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Overskrift

Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Socialudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Effektivisering
Udvidelse – årsværk
Udvidelse – øvrig drift
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

-7.486
5.986
615
-885

-8.983
7.183
420
-1.380

-8.983
7.183
420
-1.380

-8.983
7.183
420
-1.380

+7,5

+9

+9

+9

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Flere borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud ved at øge
antallet af medarbejdere i døgnstøttetilbuddet SPIR. Borgerne tilbydes bostøtte inden for
døgnets 24 timer og syv dage om ugen. Forslaget indebærer, at der lejes lokaler til at huse
den større personalegruppe – som ved fuld indfasning indebærer en udvidelse svarende til 9
årsværk.
2. Status
Høje-Taastrup Kommune har etableret et døgnstøtteteam 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 gerne vil have 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 og 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 jobcentret. 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. Det kan enten være borgere, der allerede har en bolig eller borgere, som står
uden en bolig, fordi de kommer fra botilbud, fængsel, psykiatrisk hospital eller hidtil har boet
hos forældre eller er hjemløse. Hvis borgeren skal modtage støtte af SPIR, er det en
forudsætning, at borgeren har egen bolig.
Døgnstøttetilbuddet SPIR blev etableret 1. april 2021 og oplever efterspørgsel på pladser,
som tilbuddet ikke kan møde, idet der ikke er plads til at øge antallet af medarbejdere i
tilbuddets nuværende lokaler. SPIR holder midlertidigt til i en del af botilbuddet Kløverhuset,
da der ikke har været andre lokaler til rådighed i kommunen. Her er der etableret enkelte
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arbejdspladser til medarbejdere, mødefaciliteter og rum til, at borgere kan mødes. Der er ikke
mulighed for at udvide med flere arbejdspladser. Området har forsøgt at finde egnede lokaler
på kommunens matrikler til tilbuddet, hvilket ikke har været muligt.
Enhedsudgiften pr. helårsperson i døgnstøttetilbuddet SPIR er 0,6 mio. kr. Udgifterne til en
helårsperson, der modtager støtte af SPIR, er mindre end en plads på f.eks. et botilbud.
Effekten af, at borgeren modtager støtte via SPIR, er afhængigt af, hvilket tilbud borgeren
tidligere har haft eller ville skulle have. Ud fra den nuværende gruppe borgere, der modtager
støtte i SPIR, er der en gennemsnitlig effekt pr. borger på 0,2 mio. kr. årligt. Effekten udgør
forskellen på det en botilbudsplads koster, og det en plads i SPIR koster.
Høje-Taastrup Kommune købte i 2020 276 helårspladser på botilbud eller i bomiljøer.
3. Ændringsforslag
Døgnstøttetilbuddet SPIR udvides fra 8 helårsborgere til 20 helårsborgere. Udvidelsen er så
småt i gang allerede. Nedenstående beregninger er baseret på, at der er 16 borgere i
tilbuddet fra 1.1.2022 og 20 borgere fra 1.7.2022. Der forventes en effekt pr. helårsborger på
0,15 mio. kr. årligt (beløbet er reduceret lidt i forhold til den nuværende effekt, da der stadig
er tale om et meget nyt tilbud og derfor er der usikkerhed om tallene). Den samlede
helårseffekt ved opnormering fra 8 helårsborgere til 20 helårsborgere er 1,8 mio. kr. årligt
Området lejer lokaler til etablering af arbejdspladser, mødelokaler samt lokaler til at lave
aktiviteter for borgerne, til det stigende antal personale og borgere. Lokalerne bruges både
som arbejdspladser og som mødested for de borgere, der modtager støtte. Løsningen er
midlertidig, idet der ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for at tilbyde lokaler på
kommunens matrikler. Hvis tilbuddet skal fortsætte i lejemålet ud over to år, skal kommunen
betale deponi.
Udgifter til leje er årligt:
Depositum
Leje inkl. vand, varme, el, rengøring og vedligeholdelse
Engangsudgifter

Tilbagebetaling af depositum ved opsigelse af
lejeaftale
Udbedring ved fraflytning
Total

2022
135.000 kr.
420.000 kr.
60.000 kr.

2023
420.000 kr.
-135.000 kr.

615.000 kr.

135.000 kr.
420.000 kr.

Forslaget indebærer ansættelse af 9 årsværk ved fuld indfasning. Forslaget kan have fuld
effekt fra medio 2022.
4. Konsekvens
Flere borgere i målgruppen for botilbud kan tilbydes mindre indgribende og mere
fleksibel bostøtte, hvor støtten tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal
flytte, når borgerens støttebehov ændrer sig. Borgere kan undgå at opsige deres bolig eller
får mulighed for at etablere sig i egen bolig og dermed bevare deres normalitet og hverdag.
5. Investeringsbehov
Udover de varige driftsudgifter til lokaler vil der også være en investering i etablering af
tilbuddet det første år svarende til 60.000 kr. Udgifterne dækker flytning, etablering af IT,
opstart af rengøring, samt møbler.
Området har på nuværende tidspunkt flere mulige lejemål til rådighed.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
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