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Omstillingsplaner
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Målgrupper i 
Borgercenter 
Handicap
• Borgercentret dækker både børn 

og voksne med handicap

• Målgrupperne er bl.a. 
diagnosticeret med: 

– Autisme, bevægelseshandicap, 
høre- og synshandicap 

– Erhvervet og medfødt 
hjerneskade 

– Forskellige grader af 
udviklingshæmning

– Multiple funktionsnedsættelser

– Derudover også: diabetes, 
stomi, dropfod og andre kortere 
eller længerevarende 
sygdomme
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Borgercenter Handicap i tal
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196.137.711
(9%) 146.168.379

(6%)

192.633.020
(8%)

45.012.075
(2%)

262.882.661
(12%)1.154.185.156

(50%)

113.830.892
(5%)

181.052.809
(8%)

Budget: Borgere med handicap, i alt 2.291 mio.kr. i service (pr. feb. 2022)

Døgnanbringelse for børn

Forebyggende foranstaltninger for børn inkl.
Dagbehandling

Sagsbehandling og administration

Øvrige indsatser til voksne

Dagtilbud

Botilbud

Hjælpemidler

Foranstaltninger i eget hjem

• Ca. 13.500 aktive 
sager

• Antal tilbud: 61

• Antal ansatte på 
myndighed: ca. 330

• Antal ansatte på 
udfører: ca. 2.200 
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Tre hårde præmisser
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1. Området er under pres
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Udvikling på landsplan

• Kraftig stigning i udgifterne på det 
specialiserede socialområde

• 83 pct. af kommunerne havde 
merforbrug ift. budget i 2021

• Det er særligt de dyreste modtagere, 
der driver udgiftsvæksten (20 pct. står 
for halvdelen af væksten i udgifter)

• Stigende udgifter til private botilbud 
(sammenhæng med borgeres 
kompleksitet)

77
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KK: Pres på den økonomiske ramme – stigende kompleksitet 
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Budget- og befolkningsudvikling 
Borgere med handicap

I perioden er budgettet steget med 10 pct., mens indbyggertallet er 
steget med 15 pct.

Stigende enhedspriser på køb af pladser
I perioden fra 2018–2021 er enhedsprisen på køb af længerevarende 
botilbudspladser steget 20 pct., mens enhedsprisen på køb af 
midlertidige botilbudspladser er steget 32 pct. Det svarer til en 
stigning på 6 pct pr. år.

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budget kr., 2022-p/l Antal indbyggere KK K1, alle år



Københavns Kommune

6-by nøgletal: Samlede udgifter til handicapområdet pr. 18-66-
årig – 2019-2021
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…Også et fagligt pres

• Kompleksiteten stiller nye krav
• Højere skolefravær og lavere uddannelse blandt 

mennesker med handicap
• Lav grad af beskæftigelse blandt mennesker med 

handicap
• Mindre deltagelse i samfundet og mere ensomhed

blandt mennesker med handicap



Københavns Kommune

2. Vi skal spare penge
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3. Vi skal ikke forvente hjælp
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Så hvorfor omstillingsplaner?

• Forsøg på at imødegå økonomisk og fagligt pres (få 
mere ud af midlerne)

• Tydelighed om rammevilkår og 
forventningsafstemning (vilkårsrummet)

• Mere langsigtet tænkning – og en tydelig og samlet 
strategisk ramme

• Reel faglig omstilling og ikke bare en spareplan
• Fokus på investeringer
• Levere hensigtsmæssigt på effektiviseringskrav
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Fælles retning

• Fællesskaber (netværk, 
uddannelse, civilsamfund, 
beskæftigelse)
• Forebyggelse
• Indsatstrappen
• Borgermødet 

(servicekultur)
• Klare mål/KPIer



Borgercenter Handicap
- Et godt liv med deltagelse i fællesskabet
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Vores mål er, at københavnere får:

• En god serviceoplevelse og dialog i 
samarbejdet med Borgercenter Handicap 
med en styrket servicekultur.

• Et selvstændigt og aktivt liv gennem tidlige 
forbyggende indsatser og større adgang til 
deltagelse i fællesskaber.

• Tilbudt attraktive og fleksible tilbud, der 
stemmer overens med deres nuværende og 
fremtidige behov for et selvhjulpen og 
værdigt liv.

Tre faglige spor

Goddag, hvem er du?

Livet er ikke snorlige

De rette tilbud
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Konkrete initiativer
Goddag hvem er du? Styrket servicekultur og bedre borgerdialog

• Øget brug af digitale borgerrettede serviceløsninger digitale møder, digital forløbsguide og  visualiseringer af sagsforløb. 

• Styrket servicekulturen i myndighedsarbejdet ved metode- og kompetenceudvikling fx i samarbejde med pårørende.

• Øget beslutningskompetence til sagsbehandlere

Livet er ikke snorlige 

• Udvikle tidlige forebyggende og netværksbaserede indsatser, der reducerer behovet for støtte og sikre gode overgange.

• Brobygning til fritidsliv, uddannelse og beskæftigelse.

• Social færdighedstræning

• Utidssvarende botilbudslignende pladser bliver til fleksibel botræning i egen bolig.

De rette tilbud 

• Bedre og mere effektiv visitations- og matchningspraksis (færre og billigere køb, salg af alle ledige pladser)

• Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser

• Etablering af specialiserede botilbudspladser 

• Bedre (og mere attraktive) botilbudspladser

• Bedre rekruttering og fastholdelse af kompetencer
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Eks.: Bedre botilbud
En målrettet indsats, der skal få flere borgere til at blive mere selvhjulpne og flytte i egen 
bolig (§ 107) og styrke den faglige indsats for de borgere, hvor opholdet på et botilbud 
forventes at være længerevarende (§ 108).
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Mobilt/udekørende
aktivitetstilbud

Frivillighedskoordinator
samt
frivillige aktiviteter

Tværgående sundhedsfagligt
team
Pårørendevejleder
Udvidelse af SundNeuro
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Spørgsmål og drøftelse
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