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Prioriteringsforslag

Nr. SU04

Overskrift

Udvide kapaciteten på bomiljøet Porsehaven

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Socialudvalget
MED
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Udvidelse
Samlet ændring (Netto)

2023

2024

2025

2026

81.071

81.071

81.071

81.071

-700
170
-530

-700
120
-580

-700
120
-580

-700
120
-580

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Bomiljøet Porsehaven udvides med en ekstra plads ved anvendelse af det nuværende
personalerum, og det giver derved en ekstra botilbudsplads i kommunen, som ellers skulle
have været købt andetsteds. Den udvidede kapacitet vil være uden behov for yderligere
personalenormering. Der findes plads til kontor i andet kommunalt tilbud eller privat lejemål i
nærheden af Porsehaven.
2. Status
Porsehaven er et bomiljø målrettet unge i alderen 18-35 år. Det er et tilbud for unge med
forskellige udfordringer, herunder opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive udfordringer og
psykisk sårbarhed. Formålet med de unges ophold i bomiljøet er at de udvikler deres
personlige og sociale færdigheder med det mål, at de bliver klar til at bo i egen bolig.
Porsehaven består af 12 mindre lejligheder med eget bad og toilet, samt fælleskøkken/alrum.
Der er 11 pladser fordelt på to matrikler, der ligger med 300 meters afstand. På den ene
matrikel er der etableret et kontor for personalet/samtalerum i en af lejlighederne.
3. Ændringsforslag
Porsehavens nuværende kontor/samtalerum omdannes til en lejlighed, som kan tilbydes
borgere i målgruppen. Efter udvidelsen vil der således være 12 pladser på Porsehavens to
matrikler.
Den øgede kapacitet kan rummes inden for den nuværende personalenormering.
Der findes en erstatning for det nuværende kontor, enten i andet kommunalt byggeri eller i et
privat lejemål i nærheden. Effekten af forslaget svarer til prisen på en botilbudsplads som
kommunen ellers ville have købt andetsteds og vurderes til ca. 700.000 kr. årligt.

Såfremt kontoret skal etableres i et privat erhvervslejemål, vil effekten være vurderet til
ca. 580.000, idet der vil være udgifter til husleje (ca. 10.000 kr. pr. mdr.). Det er en
forudsætning at der kan findes et lokale i en af kommunens bygninger eller et
erhvervslejemål eller lignende til at sikre gode arbejdsforhold for personalet og til at
kunne holde samtaler med borgere og pårørende med flere.
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4. Konsekvens
Ændringen vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde endnu en plads i kommunens
bomiljø Porsehaven til borgere i målgruppen inden for samme normering. Derved kan der
etableres en ekstra botilbudsplads i kommunen uden meromkostninger, som ellers skulle
have været købt andetsteds.
5. Investeringsbehov
Som udgangspunkt vil administrationen forsøge at finde en kontorplads i andet nærliggende
kommunalt byggeri. Hvis dette ikke er muligt, er der lagt en investering ind til leje af
kontorplads på cirka 10.000 kr. per måned. Herudover er der lagt en forventet investering på
50.000 kr. ind for 2023 i forbindelse med udflytning og ombygning af lejligheden i botilbuddet
Porsehaven.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsforslag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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