
Charlotte Munch (V) har i forbindelse med borgermøde vedr.  
Forslag til lokalplan 467 om bofællesskab på Parallelvej, stillede 
følgende spørgsmål 
 

 

 

 

 

 

 

Må borgerne have et misbrug? 
Tilbuddet er ikke målrettet misbrugere, ligesom der heller ikke er indtænkt 

misbrugsbehandling på stedet. Kommunen er forpligtet til at tilbyde 

mulighed for misbrugsbehandling, hvis en borger har behov for det. Mere 

konkret vil ikke være muligt at udvisitere en beboer med henvisning til et 

evt. misbrug. 

 

Hvor mange pladser er tiltænkt kommunens borgere? 
Der er ikke et specifikt antal pladser, som er tiltænkt Hvidovre Kommunes 

borgere. Det er almindelig praksis at myndighed prioriterer at visitere egne 

borgere til interne tilbud først. Denne praksis vil vi fortsætte. 

 

Det nye tilbud på Parallelvej giver en mulighed for, at Hvidovreborgere, der 

er i målgruppen og i dag bor botilbud i andre kommuner, kan flytte til 

Hvidovre, hvis de ønsker det. Det bliver også muligt at visitere nye borgere 

i målgruppen til tilbuddet.  

 

Det er fortsat administrationens vurdering, at det ikke er realistisk at 

anvende alle 20 pladser til borgere fra Hvidovre Kommune og at der 

sandsynligvis vil være ledige pladser, som andre kommuner vil kunne 

købe. 

 

Hvad koster det at købe pladser i andre kommuner? 
Priserne på køb af botilbud afhænger af borgerens støttebehov, normering 

mv. Vi har ikke højt specialiserede tilbud i kommunen. 

 

Herunder eksempler (bemærk at takster på mere specialiserede tilbud 

typisk ligger væsentlig over nedenstående taksteksempler): 

Tilbud Lovgrundlag  Takst Normering Døgndækning 

Østerled ABL § 

105/SEL § 85 

1613-

2567 kr. 

pr døgn 

28,6 timer pr 

uge pr plads 

Adgang til 

vågen 

nattevagt 

Lille Friheden ABL § 

105/SEL § 85 

772-1320 

kr. pr 

døgn 

16,2 timer pr 

uge pr plads 

Ingen adgang 

til nattevagt 

Øst/vest-fløj ABL § 

105/SEL § 85 

1059-

1775 kr. 

pr døgn 

26,9 timer pr 

uge pr plads 

Adgang til 

vågen 

nattevagt 

Vangeledet ABL § 

105/SEL § 85 

1332 kr. 

pr døgn 

21,9 timer pr 

uge pr plads 

Adgang til 

vågen 

nattevagt 
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Hulegården SEL § 108 788-1706 

kr. pr 

døgn 

44,9 timer pr 

uge pr plads 

Adgang til 

vågen 

nattevagt 

Holmelundsvej 

5-7 

ABL § 

105/SEL § 85 

727-1453 

kr. pr 

døgn 

17,1 timer pr 

uge pr plads 

Adgang til 

vågen 

nattevagt 

 

 

 

Hvad tjener kommunen på at sælge pladser? 
Kommunen må ikke tjene på at sælge pladser. Taksten skal dække 

udgiften for pladsen. 

 

Jeg husker I ikke ønskede det skulle være et tilbud efter 
servicelovens § 108 fordi borgerne skulle have en lejekontrakt. 
Et § 105/85 tilbud giver mulighed for, at et boligselskab kan opføre tilbuddet 

som støttet byggeri og optage lån via landsbyggefonden. Ved etablering af 

et § 108 tilbud skal kommunen selv stå for etableringsudgifterne.  
 

Denne løsning (§105/85) giver os en begrænsning i forhold til 
beboersammensætning? 
Beboersammensætningen i tilbuddet reguleres af Socialtilsynet på 

baggrund af tilbuddets målgruppebeskrivelse, som offentliggøres på 

Tilbudsportalen. Beboersammensætningen reguleres ikke af, hvilket 

retsgrundlag tilbuddet er oprettet efter.  

 

Samme målgrupper kan bo i tilbud efter hhv. § 105/85 og § 108.  

 

Tilbud efter § 108 kan imidlertid i nogle tilfælde bedre rumme målgrupper 

med særlige støttebehov. Fx vil vi normalt tilbyde udadreagerende borgere 

et § 108 tilbud. Typisk er det en forudsætning med et vist funktionsniveau 

for at bo i § 105/85 – det er det ikke nødvendigvis i et botilbud efter § 108. 

 

For begge tilbudstyper gælder, at man kun i helt særlige tilfælde kan 

udvisitere borgerne, hvis de ikke selv ønsker det. Det er derfor ikke 

administrationens vurdering, at vi i højere grad mister kontrollen ved et § 

105/85 tilbud end det i botilbud efter § 108.  

 

Naboerne påpeger uro fra tilbuddet. 
Målgruppen kommer til at ligne Holmelundens og Lille Frihedens, hvor vi 

ikke har erfaringer for klager fra naboerne. 

 

 

 


