er borgere med multihandicap. Derudover er det vurderin-
gen, at der er vigende efterspørgsel efter tilbud til borgere med demens.  
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1.3 De ikke-takstfinansierede tilbud 
Økonomien for de ikke- takstfinansierede tilbud er samlet under Gladsaxe Handicap-
center, som blev oprettet i 2011 med undtagelse af Botræningstilbuddet i Buddinge-
centret. 
 
Gladsaxe Handicapcentres økonomi86 

År Regnskab Vedtaget budget Korrigeret  
Budget 

2011 6.594 6.654 6.873 
2012 - 6.602 7.436 

 
I det følgende gennemgås målgrupperne i de nuværende ikke-takstfinanserede på 
handicapområdet. For hvert tilbud beskrives målgruppen, aldersfordelingen, stedets 
fysiske rammer, samt tilbuddets økonomi.   
 

1.3.1 Gladsaxe Handicapcenter 
Valdemars alle 81D, 2860 Søborg 

 
1. Målgruppe 

Social pædagogiske støtte efter servicelovens § 85. 
 
Borgere med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser, hjerneskade eller fysi-
ske handicap, som bor i eget hjem. Borgerne har et verbalt sprog. Borgerne har et let til 
moderat behov for praktisk/fysisk/verbal støtte.  

 
2. Aldersfordeling 

Alle borgerne er Gladsaxe borgere. 
 
Oversigt over aldersfordeling fra 2011-2012

87
  

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2012 7 24 9 5 
De fleste borgere er i alderen fra 26-45 år.  

 

3. De fysiske rammer 
Den socialpædagogiske støtte tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, som 
træningsforløb eller i borgerens eget hjem.  
 

4. Tilbuddets økonomi 
4.1 Tilbuddets økonomi 

Antal borgere som får § 85 støtte
88

  

Antal borge-
re/år 

Antal borgere 

2012 45 
 

ATA timeprisen
89

 på § 85 støtte 

                                                        
 
86 Økonomi for Gladsaxe Handicap samt økonomi for servicedelen i Ellekilde og Gyngemosegård I og II 
87 Borgerne i Buddinge Botræningstilbud og Gyngemosegård I og II indgår ikke i denne opgørelse 
88 Borgerne i Buddinge Botræningstilbud og Gyngemosegård I og II indgår ikke i denne opgørelse  
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Timepris/år Prisen på 1 times § 85 ydelse 

2011 362,62 
2012 368,47 

 
Gladsaxe Handicapcenter er nyetableret, men det er arbejdsgruppens vurdering, at der 
i de kommende år vil være flere borgere inden for målgruppen af borgere med handi-
cap, der vil have behov for socialpædagogisk støtte i eget hjem fra Gladsaxe Handicap-
center.  
 

  

                                                                                                                                                                          
 
89 Ansigt til Ansigt timepris (ATA-pris) 
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1.3.2 Ellekilde 
Elledalen 8H, 2800 Lyngby 

 
1. Målgruppe og lovning 

Ellekilde er et bofællesskab med 7 pladser til borgere med udviklingshæmning. Tilbud-
det er socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85. Boligerne er oprettet som 
støttet byggeri efter almenboliglovens § 105.   
 
Ellekildes målgruppe er borgere med udviklingshæmning, som har et let til moderat 

behov for verbal og/eller fysisk støtte. Alle borgerne har et verbalt sprog, og er selv-
hjulpne på en række områder. Borgerne har ikke behov for døgndækning. Der leveres 
plejeydelser fra Trænings- og Plejeafdelingen i aften og nattetimerne.  
   

2. Tilhørskommune og aldersfordeling 
Alle borgerne er Gladsaxe borgere. 
 
Oversigt over aldersfordeling fra 2007-2012

90
 

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2007 0 6 1 0 
2008 0 6 1 0 
2009 0 6 1 0 
2010 0 5 2 0 
2011 0 4 3 0 
2012 0 4 3 0 

 
Beboere i Ellekilde er mellem 26-45 og 46-64 år.  

 

3. De fysiske rammer 
Ellekilde er bygget som et rækkehus, og består at 7 selvstændige 2–værelses lejligheder 
på ca. 45 kvadratmeter med eget køkken bad og udgang til egen terrasse og fællesha-
ve. Der er tilhørende fællesarealer. Ellekilde er et nybyggeri fra juni 2004. 

 
4. Tilbuddets økonomi 

4.1 Tilbuddets økonomi  
Belægningsprocent 

Helårsplad-
ser/år 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

Døgn 2007 7 100 
Døgn 2008 7 100 
Døgn 2009 7 100 
Døgn 2010 7 100 
Døgn 2011 7 100 
Døgn 2012 7 100 

 
Takst 

Pladstype døgn/ Døgn (taksten er angivet i kr. 

                                                        
 
90 Aldersfordelingen er opgjort på baggrund af samtlige borgere, som har været indskrevet i tilbuddet på 
pågældende år 
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År pr. dag) 

2007 1.002 
2008 946 
2009 989 
2010 1.018 
2011 1.054 
2012 Ikke opgjort 

 

Venteliste 

Pladstype døgn/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
angivet som årets gennemsnit 

2007 Ikke opgjort 
2008 Ikke opgjort 
2009 Ikke opgjort 
2010 1,00 
2011 1,75 
2012 2,00 

 

Husleje  

Husleje/ 
år 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

2012 9.748 9.992 9.922 

 
Opsamling 
Bofællesskabet Ellekilde har de samme borgere boende igennem årene. Det ses i be-
lægningsprocenten, som har ligget fast på 100 %.  Borgerne på ventelisten, er på nuvæ-
rende aktiv ventende. 
 
Tilbuddet forventes også fremover primært at være til Gladsaxeborgere, hvilket er i 
tråd med omlægningsstrategien91.  
 
 
  

                                                        
 
91 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 
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1.3.3 Gyngemosegård I og II92  
Mørkhøjvej 146 og 152, 2730 Herlev 

 
1. Målgruppe og lovgivning 

Gyngemosegård er to opgangsfællesskaber med 12 pladser. Tilbuddet er socialpæda-
gogiske støtte efter Servicelovens § 85. Boligerne er placeret i støttet alment boligbyg-
geri efter almenboliglovens § 105. 
 
Målgruppen er unge borgere med udviklingshæmning med verbalt sprog. Borgerne har 
et let til moderat verbal og/eller fysisk støttebehov og uden behov for døgndækning. 
Borgerne er selvhjulpne på en række områder. Noget af støtten gives som gruppetræ-
ning, og individuelt støtte tildeles efter borgernes forskellige behov.  

 
2. Tilhørskommune og aldersfordeling 

Alle beboere er Gladsaxe borgere. 
 
Oversigt over aldersfordeling fra 2010-2012  

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2010 4 2 1 0 
2011 4 2 2 0 
2012 4 4 2 0 

De fleste beboere er mellem 18-45 år.  
 

3. De fysiske rammer 
Gyngemosegård I og II består af 2 gange 6 boliger. Hver borger har egen 2 værelseslej-
lighed med bad og lille køkken. Der er også et fælles køkken samt opholdsrum og have. 
Opgangsfællesskaberne er løbende overgået til Psykiatri- og Handicapafdelingen, og 
bliver løbende vedligeholdt ved ind og udflytning.  

 
4. Tilbuddets økonomi 

4.1 Tilbuddets økonomi  
Belægningsprocent gyngemosegård I    

Helårspladser/ 
År 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2010 6 100 %93 
2011 6 100 %94 
2012 6 100 %95 

 
Belægningsprocent gyngemosegård II  
Helårspladser/ 

År 
Antal normerede 

pladser 
Belægningsprocent 

2010 4 45 %96 
2011 6 51 %97 

                                                        
 
92 Tilbuddet overgik til Psykiatri- og Handicapafdelingen i 2010 
93 Opgjort på baggrund af tal på ledige pladser 3-4 kvartal 
94 Opgjort på baggrund af tal på ledige pladser 2-4 kvartal 
95 Opgjort på baggrund af tal på ledige pladser 2-3 kvartal  
96 3 af boligerne har Psykiatri- og Psykiatrihandicap afdelingen løbende fået råderet over 2010   
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2012 6  78 % 
 

Venteliste  

Pladstype døgn/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
årligt gennemsnit98 

2010 1,0 
2011 0,67 
2012 099 

 

Huslejegyngemosegård I    

Husleje/ 
År 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

2012 4.409 4.409 4.409 

 
Husleje gyngemosegård II 

Husleje/ 
År 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

2012 4.409 4.409 4.409 

 
De to opgangsfællesskaber er etableret i løbet af de senere år som led i omlægnings-
strategien på området100. Psykiatri – og Handicapafdelingen har løbende siden 2010 få-
et rådighed over boligerne i Gyngemosegård II, hvilket afspejler sig i belægningsprocen-
ten, som har været stigende. Pr. 1.1 2013 er alle lejligheder besat. 
 
Tilbuddet forventes også fremover primært at være til Gladsaxeborgere, hvilket er i 
tråd med omlægningsstrategien101. Det forventes at borgerne vil blive boende i gen-
nem en længere årrække.  
 

 

  

                                                                                                                                                                          
 
97 Psykiatri- og Handicapafdelingen har fået råderet over alle boliger i 2011 
98 Samlet tal for de to Gyngemosegård 
99 Pr. 1. oktober 2012 
100 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 
101 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 



J. nr. 85.15.15Ø54 75 
Sag: 2008/03387 045 
 

1.3.4 Botræningstilbuddet i Buddingecentret102  
Buddinge centret, 2860 Søborg 

 
1. Målgruppe 

Buddinge botræningstilbud har 6 pladser, og er oprettet efter servicelovens § 107.  
 
Målgruppen er unge borgere med autismespektrumforstyrrelser med et let til moderat 

verbal og/eller fysisk støtte behov. Borgerne har et verbalt sprog, og er på de fleste 
områder selvhjulpne. Borgerne har behov for træning til socialt samvær og individuelt 
støtte til at strukturere sin hverdag.  

  
2. Antal pladser og aldersfordeling 

Alle beboerne er Gladsaxe borgere. 
 

Oversigt over aldersfordeling fra 2011-2012  

Alder/ 
År 

18-25 år 26-45 år 46-64 år 65- år 

2011 4 0 0 0 
2012 6 0 0 0 

 
Alle beboerne i botræningstilbuddet er mellem 18- 25 år.  

 

3. De fysiske rammer 
Botræningstilbuddet er beliggende i en almindelig opgang i Søborg. Tilbuddet er fordelt 
på to etager, nederst med spisekøkken, fire værelser samt fælles badeværelse. På 
overetagen findes der to værelser og et fælles badeværelse. Botræningstilbuddet er 
etableret i 2011, hvor lejlighederne blev istandsat. 

 
4. Tilbuddets økonomi 

4.1 Tilbuddets økonomi  
År Regnskab Vedtaget budget Korrigeret  

Budget 
2011 703 - 956 
2012 - 1.843 1.843 

 
Belægningsprocent (hvor mange måneder er belægningsprocenten beregnet på?) 

Helårspladser/ 
År 

Antal normerede 
pladser 

Belægningsprocent 

2011 6 61 
2012 6 81103 

 
Takst  

Pladstype døgn/ 
År 

Døgn (taksten er angivet i 
kr. pr. dag) 

2011 Ikke opgjort 
2012 905 

 

                                                        
 
102 Tilbuddet blev oprettet pr. 1.5 i 2011 
103 Opgjort 1. oktober 2012 
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Venteliste 

Pladstype/ 
År 

Antal borgere på venteliste/ 
årligt gennemsnit 

2011 0 
2012 0104 

 

Husleje  

Husleje/ 
År 

Husleje minimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje maksimum 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

Husleje gennemsnit 
(huslejen er angivet i 

gn. kr. pr. mdr.) 

2012 3.000 3.000 3.000 
 

Opsamling 
Botræningstilbuddet er relativt nyt, hvilket har betydet, at tilbuddet først i løbet af 
2012 er blevet fuldt belagt. Arbejdsgruppen forventer, på baggrund af budgetnote 6 
(2012) analysen105, efterspørgsel efter botræningstilbud. Tilbuddet forventes også 
fremover primært at være til Gladsaxe borgere, hvilket er i tråd med omlægningsstra-
tegien106.  
 
 

                                                        
 
104 Opgjort 1. oktober 2012 
105 Forebyggelses-, Sundheds- og handicapudvalget 20.06.2012, punkt 44   
106 Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009, punkt 47 og Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget 
20.01.2010, punkt 9 



J. nr. 85.15.15Ø54 77 
Sag: 2008/03387 045 
 

Bilag 10. Tilgang af borgere fra børne- og ungeområdet til voksen-
området 

Skemaet nedenfor tager udgangspunkt i 2011 tallene fra budgetnote 6 (2012), og giver 

overblik over antal af borgere i årgang 1993 til 1996, der på nuværende tidspunkt får 

tilbud indenfor børne- og ungeområdet.  Budgetnote 6 tallene er blevet gennemgået 

igen i foråret 2012, fordi der er kommet nye borgere til, som ikke fremgik af oversigten 

fra børne- og ungeområdet i 2011. Disse nye borgere fremgår som ”nye borgere 

(2012)”. Derudover er der medtaget en ny årgang, årgang 1997, som er borgere, der 

fylder 16 år i 2013. Fra 15 år er den laveste alder, som det er meningsfuldt at medtage, 

hvis støttebehovet skal kunne vurderes i forhold til borgernes kommende behov. Bor-

gerne er fordelt på diagnoser og deres behov er skønnet i forhold til botilbudstyper 1-3. 

Nedenstående tal kan kun bruges, som et udtryk for tendenser på kommende borgere, 

da tilgang og afgang samt borgernes støttebehov kan ændre sig over tid.  

Botilbudstype 1 (Længerevarende botilbud) 
Diagnose  
 

Antal borgere fra 
budgetnote 6  
(2011) 

Antal nye 
borgere 
(2012) 

Ny årgang  
borgere  
(Årgang 1997) 

I alt 

Autismespektrum-
forstyrrelser 

8 1 1 10 

Udviklingshæmning  
(Psykisk handicap) 

13 1 6 20 

Fysisk handicap 1 0 0 1 
I alt  22 2 7 31 

 
Botilbudstype 2 (Bofællesskab/opgangsfællesskab) 
Diagnose  
 

Antal borgere fra 
budgetnote 6  
(2011) 

Antal nye 
borgere 
(2012) 

Ny årgang  
borgere  
(Årgang 1997) 

I alt 

Autismespektrum-
forstyrrelser 

5 3 7 15 

Psykiske handicap 12 0 9 21 
Fysisk handicap 0 0 0 0 
I alt  17 3 16 36 

 
Botilbudstype 3 (Midlertidig botræning/botilbud) 

Diagnose  
 

Antal borgere fra 
budgetnote 6  
(2011) 

Antal nye 
borgere 
(2012) 

Ny årgang  
borgere  
(Årgang 1997) 

I alt 

Autismespektrum-
forstyrrelser 

29 2 5 36 

Psykiske handicap 13 1 4 18 
Fysisk handicap 1 0 0 1 
I alt  43 3 9 55 

 
 


