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Prioriteringsforslag

Nr. SU07

Overskrift

Øget effekt af døgnstøttekorpset SPIR

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Socialudvalget
MED
Serviceudgifter

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

2023

2024

2025

2026

61.288

61.285

61.285

61.289

-3.600

-4.500

-4.500

-4.500

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

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

1. Resumé
Der kan opnås en øget effekt af døgnstøttetilbuddet SPIR ved at udvide brugen af ordningen,
hvor borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud. Borgerne kan
tilbydes bostøtte indenfor døgnets 24 timer og syv dage om ugen.
2. Status
Høje-Taastrup Kommune har etableret et døgnstøtteteam kaldet SPIR (Socialpædagogisk
Innovativt Relationsarbejde), som støtter borgere i selvstændig bolig efter servicelovens § 85
som alternativ til et botilbud. Tilbuddet er til borgere, der har brug for at have adgang til
omfattende støtte i eget hjem, herunder om natten, og som profiterer af støtte til at etablere
sig i egen bolig fremfor at bo i botilbud. Der er tale om et fleksibelt tilbud, hvor støtten
gradvist kan justeres op og ned samt tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal flytte.
Der arbejdes rehabiliterende ud fra individuelle mål og mestring i forhold til at kunne bo selv
og danne/vedligeholde sociale relationer. Der er også fokus på uddannelse og beskæftigelse i
samarbejde med jobcenter. Borgere skal have et fysisk og psykisk funktionsniveau, der gør,
at de er i stand til at kontakte personalet telefonisk, hvis de får behov.
Målgruppen er borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale
problemer og som bor i egen bolig.
3. Ændringsforslag
Det er muligt at udvide målgruppen, så indsatser via SPIR tilbydes til endnu flere borgere.
F.eks. har området gode erfaringer med at arbejde med yngre borgere, der bor hos deres
forældre, hvor tilbuddet også hjælper familien med nye måder at samarbejde med den unge
på. Målgruppen under 18-år indgår i forslaget ”Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om
de ældste unge” på ISU.
4. Konsekvens
Døgnstøttetilbuddet SPIR blev etableret 01-04-2021. Den årlige udgift for en borger i
døgnstøttetilbuddet SPIR er 612.470 kr. (2022-priser), hvilket er mindre end hvad en plads
på et botilbud koster. Derudover opnås effekten i tilbuddet ved, at flere borgere har vist sig
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hurtigere at opnå kompetencer til at leve selvstændigt eller med mindre støtte. Idet borgeren
får støtte i selvstændig bolig, kan støtten justeres i takt med at borgerens behov ændrer sig
og kommunen betaler dermed ikke for unødigt lange ophold, mens borgeren venter på at
kunne flytte i egen bolig. Det er også muligt at reducere støtten, når borgeren bliver mere
selvhjulpen, hvilket ofte ikke er muligt på botilbud, hvor der typisk er enhedstakster.
Administrationen følger effekten af tilbuddet tæt ved at vurdere, hvad udgiften til et tilbud til
borgeren ville have været, hvis ikke borgeren havde fået støtte gennem SPIR. Effekten kan
ses i, at stigningen i udgifter til botilbud fra 2021 til 2022 er relativt lille sammenlignet med
tidligere år. Pt. er der 20 borgere, som modtager støtte af SPIR – derudover er ni borgere
afsluttet. Af de tyve borgere kan tre borgere nu klare sig med mindre støtte end da de blev
visiteret til SPIR.
SPIRs ydelseskatalog er for nyligt udvidet til også at kunne levere mindre pakker, hvormed
SPIR i højere grad også bliver et alternativ til eksterne leverandører af § 85. Effekten heraf er
ikke medregnet i dette forslag.
Borgernes adgang til tilbuddet forudsætter dog, at borgerne har en bolig, de har råd til at
betale. Inden for det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune, er der
begrænset adgang til boliger, som er til at betale for målgruppen via den boligsociale
anvisning (jf. sag 15/19948).
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
- ISU14 Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge
- Sag: ”Mangel på billige boliger i forbindelse med sociale indsatser,” Socialudvalgsmøde
d. 17. august 2022, sagsnr. 15/19948
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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