Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:
Københavns kommune
Kontaktperson

Solvejg Sørensen
Tlf. nr. 33 17 37 05
Mail.:
Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.
”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.
marts 2006.
Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.
Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.
Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i
kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.
Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at
 felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år
 angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til

Generelt
Generelle kommentarer til
rammeaftalen

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet om- Kommunen finder det meget relevant at deltage i samarbejdet. Vi vil foreslå, at der
kring Rammeaftalen
laves en opfølgning på takster i 2009 for at se, hvad takstaftalen for 2009 har betydet.
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Børneområdet
Børneområdet er omfattet af paragrafferne: § 32, § 36, § 67 stk. 2 (herunder også aflastning) og §
67 stk. 3.
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Under § 67, stk. 3 driver Københavns Kommune Sønderbro, Sikrede afdelinger
og hvilke konsekvenser det
med i alt 16 pladser. Kontinuerlige ventelister i en længerevarende periode og
får for kommunens udbud af massiv kritik af varetægtsfængsling af mindreårige i voksen-regi har fået Danske
tilbud
Regioner, Velfærdsministeriet, Regionerne og Københavns Kommune til at indgå
i et samarbejde om udvidelse af pladserne.
Der er aftale en udvidelse på i alt 8 pladser, hvor af 5 tildeles Region Nordjylland,
3 tildeles Region Sjælland og 2 tildeles Region Hovedstaden v. Københavns
Kommune.
Københavns kommune har dog søgt Velfærdsministeriet om mulighed for at udbygge Sønderbro Sikrede med 1 afdeling med i alt 5 pladser. De 3 yderligere
pladser ønskes anvendt til sociale pladser til målgruppen 12-14 år, som Københavns Kommune savner et mere kvalificeret tilbud til – og isoleret fra 16-18 årige
medanbragte/indsatte. Der er altså tale om pædagogiske observationspladser, til
særligt den yngre målgruppe.
Det er forventningen, hvis Velfærdsministeriet godkender udvidelsen, at der samlet kan udbydes flere egentlige sikringspladser, idet disse 3 vil udgøre beredskabet
for pæd.obs. pladser og dermed kan alle nu 16 pladser – senere 18 pladser udbydes til sikringspladser.
§ 67, stk. .2: Nyt døgntilbud åbnes i sommeren 2009 til 16 børn med autisme. I
2010 planlægges etablering af yderligere et døgntilbud til børn/unge med 24 pladser.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer
Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i kommu- Københavns Kommune har pr. 1. november 2008 ibrugtaget Den Flyvende Hollænder, som er et døgntilbud til 12-14 årige unge, som har begået personfarlig
nens forebyggende foranstaltninger.
kriminalitet.
Institutionen drives efter §67, stk. 1. Det er forventningen, at nogle af de unge kan
bringes ud af kriminaliteten – men primært drives institutionen for at sikre Københavns Kommune et anbringelsessted til kriminelle 12-14 årige.
Københavns Kommune overvejer p.t. at byde ind på Velfærdsministeriet projektmidler til MultifunC og overvejer omlægning af en eksisterende institution, som
drives på §67, stk. 1. Det er uklart om denne institution skal ændre status til §67,
stk. 3, men det forventes afklaret i fm. projektbeskrivelsen. Der arbejdes efter
ibrugtagning ultimo 2010.
Derudover har Københavns Kommune fortsat og udbygget projektet ’Den korte
Snor’, som følger kriminalitetstruede unge tæt.
Alle indsatsområder forventes at medvirke til, at Københavns Kommune i de
kommende år kan nedbringe brugen af sikrede pladser.

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Side 3 af 7 sider.

Børneområdet
Beskriv ændringer i forventningerne til kommunens
efterspørgsel af tilbud som
konsekvens af ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen planlagte ændringer.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i forventninger til det faglige indhold
og kompetencer i de tilbud,
som kommunen efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Voksen området, handicap
Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Københavns Kommune har fra pr. 01.01.09 etableret en centerstruktur på bo- og
og hvilke konsekvenser det
dagområdet. Flere tilbud er nu samlet i større ledelsesmæssige enheder og ramfår for kommunens udbud af merne for centrenes sammensætning er målgruppe og faglighed.
tilbud
Frem til 2014 er der i Københavns Kommunes nuværende udbygningsplan planlagt at etablere 4 nye botilbud til hhv. udviklingshæmmede og autister. Boligantal
varier alt efter målgruppe og støtte- og hjælpebehov. I årene 2012 – 2015 skal
Sundbyvangområdet på Amager moderniseres. 9 botilbud og 2 dagtilbud er berørt
af denne modernisering.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Københavns Kommune forventer ingen ændringer i efterspørgsel i andre kommuner.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger.
Beskriv ændringer i forventningerne til kommunens
efterspørgsel af tilbud som
konsekvens af ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Københavns Kommune er ved at revidere bruger- og pårørendepolitikken. BrugeBeskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
re og pårørende indgår i dette arbejde. En handicapplan er under udarbejdelse og
tilbud
forventes godkendt i 2009.
Der er igangsat en opgave med at udarbejde fælles retningslinjer for (pæd.-) handleplaner for beboere på botilbuddene.
Københavns Kommune har i 2008 igangsat et tiltag med løbende kursusrækker
for (nyansatte-) medarbejdere, hvor fokus er på områderne medicinhåndtering,
magtanvendelse og etik / faglighed m.v.
Målet er at kvalitetssikre bo- og dagtilbuddene.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i forvent- Københavns Kommune har i de senere år oplevet en stigning i antallet af personer
ninger til det faglige indhold med betydelig varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der får dom.
og kompetencer i de tilbud,
Det er dog meget individuelt, hvilken type botilbud den domsanbragte profiterer
som kommunen efterspørger af, men typisk er der også behov for fysiske rammer med let adgang til naturen og
lign.

Øvrige bemærkninger
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Voksen området, psykiatri.
Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Med henblik på at reducere ventetiden til et særligt botilbud til psykisk syge er
og hvilke konsekvenser det
der iværksat flere udbygningsplaner i Københavns Kommune. I de seneste år har
får for kommunens udbud af en udbygningsplan tilvejebragt yderligere 72 boliger. Der er endvidere vedtaget
tilbud
en udbygningsplan med etablering af yderligere 92 boliger i de kommende år.
Målet er at reducere den gennemsnitlige ventetid på et botilbud til 2 måneder for
nytilkomne på ventelisten.
De fysiske rammer for størstedelen af Københavns Kommunes botilbud til psykisk syge er ikke tidssvarende. Der er derfor taget fat på at modernisere botilbuddene.
I foråret 2009 er der etableret et samværs- og aktivitetssted for psykisk syge på
Østerbro.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Københavns Kommune forventer ingen ændringer i efterspørgsel i andre kommuner.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i kommu- Ingen særlige forebyggelsesprogrammer for psykisk syge. Kan bruge de almindenens forebyggende foranlige forebyggelsesydelser.
staltninger.
Beskriv ændringer i forventningerne til kommunens
efterspørgsel af tilbud som
konsekvens af ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Københavns Kommune har i 2008 revideret bruger- og pårørendepolitikken. I
faglige udvikling på egne
dette arbejde indgik brugere og pårørende.
tilbud
Københavns Kommune færdiggjorde i 2008 en ny psykiatriplan, hvor omdrejningspunkterne er recovery og effektstyring. Der er endvidere fokus på en række
temaer, bl.a. målretning af tilbud til den enkelte (yderligere specialisering).
Der blev i foråret 2008 igangsat en proces vedr. kvalitetssikring på bocentre/bosteder for psykisk syge. Der er fokus på områderne personlig hygiejne,
praktisk hjælp (rengøring), medicinhåndtering og misbrug.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i forvent- Københavns Kommune har bl.a. forskellige former for botilbud, med forskellig
ninger til det faglige indhold grad af personalestøtte. De arbejdes bl.a. med kontaktpersonsprincippet og pædaog kompetencer i de tilbud,
gogiske handleplaner. Jf. ovenfor forventes der i de kommende år en større grad
som kommunen efterspørger af specialisering ift. enkelte målgrupper, f.eks. psykisk syge med et misbrug.
Øvrige bemærkninger
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Lands- og landsdelsdækkende tilbud. Social delen
Lands- og landsdelsdækkende tilbud, social delen
Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
Ingen ændringer
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer
Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i kommunens forebyggende
foranstaltninger.
Beskriv ændringer i forventningerne til kommunens efterspørgsel af tilbud
som konsekvens af ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i
de tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Misbrug, forsorgshjem og krisecentre
Området omfatter § 101, § 109 og §110
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i kommunens forebyggende foranstaltninger.

Beskriv ændringer i forventningerne til kommunens
efterspørgsel af tilbud som
konsekvens af ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Der er vedtaget en strategi for hjemløseområdet med nogle overordnede politiske
Beskriv ændringer i den
målsætninger og principper. Arbejdet med udmøntning af strategien i konkrete
faglige udvikling på egne
tilbud
handleplaner sker henover 2009.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i forventninger til det faglige indhold
og kompetencer i de tilbud,
som kommunen efterspørger
Øvrige bemærkninger
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