Bilag til kontaktgruppens krav om tilbagebetaling af beboermidler
Forvaltningen har siden slutningen af 2012 samarbejdet med en gruppe af forældre til
beboerne i bofællesskaberne Holmelundsvej og Lille Friheden (kontaktgruppen).
Kontaktgruppen har primo 2014 fremsendt to krav om tilbagebetaling af beboermidler, idet
kontaktgruppen mener, at beboernes midler er anvendt til personalemæssige udgifter.
Ét krav for bofællesskabet i Lille Friheden for årene 2012 og 2013 på samlet 73.952 kr. og ét
for bofællesskabet Holmelundsvej for årene 2012 og 2013 på samlet 113.036 kr.
Kontaktgruppen har tilskrevet forvaltningen, at de har valgt at begrænse sig til årene 2012 og
2013.
Krav fra kontaktgruppen vedrørende bofællesskabet Lille Friheden
Vedrørende bofællesskabet Lille Friheden er der rejst krav om 73.952 kr. fordelt på følgende
poster.

Kontorartikler
Leasing af maskiner m.m.
Betaling personalets bespisning
Årligt tilskud - drikkevarer m.m.
Krav i alt:

2012

2013

I alt

1.939
23.084
10.920
5.400
41.343

159
16.130
10.920
5.400
32.609

2.098
39.214
21.840
10.800
73.952

Forvaltningen har over for kontaktgruppen tilkendegivet, at forvaltningen tilbagebetaler de
udgifter, der indgår i tilbagebetalingskravet. Det skal dog bemærkes, at forvaltningen løbende
har refunderet beboerne de udgifter, der vedrører betaling for personalets pædagogiske måltid
svarende til beløbet på 21.840 kr. i kontaktgruppens krav, hvorfor disse midler ikke kan
refunderes på ny.
For så vidt angår de indgåede leasingaftaler, refunderes dette alene med udgangspunkt i dårlig
vejledning i forbindelse med, at beboerne indgik leasingaftaler i stedet for at købe de omtalte
husholdningsmaskiner. Det betyder dog, at der i forbindelse med kontrakternes udløb skal
tages beslutning på beboermøde om nyanskaffelse af husholdningsmaskiner, som beboerne så
selv afholder udgifterne til.
Tilbagebetalingen udgør således 52.112 kr., idet 21.840 kr. allerede er refunderet til konto for
beboermidler. Beløbet udbetales direkte til de enkelte beboeres private bankkonti (nemkonto). Det skal bemærkes, at der ikke er sket fraflytning blandt beboerne.

Krav fra kontaktgruppen vedrørende bofællesskabet Holmelundsvej
Vedrørende bofællesskabet Holmelundsvej er der rejst krav om 113.036 kr. fordelt på følgende
poster.

El, DONG
Køleskab
TDC (telefon)
Falck
LEV Forsikring
Kontorartikler
Jettes Hjemmeservice
Betaling personalets bespisning
Køb af TV
TV licens
Yousee
I alt

2012
8.186
5.818
1.038
1.050
13.000
10.920
2.103
9.189
51.304

2013
8.186
6.997
5.818
1.038
1.632
1.050
13.000
10.920
1.799
2.103
9.189
61.732

I alt
16.372
6.997
11.636
2.076
1.632
2.100
26.000
21.840
1.799
4.206
18.378
113.036

Nedenfor gennemgås de enkelte poster i kravet og kravet er opdelt i to – poster, som
forvaltningen umiddelbart anerkender og poster, som forvaltningen ønsker udvalgets
stillingtagen til.
1. Krav om betaling af følgende poster (anerkendes af forvaltningen):
a. El (DONG)
b. Køleskab
c. Telefon
d. Falck
e. LEV Forsikring
f. Kontorartikler
g. Rengøring (Jettes Hjemmeservice)
h. Personalets pædagogiske måltid
Udgifter til el, køleskab, telefon, Falck og LEV Forsikring er udgifter, hvor afgrænsningen
mellem beboernes og personalets brug kan være vanskelig at opgøre. Forvaltningen
anerkender derfor at afholde denne udgift. Det skal dog bemærkes, at der kun er afholdt
udgifter til el (DONG) via beboermidler i 2012, hvorfor det alene er denne udgift på 8.186
kr., der refunderes.
I lighed med Lille Friheden afholder forvaltningen udgifter til kontorartikler og personalets
bespisning. For så vidt angår betaling af personalets pædagogiske måltid på 21.840 kr. har
forvaltningen løbende refunderet dette til beboerne.
For så vidt angår rengøring af fællesrum forestod beboerne tidligere selv rengøringen,
hvilket gav forskellige udfordringer, hvorefter privat rengøring blev valgt. Forvaltningen
kan imidlertid ikke dokumentere, at det er beboernes ønske at have et eksternt firma til at
varetage rengøringen i fællesrummet, hvorfor beløbet herfor refunderes.
Tilskud til personalets drikkevarer indgår ikke i kravet for Holmelundsvej, men
forvaltningen ønsker at ligestille dette med Lille Friheden og tilbagebetale 10.800 kr.
vedrørende 2012 og 2013.

Der refunderes dermed samlet 69.427 kr. vedrørende de poster, hvor forvaltningen
umiddelbart kan anerkende udgifterne.
2. Der er herudover rejst krav om tilbagebetaling af udgifter på i alt 24.383 kr. til
a. Køb af TV
b. Licens- og tv-pakker til beboernes fællesrum (licens samt YouSee)
Når ovennævnte forlanges refunderet, er det ud fra kontaktgruppens betragtning om, at
ovennævnte alene er indkøbt/iværksat til personalet.
Anskaffelse af TV herunder licens og kanalpakker er iværksat på baggrund af en beslutning
på et beboermøde. På baggrund af kontaktgruppens ønske om tilbagebetaling af udgifter
og forvaltningens vurdering af dette som en beboerudgift, har beboerne efterfølgende
stemt om fortsat brug af TV og kanalpakker og der er et flertal for dette (bilag 3).

Forvaltningen har imidlertid ikke yderligere dokumentation for, at beboerne har
haft viden om de økonomiske aspekter og konsekvenser for den enkelte beboer i
forbindelse med afstemningen.
Ledelsen i bofællesskaberne oplyser følgende i forhold til beboermøder herunder
beslutninger foretaget på møderne:
Beboermøderne styres og tilrettelægges af uddannede pædagoger. Beboerne er
bekendt med forskellige afstemningsformer og personalet er trænede i at belyse
sagen pædagogisk, så beboerne er klædt på til at vælge kvalitativt. Der tages
hensyn til de enkeltes formåen.
Det korte svar er derfor, at beboerne var vidende om, at valg af TV havde
økonomiske konsekvenser. Målgruppen er dog ikke ud i detaljen klar over, hvad
det betyder for den enkeltes budget.
Beboerne tager stilling på beboermøderne på et oplyst grundlag. Dette er også sket i denne
sag.
Forvaltningen vurderer derfor ikke umiddelbart at kunne refundere udgifter, der vedrører
indkøb af tv og tilknyttede licens- og tv-pakker til beboernes fællesrum.
Forvaltningen anmoder derfor udvalget om stillingtagen til tilbagebetaling af krav på
24.383 kr. vedrørende tv.
Tilbagebetaling sker direkte til de enkelte beboeres private bankkonti (nem-konto). Det skal
bemærkes, at der ikke er sket fraflytning blandt beboerne.

