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1.

Indledning

Gentofte (deltager siden 2007), Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød (deltager siden 2007) og
Høje‐Taastrup kommuner har siden 2001 samarbejdet om at benchmarke kommunernes
virksomhed. Der er hvert år blevet udarbejdet en generel nøgletalsrapport og gennemført en
benchmarkinganalyse af et særligt udvalgt område.
Kommunaldirektørerne for kommunerne besluttede på deres møde d. 17. april 2009, at em‐
net for specialrapporten for 2010 skulle være kommunalreformopgaverne: Det specialiserede
socialområde og specialundervisning.
Kommunerne har nu varetaget opgaverne fuldt ud i tre år både fagligt og finansieringsmæs‐
sigt. De 6 involverede kommuner oplever, at områderne har været opfattet som svært styr‐
bare og fylder stadig mere i de kommunale budgetter. Kommunaldirektørerne ønskede på
den baggrund et overblik over udviklingen i ressourceanvendelsen på områderne samt en
sammenligning af praksis på tværs af de 6 involverede kommuner.
I forbindelse med økonomiaftalen for 2010 satte regeringen fokus på området med et krav
om en opbremsning af de stadig stigende udgifter. Dette gør årets tema endnu mere rele‐
vant.
Da emnet for årets specialrapport er meget omfattende, deles emnet op i tre delrapporter:
specialundervisning, tilbud til børn og unge med særlige behov samt tilbud til voksne med
særlige behov.
De tre delrapporter er udarbejdet efter en fælles skabelon, som er bygget op omkring 7 over‐
ordnede afsnit:
1. Indledning og afgrænsning
2. Konklusioner og politiske anbefalinger
3. Beskrivelse af området
4. Nøgletal
5. Analyse af visitationspraksis
6. Best practice
7. Perspektiver

1.1. Rapportens formål
Det er rapportens formål, at de enkelte kommunalbestyrelser skal kunne vurdere deres res‐
sourceanvendelse, organisering og praksis på området for voksne med særlige behov set i
forhold til de 5 andre benchmarkkommuner. Desuden ønsker arbejdsgruppen at fremhæve
eksempler på best practice til inspiration for det fremtidige arbejde på områderne.
Rapporten kortlægger og sammenligner, hvordan de 6 kommuner har valgt at tilrettelægge
arbejdet fx i forhold til anvendelsen af forskellige foranstaltningstyper og hvilket serviceni‐
veau kommunerne har anlagt. Snitflader mellem de tre udvalgte områder har været et sær‐
ligt fokusområde.
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Endvidere beskrives organiseringen og ressourcestyringen på området for voksne med sær‐
lige behov, herunder de styringsværktøjer der anvendes. Rapporten analyserer desuden nøg‐
letal for kommunernes udgiftsniveau og antal af foranstaltninger, ligesom mulige forklarin‐
ger på forskelle søges i kommunernes rammebetingelser. Endelig giver arbejdsgruppen et
bud på perspektiver for området.
Rapportens mål er følgende:
•

Sammenligning af nøgletal på tværs af kommunerne (antal, udvikling, …)

•

Overblik over økonomi‐ og ressourcestyringsmetoderSammenligning af standar‐
der mm.

•

Analyse af visitationspraksis

•

Best practice i forhold til metoder

•

Forventning til fremtidig udvikling på områderne

•

Anbefalinger til indsats på det politiske og administrative system

1.2. Metode og datagrundlag
Rapporten er udarbejdet på baggrund af følgende metode:
Egen dataindsamling
Analyserne og beskrivelserne i rapporten er primært baseret på egen dataindsamling. Ar‐
bejdsgrupperne har udarbejdet flere spørgeskemaer bl.a. om ressourcestyring, organisering
og overgangsproblematikken. Fokus i spørgeskemaerne har i høj grad været kommunernes
praksis og organisering i forhold til arbejdet med voksne med særlige behov og økonomisty‐
ring på området.
Data dækker perioden efter Kommunalreformen, dvs. 2007 – 2009. Den korte periode og de
konteringsforskelle og periodiseringsvanskeligheder, der er forbundet med overtagelsen af
den amtslige opgave, gør, at der skal udvises forsigtighed i forhold til konklusioner på bag‐
grund af kommunernes officielle regnskaber. En undergruppe har dog skabt sammenligneli‐
ge nøgletal på tværs af de 6 kommuner, som giver mere retvisende konklusioner.
Kommunernes tilrettelæggelse af visitationsopgaven beskrives på baggrund af data, som
projektgruppen selv har genereret dels ved udarbejdelse af spørgeskemaer og dels på en
visitationsworkshop afholdt for medarbejdere fra de 6 kommuner.
Eksternt genererede nøgletal
Foruden egen dataindsamling er der indhentet nøgletal m.v. fra forskellige offentlige kilder.
Disse nøgletal viser blandt andet kommunernes demografi og forskellige rammebetingelser.
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1.3. Afgrænsning
Rapporten omhandler voksne med særlige behov, dvs. personer med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der tages udgangs‐
punkt i de følgende funktioner i Indenrigs‐ og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan:

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (grp. 002‐003)
(§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp, § 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere)
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (grp. 003)
(§ 85 Støtte i eget hjem)
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
(§ 109 Kvindekrisecentre, § 110 Forsorgshjem)
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
(§ 108 Botilbud til længerevarende ophold)
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
(§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold)
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse
(§ 103 Beskyttet beskæftigelse)
5.38.59 Aktivitets‐ og samværstilbud
(§ 104 Aktivitets‐ og samværstilbud)

Der er således fra start fravalgt et antal funktioner, som styregruppen har vurderet var min‐
dre relevante for analysen.
Nogle af kommunerne i nøgletalssamarbejdet driver et betydeligt antal takstfinansierede
institutioner på de respektive områder. Analyse af driftsherrerollen er dog fravalgt i projek‐
tet.
Takstudviklingen vil heller ikke blive analyseret selvstændigt. Der fokuseres således alene
på de sager, hvor kommunerne er betalingskommuner.
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1.4. Deltagerkreds
Styregruppen består af følgende personer:
Jan Pedersen (styregruppeformand) – Gentofte Kommune
Liselotte B. Nielsen (projektleder) – Gentofte Kommune
Inge Lene Møller – Gladsaxe Kommune
Hans Jacobsen – Greve Kommune
Nete Dietrich – Helsingør Kommune
Christian Iversen – Helsingør Kommune
Søren Jessen Jensen – Hillerød Kommune (indtil 31.12.09)
Birgitte Ryden – Hillerød Kommune (fra 01.01.10)
Thormod Larsen – Høje‐Taastrup Kommune

Arbejdsgruppen består af følgende personer:
Kristian Brorsen – Gentofte Kommune
Dorte Knudsen (arbejdsgruppeformand) – Gladsaxe Kommune
Thomas Pedersen – Greve Kommune
Marianne Mandal – Helsingør Kommune
Steen Blicher – Helsingør Kommune
Stine Bøgebjerg Hansen – Hillerød Kommune
Anna B. Lindbock – Høje‐Taastrup Kommune
Toni F. Nielsen – Høje‐Taastrup Kommune

Herudover har følgende personer deltaget i møderne:
Marianne Lincke Christiansen – Gentofte Kommune
Birte Nielsen – Hillerød Kommune

Arbejdsgrupperne består af en fagperson for det pågældende område fra hver af kommu‐
nerne samt i alt to generalister. På området for voksne med særlige behov har arbejdsgrup‐
pen dog været sammensat af flere generalister og færre fagpersoner.
Hver arbejdsgruppe ledes af en formand udpeget af styregruppen. Formanden er ansvarlig
for fremdriften i gruppens arbejde, udarbejdelse af arbejdsgruppens delrapport samt ledelse
af arbejdsgruppens møder. Projektlederen har deltaget i alle arbejdsgruppens møder som
referent.
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Endvidere har følgende personer deltaget i en underarbejdsgruppe om økonomi:
Kristian Brorsen – Gentofte Kommune
Dorte Knudsen (økonomigruppeformand) – Gladsaxe Kommune
Thomas Pedersen – Greve Kommune
Steen Blicher – Helsingør Kommune
Birte Nielsen – Hillerød Kommune
Pernille Petersen – Høje‐Taastrup Kommune

Arbejdsgruppen har afholdt 9 møder i perioden september 2009 til februar 2010. Arbejds‐
gruppens medlemmer har mellem møderne udarbejdet udkast til kapitlerne, som derefter er
blevet diskuteret og efterfølgende godkendt på arbejdsgruppens møder. Økonomigruppen
har holdt 8 møder.

1.5. Arbejdsgruppens oplevelse af projektet
Arbejdsgruppens medlemmer har en fælles oplevelse af, at det har været spændende og ud‐
bytterigt at få så indgående drøftelser med andre kommuner om dette område. Ikke mindst
har det været spændende at fordybe sig i områdets kompleksitet og høre, hvordan andre
kommuner gør tingene. Ting som på overfladen kan synes ens, men som bestemt ikke er det,
når man graver et spadestik dybere.
Arbejdsgruppens tværfaglighed har bidraget til mange gode og interessante snakke, og har
også givet ”aha‐oplevelser” undervejs. Det har været givtigt at få mulighed for at kombinere
viden fra økonomifolk og fagfolk og opleve de ‐ nogle gange ‐ forskellige opfattelser af vores
fælles verden.
Der er også en fælles oplevelse af, at arbejdet har været præget af åbenhed og nysgerrighed,
også dér hvor vi ikke helt lever op til alle målsætninger, vejledninger og konteringsregler.
På det sociale plan har både arbejdsgruppen og den underliggende økonomigruppe fungeret
godt. Der er arbejdet meget – men også grinet meget undervejs. Forløbet i arbejdsgruppen
har givet et godt grundlag for at etablere netværk til erfaringsudveksling inden for det speci‐
aliserede voksenområde.
Ressourcemæssigt har arbejdet været en stor udfordring. Alene opgaven med at indsamle og
bearbejde data har været særdeles omfattende – bl.a. fordi gruppen har haft meget fokus på
at gøre data så sammenlignelige som muligt. Arbejdsgruppen havde dog på forhånd forven‐
tet, at netop opgaven med at få sammenlignelige data ville kræve en stor indsats.
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2.

Konklusioner og anbefalinger til det politiske og administrative system

I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 indledte regeringen og KL et samarbejde om at ska‐
be overblik over og fokus på det specialiserede socialområde. Samarbejdet blev iværksat ud
fra en fælles holdning om, at nu skal udgiftsvæksten stoppes. Området har siden været de‐
batteret flittigt, senest på kommunalpolitisk topmøde i januar 2010. I debatten er brugt ord
som ’udgiftseksplosion’, ’ustyrligt’ og ’standardglidning’. Debatten har tegnet et billede af et
område, der sluger en stadig større andel af kommunernes økonomi.
Udviklingen på landsplan på det samlede specialiserede socialområde har da også været
kraftig. Fra 2004 til 2008 har der været en gennemsnitlig årlig vækst på 1,0 mia. kr. i de sam‐
lede nettodriftsudgifter til det specialiserede område, når der er renset for inflation. Udvik‐
lingen til 2009 på landsplan kendes ikke endnu, men i følge en opgørelse fra KL fra marts
2010 er der stor forskel på økonomidirektørernes forventninger til endeligt regnskab 2009.
Hovedparten svarer, at de forventer en vækst på mindre end 1 procent, men samtidig svarer
10‐15 pct. af kommunerne, at de forventer en vækst på over 15 procent fra 2008 til 2009.
Denne rapport dækker området for voksne med særlige behov i perioden efter kommunalre‐
formen. På dette område, som det er defineret i denne rapport, er udgifterne i faste priser på
landsplan steget med 4 pct. fra 2007‐2008.
I de seks benchmarkkommuner (Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuner) har udgifterne til voksne med særlige behov samlet set ligget konstant
fra 2007‐09, når der er renset for inflation og institutionsdrift. Når der ses på det samlede
billede for de seks kommuner, er det altså svært at genkende billedet af et ustyrligt område.
De seks kommuner har klaret opgaveovertagelsen fra amterne bedre, end landets kommuner
har i gennemsnit.
Selvom udgifterne har ligget konstant, når man ser på de seks kommuner som helhed, så er
der både stor forskel på, hvordan udviklingen har været i perioden 2007‐09, og på hvor
mange penge kommunerne hver især bruger til voksne med særlige behov pr. 18‐64 årig.
Greve Kommune har markant lavere udgifter pr. 18‐64 årig end de andre kommuner. Greve
Kommune har således en udgift på 4.345 kr., hvilket er 34 pct. lavere end Høje‐Taastrup
Kommune, som med 6.545 kr. pr. 18‐64 årig har den højeste udgift af de seks kommuner.
Gladsaxe og Hillerød kommuner bruger henholdsvis 6.278 kr. og 6.274 kr. pr. 18‐64 årig.
Helsingør Kommune ligger med 5.915 kr. lige over gennemsnittet, og Gentofte Kommunes
udgift ligger med 5.663 kr. lavere end gennemsnittet.
Både Greve og Høje‐Taastrup kommuner har haft stigende udgifter pr. 18‐64 årig fra 2007 til
2009 fra hhv. 3.910 kr. til 4.345 kr. og fra 5.952 kr. til 6.545 kr. I de øvrige kommuner har ud‐
gifterne været faldende. Gladsaxe Kommune har oplevet det største fald fra 2007‐09, men har
stadig udgifter pr. 18‐64 årig, som ligger over gennemsnittet for kommunerne. Gladsaxe
Kommunes udgifter er faldet fra 6.944 kr. i 2007 til 6.278 kr. i 2009 og har dermed nærmet sig
gennemsnittet. Hillerød Kommune har haft stigende udgifter fra 2007 til 2008, hvorefter ud‐
giften faldt igen til lidt under niveauet i 2007. Hillerød Kommune har altså samlet set oplevet
et fald fra 2007‐2009. Faldet i udgifterne pr. 18‐64 årig fra 2008 til 2009 var på 9 pct. i Hillerød
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Kommune. Udgifterne i Gentofte Kommune er faldet fra omkring gennemsnittet til lidt un‐
der gennemsnittet. Helsingør Kommune har ligget konstant gennem perioden.
Samlet set er spredningen mellem dyreste og billigste kommune blevet mindre over årene. I
2007 lå Greve Kommune således 44 pct. lavere end den kommune, der havde den højeste
udgift. Det er 10 procentpoint mere end i 2009.
Årsagen til, at Greve Kommune har så lave udgifter i forhold til de fem andre kommuner, er,
at de ligger lavt i udgifter pr. 18‐64 årig på stort set alle områder, dvs. botilbud, støtte i eget
hjem, beskyttet beskæftigelse, aktivitets‐ og samværstilbud og forsorgshjem. Kommunen har
typisk få brugere og lave udgifter pr. bruger. På udgifter til botilbud efter §§ 85, 107 og 108,
som andelsmæssigt udgør omkring 70 pct. af de samlede udgifter til voksne med særlige
behov, ligger Greve Kommune med den laveste udgift pr. 18‐64 årig hele 40 pct. under kom‐
munen med den højeste udgift. Greve Kommune ligger kun forholdsvist højt i udgifter på to
delområder, der ikke særligt udgiftstunge – nemlig assistance efter § 95 og kvindekrisecent‐
re.
Det har ikke været muligt i denne rapport at afdække, hvorfor Greve Kommune har så me‐
get lavere udgifter, men der er formentlig inspiration at hente for de andre kommuner, hvis
områderne analyseres mere i dybden.
Vejen til lavere udgifter på området for voksne med særlige behov går gennem stram og be‐
vidst styring af udgifterne samt kreativitet i forhold til tilbuddene til borgerne. Kommunerne
har generelt fokus på, at tilbuddene til borgerne skal være fagligt fuldt forsvarlige, men erfa‐
ringen fra bl.a. Gladsaxe Kommune viser, at der ikke nødvendigvis er en modstrid mellem
billigere løsninger og høj faglighed. Nogen gange kan det faktisk være lige omvendt. Glad‐
saxe Kommune har således i forbindelse med en økonomisk opstramning gennemgået alle
sager på voksenområdet. Gennemgangen har vist, at en del borgere med fordel kunne have
fået tilbudt et mindre indgribende og billigere tilbud, som ville have give borgeren mulighed
for et liv tættere på det normale, hvis den type tilbud havde eksisteret, da borgeren oprinde‐
ligt blev visiteret.
Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne har større fokus på systematisk gennemgang af
allerede visiterede sager med henblik på revisitation i de sager, hvor det er fagligt forsvar‐
ligt.
En anden måde at styrke styringen på området for voksne med særlige behov er ved, at
kommunernes politiske niveau vedtager serviceniveauer eller kvalitetsstandarder for de for‐
skellige områder. Flere af kommunerne har gode erfaringer med disse, da de giver klare
rammer for sagsbehandlerne og giver mere sikre og korrekte afgørelser. Samtidig er politisk
vedtagne serviceniveauer med til at skabe synlighed om, hvad borgerne kan forvente i for‐
hold til konkrete problemstillinger.
Arbejdsgruppen anbefaler, at alle kommuner i benchmarkingsamarbejdet får udarbejdet
kvalitetsstandarder til politisk beslutning på alle væsentlige områder – og at kommunerne
samtidig har fokus på den konkrete implementering, herunder revisitation i nødvendigt om‐
fang.
Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at kommunerne i højere grad tænker på tværs af kom‐
munernes opgaveområder, f.eks. ved at skabe af økonomiske incitamenter til et samarbejde.
Dette anbefales både ud fra økonomiske og faglige synspunkter, da manglen på økonomisk
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incitament til samarbejde mellem opgaveområderne kan resultere i dyrere og smalt organi‐
serede løsninger, der i højere grad tager højde for den enkelte forvaltnings resultat på bund‐
linjen end for kommunens økonomi som helhed.
Der skal således til stadighed være fokus på, at et tilbud til en borger er så lidt indgribende
som muligt. Det kan medvirke til mindre stigmatisering, billigere foranstaltninger, kortere
vej til selvfunktion m.m. Herunder tænkes f.eks. på muligheden for at oprette job med løntil‐
skud eller job med personlig assistance til det specialiserede områdes målgrupper, eksem‐
pelvis mennesker med sindslidelse eller med udviklingshæmning frem for brugen af beskyt‐
tet beskæftigelse.
Generelt oplever kommunerne en øget efterspørgsel både i forhold til ydelsernes omfang og
i forhold til, hvor hurtigt de skal kunne leveres. Erfaringen er også, at en stor del af de afgø‐
relser, der går borgerne imod, resulterer i en klagesag. Der er flere årsager til den øgede ef‐
terspørgsel bl.a. bedre diagnosticering og øget levealder i målgruppen. En del af stigningen
skyldes også et stigende ønske i befolkningen om, at kommunerne skal tage over i forhold til
deres pårørende. Det opleves således, at pårørende er blevet mere bevidste om muligheder‐
ne for støtte, også de mere specialiserede støtteformer. Denne udvikling understreger nød‐
vendigheden af, at kommunerne kommunikerer klart ud til borgerne, hvad de kan forvente
af støtte i forhold til konkrete problemstillinger. Det kan f.eks. ske gennem vedtagelse af kva‐
litetsstandarder.
Hvis der kan drages en samlet konklusion på denne rapport, må det være, at udviklingen i
nogle af benchmarkkommunerne viser, at udgifterne til voksne med særlige behov kan ned‐
bringes, selvom visitationsbeslutninger taget på et tidligere tidspunkt vanskeliggør det. Med
nytænkning i forhold til boformer og samarbejde mellem kommunernes forskellige opgave‐
områder kan der for en del af målgruppen laves nye løsninger, som bringer borgerne tættere
på et normalt liv, samtidig med at de er billigere for kommunerne. Det kræver dog både
politisk og administrativ opbakning at afsætte de nødvendige ressourcer til at nå frem til nye
løsninger.
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3.

Beskrivelse af området

3.1. Historisk udvikling
Der har igennem årene været brugt mange skiftende begreber om den gruppe borgere, der
her benævnes ”voksne med særlige behov”. Samtidig har der været skiftende tilgange til,
hvordan målgruppen skulle behandles. Udviklingen har været præget af samfundsudviklin‐
gen generelt og af udviklingen i forståelsen af handicapbegrebet. I det følgende er der givet
et kort rids af udviklingen på det sociale område.
I årene forud for bistandsloven blev mennesker med handicap tingsliggjort og barnliggjort.
Det var den voksne og ansvarlige, der skulle give hjælp, omsorg og støtte til personen med
handicap, så de kunne tilegne sig evner til at forsørge sig selv. Revalideringsinstitutioner og
institutionsmiljøer afspejlede tiden. Åndssvageforsorgen lå dengang ofte i naturskønne om‐
råder ud fra tanken om, at mennesker med handicap skulle have ”ro i sjælen” og gemmes
væk, så de ikke kunne degenerere den normale befolkning.
Med bistandsloven af 1976 skete der et skift, og vægten blev herefter lagt på årsagsforkla‐
ring, social sammenhæng, helhedssyn og værdigrundlag. Der skete også et skift i terminolo‐
gien, og man betegnede enkeltgrupper såsom åndssvage, epileptikere, vanføre m.v. som
”personer med vidtgående fysisk eller psykiske handicaps”.
I 1980 blev Åndssvageforsorgen udlagt til amterne. I de følgende år blev de store institutio‐
ner fra Åndssvageforsorgen mange steder i landet delt op i mindre enheder. Samtidig blev
der etableret bofællesskaber og andre mindre institutionsprægede botilbud, og mennesker
med handicap blev mere synlige i lokalområderne.
Udviklingen var præget af handicapbegrebet, som det er formuleret i FNs standardregler om
lige muligheder for handicappede. Her hedder det at ”betegnelsen for handicap betyder tab eller
begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”
For at reducere konsekvensen af disse begrænsninger er udgangspunktet, at mennesker med
funktionsnedsættelser skal kompenseres for den nedsatte funktionsevne, så de kan deltage i
samfundslivet på lige fod med andre.
Lov om social service af 1998 markerede en orientering mod dette medborgerperspektiv,
hvor man gik bort fra betegnelsen ”handicappede” og introducerede begrebet ”personer
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”.
Hermed gik man væk fra diagnosebegrebet og taler i stedet om funktionsnedsættelse. Man
begyndte med andre ord at forholde sig mere specifikt til funktionsevnen og mindre til han‐
dicappet. Opgavefordelingen mellem amter og kommuner blev defineret således, at amterne
fik ansvaret for tilbud til personer med vidtgående funktionsnedsættelse.
Den grundlæggende tanke er nu, at indsatsen overfor borgerne sker efter mindste‐
indgribens‐princippet. Det indebærer, at indgrebet i borgernes tilværelse skal vurderes ud
fra borgerens konkrete behov og ikke skal være større end nødvendigt.
Handicaporganisationerne samt øvrige interesseorganisationer er over en årrække vokset, og
de har fået stigende politisk indflydelse på udviklingen indenfor handicapområdet. Fra 2007
blev det lovpligtigt for kommunerne at nedsætte kommunale handicapråd, der rådgiver
kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem bor‐
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gerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med
handicap. Samtidig skal kommunerne høre handicaprådet ved alle initiativer, som har be‐
tydning for mennesker med handicap.
Med kommunalreformen blev ansvaret for den sociale indsats i 2007 samlet hos kommuner‐
ne. Tanken var at give borgerne en samlet indgang til det offentlige (det enstrengede sy‐
stem), samtidig med at de større kommuner ville være i stand til at varetage stort set alle
opgaver på det sociale område. Foruden ansvaret for de sociale serviceydelser overtog
kommunerne også langt hovedparten af den amtslige specialrådgivning, mens en mindre del
overgik til staten (VISO).
I forbindelse med kommunalreformen havde kommunerne mulighed for at overtage de amt‐
sinstitutioner, som var beliggende i de respektive kommuner. De seks benchmarkkommuner
overtog i varierende grad tilbud for målgruppen voksne med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevner eller med særlige sociale problemer.
Gentofte Kommune overtog driften af fem bo‐ og dagtilbud for udviklingshæmmede, tre
botilbud for fysisk og psykisk handicappede, et socialpsykiatrisk botilbud samt et midlerti‐
digt botilbud for socialt udsatte. Samtidig overtog Gentofte Kommune driften af et dagtilbud
rettet mod udviklingshæmmede samt JAC Nord bestående af 12 dagtilbud samt et sansecen‐
ter.
Gladsaxe Kommune overtog driften af et socialpsykiatrisk botilbud, tre botilbud for udvik‐
lingshæmmede, et bo‐ og dagtilbud for autister, et specialundervisningstilbud, et dagtilbud
for udviklingshæmmede samt et erhvervscenter. Herudover overtog kommunen driftsover‐
enskomster med et botilbud for autister samt et bo‐ og dagtilbud for fysisk handicappede. Pr.
1. januar 2009 valgte kommunen ligeledes at overtage et forsorgshjem fra Region Hovedsta‐
den.
Greve Kommune lå før kommunalreformen i Roskilde Amt. Amtet havde kun en enkelt in‐
stitution på voksenområdet beliggende i Greve Kommune – et botilbud for autister, som
Greve Kommune valgte ikke at overtage. Botilbuddet drives derfor af Region Sjælland.
Helsingør Kommune overtog et misbrugscenter, et psykiatrisk botilbud, to beskyttet beskæf‐
tigelsestilbud, et forsorgshjem, et botilbud til handicappede, et støtte‐ og aktivitetscenter og
et bofællesskab til handicappede. I kommunen ligger desuden en specialdøgninstitution,
som kommunen har valgt at lade Region Hovedstaden stå for driften af.
Hillerød Kommune overtog en lang række institutioner på voksenområdet fra Frederiksborg
Amt. Det drejer sig om seks botilbud af meget varierende størrelse, tre dagtilbud, et kom‐
munikationscenter og et specialundervisningstilbud for både børn og voksne. Desuden har
kommunen overtaget driftsoverenskomsten med et kvindekrisecenter. Der er efter overta‐
gelsen lavet ny organisering af tilbuddene, hvor de blandt andet tænkes sammen med de
tilbud, kommunen i forvejen havde, og hvor ydelserne løbende tilpasses efterspørgslen.
Kommunen har valgt fortsat at lade Region Hovedstaden stå for driften af et misbrugscenter,
et bo‐ og dagtilbud for sindslidende samt en institution for udviklingshæmmede med psyki‐
atriske lidelser og personer med behandlingsdomme.
Høje‐Taastrup Kommune overtog et botilbud for mennesker med senhjerneskader, et botil‐
bud for mennesker med udviklingshæmning og et botilbud for mennesker med sindslidelse.
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Det planlægges at nedlægge sidstnævnte for i stedet at opdele det i fire mindre bofællesska‐
ber rundt om i kommunens bymiljøer.
For de sammenlagte kommuner har der ud over overtagelsen af institutioner desuden været
en opgave i at etablere et ensartet serviceniveau. Da der ofte er tale om meget langvarige
serviceydelser, kan det først effektueres over en årrække.
I marts 2007 underskrev Danmark og 83 andre lande FNs handicapkonvention, og i maj 2009
besluttede Folketinget at ratificere konventionen. Dermed forpligter landene sig til at ændre i
deres lovgivning og vedtage nye love og tiltag, der forbedrer handicappedes rettigheder og
forhindrer diskriminering.
Finansiering
Frem til 1986 var en væsentlig del af de amtslige og kommunale serviceopgaver statsfinan‐
sierede.
I 1987 overgik en række amtslige og kommunale serviceområder til fuld kommunal og amts‐
lig finansiering, og samtidig blev den delte finansiering indført. Det betød, at kommuner og
amter afholdt hver halvdelen af en række sociale udgifter.
Fra 2002 blev den delte finansiering erstattet af grundtakstmodellen. Den indebar, at kom‐
munerne afholdt den fulde udgift for borgerne op til en årlig grundtakst på 3‐400.000 kr.
afhængig af typen af tilbud, og at amterne afholdt den fulde udgift derover. Udgiften til for‐
sorgshjem og kvindekrisecentre var finansieret af amterne med 50 pct. statsrefusion.
Med kommunalreformen overgik den fulde finansiering til kommunerne, dog med en delvis
statsrefusion af udgifterne til særligt dyre borgere. Efter en gradvis overgangsordning ind‐
træder der fra 2010 en statsrefusion på 25 pct. ved 0,9 mio. kr. i årlig udgift, som stiger til 50
pct. ved en årlig udgift på 1,7 mio. kr. Statsrefusionen på 50 pct. af udgiften til forsorgshjem
og kvindekrisecentre er fastholdt – nu gives den til kommunerne.
Ansvar og økonomi på det sociale område følges nu ad, og kommunerne dækker nu ‐ stort
set ‐ alle udgifter på området. Tidligere var der et loft for kommunernes udgift i den enkelte
sag, og det var amtet, der bar risikoen for, at sagerne blev meget dyre. Fordi der ikke længere
er et loft over kommunens udgift, men kun en delvis statsrefusion, er usikkerheden i kom‐
munernes budgetlægning øget.
Styringen af udgifterne har været vanskelig i de første år efter reformen, hvor grundlaget for
budgetlægningen ikke var tilstrækkeligt. Kommunerne har nu gjort mange erfaringer på
området.

3.2. Organisering
Politisk organisering
Beskrivelsen af den politiske organisering omfatter perioden 2007 – 2009, da det er denne
periode analysen omfatter. Nogle af kommunerne har ændret organisering fra 2010.
Den politiske organisering er for fem af de seks kommuner en traditionel organisering med
et udvalg, der dækker social‐ og sundhedsområdet, som foruden tilbud til voksne med sær‐
lige behov også har ansvaret for ældreområdet, sundhedsområdet, misbrugsområdet og før‐
tidspension. I nogle kommuner har udvalget desuden ansvaret for et eller flere af følgende
områder: kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte og særligt tilrettelagt ungdomsuddannel‐
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se (STU). I andre kommuner hører disse områder under andre udvalg, f.eks. kan STU høre
under samme udvalg som arbejdsmarkedsområdet.
Gladsaxe Kommune adskiller sig herfra ved at have et Psykiatri‐ og Handicapudvalg, der
udelukkende har specialundervisning og servicelovsydelser på handicap‐ og psykiatriområ‐
det som ansvarsområde, mens de øvrige servicelovsydelser samt misbrugsbehandling hører
under Social‐ og Sundhedsudvalget. Snitfladen til Social‐ og Sundhedsudvalget er i ud‐
gangspunktet en aldersgrænse på 65 år, men afhænger også af en konkret afvejning af om
den enkelte borger primært har behov for pleje eller andre ydelser. Pr. 1. januar 2010 erstattes
Psykiatri‐ og Handicapudvalget med Forebyggelses‐, Sundheds‐ og Handicapudvalget. Ud‐
valget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for forebyggelse
og sundhed samt handicapområdet,
I Greve Kommune har Børne‐ og Ungeudvalget ansvaret for den del af området, der vedrø‐
rer unge i alderen 18 – 23 år, hvor den unge ikke har fået førtidspension eller i øvrigt ikke er
erhvervsmæssigt og boligmæssigt afklaret. Denne del af området udgør ca. 2 pct. af det sam‐
lede budget til voksne med særlige behov.
I alle kommuner hører myndighedsfunktionen og udførerfunktionen på området under sam‐
me politiske udvalg.
Tabel 3.1. Oversigt over politisk organisering af tilbud til voksne med særlige behov
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Social- og
Sundhedsudvalg

Psykiatri- og
Handicapudvalg

Social- og
Sundhedsudvalg

Social- og
Sundhedsudvalg

Social- og
Sundhedsudvalg

Social- og
Sundhedsudvalg

Børne- og
Ungeudvalg

Administrativ organisering
I alle de seks kommuner hører de tilbud til voksne med særlige behov, som vi i denne analy‐
se har kigget på, under samme administrative afdeling, jf. tabel 3.2. Undtagelserne er tilskud
til personlig og praktisk hjælp samt kvindekrisecentre og forsorgshjem. I fem af kommuner‐
ne hører tilskud til personlig og praktisk hjælp under ældreområdet. Det gælder dog ikke
Hillerød Kommune, som i efteråret 2009 flyttede det til handicapområdet. Gladsaxe Kom‐
mune har organiseret kvindekrisecentre og forsorgshjem under Arbejdsmarkedsafdelingen,
mens de i de øvrige kommuner ligger på handicapområdet.
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Tabel 3.2 Administrativ organisering af tilbud til voksne med særlige behov – angivelse af
hvilke lovområder der er organiseret i samme afdeling i kommunen
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Specialundervisning

X

X

X

X

X

X

Støtte i eget hjem, §85

X

X

X

X

X

X

Bestillerfunktion

Tilskud til personlig og
praktisk hjælp, §95

X

BPA, §96

X

X

X

X

X

X

Beskyttet beskæftigelse, §103

X

X

X

X

X

X

Aktivitets- og samværstilbud, §104

X

X

X

X

X

X

Midlertidige botilbud,
§107

X

X

X

X

X

X

Varige botilbud, §108

X

X

X

X

X

X

Kvindekrisecentre

X

X

X

X

X

Forsorgshjem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Udførerfunktion

X

I alle kommuner hører bestillerfunktion og udførerfunktion under samme direktør, men er
adskilt på et lavere organisatorisk niveau. I fem af kommunerne hører bestiller‐ og udfører‐
funktionerne under samme afdelingschef, mens Gentofte Kommune har separate afdelings‐
chefer for de to funktioner.
Organisering af økonomiopgaver
Arbejdsgruppen har samtidig afdækket, hvordan løsningen af økonomiopgaver på området
er organiseret i de enkelte kommuner. Der er spurgt til betaling af regninger, dispositions‐
regnskaber på individniveau, budgetlægning og – opfølgning, regnskab, håndtering af for‐
ventede budgetoverskridelser m.m., og der skelnes mellem økonomiopgaver løst på tre ni‐
veauer: Den enkelte afdeling, økonomifunktion tilknyttet en direktør og en central økonomi‐
funktion.
Tre af kommunerne – Greve, Hillerød og Høje‐Taastrup – har økonomifunktioner på lokalt
og centralt niveau. De øvrige kommuner har derudover en økonomifunktion på forvalt‐
ningsniveau.
Hillerød Kommune har en central struktur, hvor den centrale økonomifunktion leverer data
til budget, budgetopfølgning m.m., som vurderes og kvalificeres i den enkelte afdeling. De
øvrige kommuner har en decentral struktur, hvor data leveres fra den decentrale til den cen‐
trale økonomifunktion. I Helsingør Kommune er det modificeret af, at det er økonomifunkti‐
onen på forvaltningsniveau, der leverer data og har dialogen med den enkelte afdeling.
Gladsaxe Kommune har ændret organisering i 2010.
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3.3. Demografi og rammebetingelser
Udgiftsudviklingen på landsplan
Når politikere og økonomifolk taler om det specialiserede socialområde, bruger de ofte ord
som udgiftseksplosion. Der er en oplevelse i kommunerne af, at udgifterne til området vok‐
ser kraftigt og er svært styrbare, men hvordan har udviklingen egentlig været på området for
voksne med særlige behov?
I perioden 2004‐08 er den del af udgifterne på området for voksne med særlige behov, som
denne rapport omhandler, på landsplan steget fra 20,7 mia. kr. i 2004 til 23 mia. kr. i 2008,
hvilket svarer til ca. 11 pct. i faste priser, jf. tabel 3.3. Området er altså vokset, men en eksplo‐
sion har der ikke været tale om.
Tabel 3.3 Udgiftsudvikling for voksne med særlige behov 2004-2008, mia. kr. 2009-priser
2004

2005

2006

2007

2008

10,7

10,9

11,2

11,6

12,2

Personlige ydelser og ledsageordninger mv.

7,4

7,7

7,9

7,6

7,6

Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

2,6

2,7

2,8

3

3,2

20,7

21,3

21,9

22,2

23

Botilbud

I alt

Kilde: Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik
Anm.: Nettodriftsudgifter for kommuner og amter (til og med 2006) for botilbud, personlige ydelser og ledsageordninger mv. samt beskæftigelses- og aktiveringstilbud (Ledsageordninger er ikke behandlet i denne rapport). Tal
for perioden 2004-2008 er baseret på de kommunale regnskaber. Nettodriftsudgifter fra 2007 og frem er fratrukket
indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, dvs. opgjort brutto herfor. Der er korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT, kontering af tjenestemandspensioner samt konsekvenser ved indførelse af omkostningsbaserede takster. Figuren viser altså ikke de reelle udgifter i de enkelte år, men er gjort sammenlignelige, så tallene dækker den samme ’opgaveportefølje’ hvert år.

Da antallet af 18‐64 årige har været stabilt i samme periode, jf. figur 3.1, betyder det enten, at
en større andel af de 18‐64 årige modtager tilbud til voksne med særlige behov i 2008 end i
2004, eller at kommunerne tilbyder flere eller dyrere ydelser til den enkelte voksne borger
med særlige behov.
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Figur 3.1 Udgifter til voksne med særlige behov og befolkning 18-64 år på landsplan 2004-08
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Kilde: Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik
Anm.: Nettodriftsudgifter for kommuner og amter (til og med 2006) for botilbud, personlige ydelser og ledsageordninger mv. samt beskæftigelses- og aktiveringstilbud (Ledsageordninger er ikke behandlet i denne rapport). Tal
for perioden 2004-2008 er baseret på de kommunale regnskaber. Nettodriftsudgifter fra 2007 og frem er fratrukket
indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, dvs. opgjort brutto herfor. Der er korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT, kontering af tjenestemandspensioner samt konsekvenser ved indførelse af omkostningsbaserede takster. Figuren viser altså ikke de reelle udgifter i de enkelte år, men er gjort sammenlignelige, så tallene dækker den samme ’opgaveportefølje’ hvert år.

Det er imidlertid forskel på, hvor meget udgifterne er steget i perioden for de forskellige ty‐
per af tilbud, jf. tabel 3.3 og figur 3.2. Stigningen har således været størst for beskæftigelses‐
og aktiveringstilbud, som er steget fra 2,6 mia. kr. i 2004 til 3,2 mia. kr. i 2008, hvilket svarer
til 23 pct. Den samlede udgift på landsplan til disse tilbud er dog stadig lav i forhold til de
andre områder. Personlige ydelser og ledsageordninger mv. er med en stigning på 3 pct. det
område, der er steget mindst i perioden fra 7,4 mia. kr. i 2004 til 7,6 mio. kr. i 2008. Fra 2006‐
08 faldt udgifterne til Personlige ydelser og ledsageordninger mv. ligefrem. Botilbud er ste‐
get med 14 pct. i perioden fra 10,7 mia. kr. i 2004 til 12,2 mia. kr. i 2008.
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Figur 3.2 Udgiftsudviklingen på landsplan2004-08 fordelt på typer af tilbud
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Kilde: Kommunernes Landsforening
Anm.: Nettodriftsudgifter for kommuner og amter (til og med 2006) Bemærk venligst at ledsageordninger ikke er
behandlet i denne rapport. Tal for perioden 2004-2008 er baseret på de kommunale regnskaber. Nettodriftsudgifter fra 2007 og frem er fratrukket indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, dvs.
opgjort brutto herfor. Der er korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT, kontering af tjenestemandspensioner samt konsekvenser ved indførelse af omkostningsbaserede takster. Figuren viser altså ikke de reelle udgifter i
de enkelte år, men er gjort sammenlignelige, så tallene dækker den samme ’opgaveportefølje’ hvert år.

Dokumenterbare rammebetingelser
De faktiske udgifter i den enkelte kommune til voksne med særlige behov påvirkes af en
række rammebetingelser, dels nogle faktorer som kan dokumenteres at påvirke forskellene i
udgiftsniveauet, og dels en række faktorer, som kommunerne oplever, har en indflydelse.
Figur 3.3. Andel af kommunens befolkning i aldersgruppen 18-64 pr. 1. januar 2009
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19

De borgere, som falder ind under grupperingen ’voksne med særlige behov’, er for langt
størstedelens vedkommende i aldersgruppen 18‐64 år. Jo større andel af befolkningen i den
enkelte kommune, der befinder sig i aldersgruppen, jo højere udgifter må der samlet set for‐
ventes til området. Andelen af borgere i aldersgruppen svinger fra omkring 59 pct. i Gentof‐
te, Helsingør og Hillerød Kommune til 62,5 pct. i Høje‐Taastrup, jf. figur 3.3.
Det er imidlertid ikke alene andelen af personer i aldersgruppen 18‐64, som har indflydelse
på udgiften til voksne med særlige behov.
De tre faktorer, som ifølge beregninger fra ECO Nøgletal kan påvises at have indflydelse på
udgifterne til voksne med særlige behov, er:
•

andel personer med lav indkomst

•

andel førtidspensionister

•

andel familier i almene boliger mv.

Jo flere personer, der befinder sig i de tre kategorier, jo højere må kommunens udgifter til
området for voksne med særlige behov forventes at være. De tre faktorer kan tilsammen for‐
klare 34 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter til området i henhold til be‐
regningerne fra ECO Nøgletal. Der er altså også andre væsentlige faktorer i spil, når forskel‐
lene skal forklares.
Da gruppen af voksne med særlige behov dækker over en bred vifte af problemstillinger fra
medfødte fysiske handicaps til kvinder på kvindekrisecentre, må det antages, at rammebe‐
tingelserne har en forskellig forklaringsgrad i forhold til de forskellige problemstillinger. De
tre rammebetingelser er af social karakter og må derfor forventes at have størst indflydelse
på udgifterne til socialt betingede problemstillinger.
Den første af rammebetingelserne, som indgår i beregningen, er andelen af personer med lav
indkomst. Greve og Hillerød kommuner har med hhv. 1,2 pct. og 1,4 pct. den laveste andel af
personer med lav indkomst, jf. figur 3.4. Gentofte og Høje‐Taastrup kommuner ligger højest
med en andel på hhv. 2,5 pct. og 2,2 pct. Det er overraskende, at Gentofte Kommune har den
højeste andel af borgere med lav indkomst. Det har ikke været muligt at påvise årsagen, men
det kan skyldes, at unge studerende bliver boende hos deres forældre i længere tid end i de
andre kommuner, og at kommunen har en større andel af au pair.
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Figur 3.4 Andel personer 18-64 år med lav indkomst 2007
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Kilde: ECO Nøgletal
Anm.: Andel 18-64 årige i kommunen pr. 1. januar 2008, der i 2007 og i mindst to af de foregående tre år har haft
en disponibel indkomst på mindre end 60 procent af medianindkomsten på landsplan samt en formue på under
10.000 kr. Rammebetingelsen er et af de sociale kriterier i udligningsordningen.

Figur 3.5 Andel førtidspensionister 2007
Pct.
7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

Høje-Taastrup
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Anm.: Antal førtidspensionister i pct. af 17-66 årige

Den anden rammebetingelse, som kan påvises at have indflydelse på udgifterne til voksne
med særlige behov er andelen af førtidspensionister. Gentofte Kommune har med 2,7 pct. en
markant lavere andel af personer på førtidspension end de 5 andre kommuner, jf. figur 3.5.
Højest ligger Helsingør Kommune med 6,3 pct. førtidspensionister. Andelen af førtidspensi‐
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onister i kommunerne hænger ikke alene sammen med befolkningssammensætningen, fx
størrelsen af socialt belastede befolkningsgrupper. Forskellig sagsbehandlingspraksis i
kommunerne gennem årene har også indflydelse på, hvor mange borgere i den erhvervsak‐
tive alder har førtidspension i de enkelte kommuner.
Figur 3.6 Andel familier i almene boliger mv. 2008
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Kilde: ECO Nøgletal
Anm.: Andel familier, der den 1. januar 2008 bor i almene boliger, privat udlejning fra før 1920, privat udlejning
med mangler og sommerhuse. Familier kan bestå af en eller flere personer. Rammebetingelsen er et af de sociale kriterier i udligningsordningen.

Endelig har andelen af familier i almene boliger mv. indflydelse på kommunernes udgifter
til voksne med særlige behov. Andelen af familier i almene boliger mv. viser stor spredning
mellem de 6 kommuner. Lavest ligger Gentofte Kommune med 11 pct. af familierne, mens
der i Gladsaxe og Helsingør kommuner er omkring 35 pct. af familierne, der bor i almene
boliger mv., jf. figur 3.6.
Andre mulige rammebetingelser
Ud over de faktorer, som kan dokumenteres at have indflydelse på forskellene i omkostnin‐
gerne til området for voksne med særlige behov, er der også faktorer, som kommunerne op‐
lever, har indflydelse. Oplevelsen er ikke nødvendigvis ens i alle kommunerne.
Andelen af personer med lav og høj uddannelse er en rammebetingelse, som nogle af kom‐
munerne antager, kan have indflydelse på forskellene i udgifterne til voksne med særlige
behov. Nogle kommuner vurderer, at en stor andel af personer med lav uddannelse genere‐
rer flere personer med særlige behov og derfor højere udgifter. Antagelsen er, at denne
gruppe generelt har færre kompensationsmuligheder og ringere livsvilkår og dermed er i
større risiko for at vedligeholde eller udvikle nedsat funktionsevne.
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Figur 3.7 Andel personer 20-69 år med lav og høj uddannelse 2009
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Kilde: Danmarks Statistik

Modsat kan en stor andel af personer med høj uddannelse påvirke udgifterne i opadgående
retning, da de ofte vil være mere opmærksomme på rettigheder, behandlingsmuligheder
m.m. og derfor stiller større krav til kommunerne.
I fem af kommunerne er andelen af borgere med grundskolen som højeste uddannelse større
end andelen af borgere med en lang videregående uddannelse, jf. figur 3.7., mens Gentofte
Kommune skiller sig ud ved at have den modsatte fordeling.
Andre og vanskeligt målbare forhold, som kan medvirke til en forøgelse i antallet af borgere
med særlige behov, er den tiltrækningskraft, som kommuner med mange specialinstitutioner
har på familier med handicappede børn i forbindelse med flytning. Det vedrører bl.a. Hille‐
rød, Gladsaxe og Gentofte kommune, som har mange regionale specialinstitutioner. Det har
også indflydelse på voksenområdet, da de unge jo overgår til voksenområdet, når de fylder
18 år.
Der kan desuden være en tilbøjelighed hos kommunerne til i videst muligt omfang at benyt‐
te de lokale tilbud, så de lokale tilbudstyper får indflydelse på, hvilke tilbud der tilbydes til
de voksne med særlige behov. Desuden kan udbuddet af lokale tilbud præge efterspørgslen i
form af en øget efterspørgsel efter en tilbudstype, hvis der oprettes et lokalt tilbud.
Sammenfatning
Alle de nævnte rammebetingelser antages at påvirke kommunernes udgifter til voksne med
særlige behov. Set på baggrund af de viste rammebetingelser må Gladsaxe, Helsingør og
Høje‐Taastrup kommuner forventes at have de højeste udgifter til voksne med særlige behov
pr. 18‐64 årig, mens Gentofte, Greve og Hillerød kommuner må forventes at ligge lavere.
De seks benchmarkkommuners forskellige rammebetingelser kan synliggøres ved at se på
det beregnede udgiftsbehov sammenlignet med landsgennemsnittet. En kommunes bereg‐
nede udgiftsbehov er et forsøg på at vise, hvor store kommunens udgiftsbehov ’burde’ være
i forhold til udgiftsbehovet på landsplan set på baggrund af befolkningens alderssammen‐
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sætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Hvis det beregnede udgiftsbehov er
under 100, tilsiger kommunens rammebetingelser, at kommunens udgifter ’bør’ ligge under
landsgennemsnittet, og modsat hvis det beregnede udgiftsbehov er over 100. Det beregnede
udgiftsbehov viser samme billede, som var forventet på baggrund af de viste rammebetin‐
gelser, men viser samtidig niveauforskellen, jf. tabel 3.3.
Tabel 3.3. Det beregnede udgiftsbehov for området for voksne med særlige behov, 2008

Beregnet udgiftsbehov

Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Hele
landet

76

107

94

108

87

102

100

Kilde: ECO Nøgletal
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4.

Økonomi og ressourcestyring

4.1. Generelle forudsætninger
Nøgletallene i dette afsnit er opdelt i følgende områder:
•

Botilbud (§§ 107 og 108) samt støtte i eget hjem (§ 85)

•

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets‐ og samværstilbud (§§ 103 og 104)

•

Borgerstyret personlig assistance (§§ 95 og 96)

•

Krisecentre og forsorgshjem (§§ 109 og 110)

•

Specialpædagogisk bistand til voksne

Paragrafhenvisningerne er til Lov om Social Service.
Regnskabstallene i dette afsnit omhandler perioden 2007‐2009 og er omregnet til 2009‐priser.
Det har dog ikke været muligt for Hillerød Kommune at oplyse regnskabstal for 2009, hvor‐
for det er det forventede regnskabstal for 2009, der er anvendt for Hillerød Kommune.
Regnskabstallene – og antal foranstaltninger ‐ omfatter kun de borgere, som kommunerne er
betalingskommune for. Det betyder, at de udgifter, som kommunerne har som driftsherre af
tilbud til voksne med særlige behov, ikke indgår i oplysningerne. Regnskabstallene indehol‐
der ikke indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager samt anden statsrefusion.

I beskrivelserne af de enkelte paragrafer indgår følgende opgørelser generelt:
•

Kommunefordelt udgiftsudvikling 2007‐2009 målt som udgift pr. indbygger i al‐
deren 18‐64 år samt gennemsnit for alle kommuner

•

Kommunefordelt udgift i 2009 målt som udgift pr. modtager af den pågældende
foranstaltning samt gennemsnit for alle kommuner

•

Kommunefordelt sagshyppighed i 2009 vist som antal modtagere af den pågæl‐
dende foranstaltning pr. 10.000 indbygger i alderen 18‐64 år samt gennemsnit for
alle kommuner.

Disse opgørelser er valgt, fordi udgift pr. modtager af den pågældende foranstaltning og
sagshyppigheden tilsammen forklarer udgiften pr. 18‐64 årig indbygger.
Antal modtagere af de pågældende foranstaltninger er det antal borgere, som modtager til‐
bud i henhold til den pågældende paragraf i det pågældende år. Antallet er ikke omregnet til
helårspersoner. En modtager af den pågældende foranstaltning vægter altså lige meget, uan‐
set om borgeren har været hele året i foranstaltningen eller kun én dag.
For udgifter til støtte i eget hjem (§ 85) er det for nogle kommuner alle udgifterne til kom‐
munens eget støttekorps, der indgår i tallene, og der kan dermed også være udgifter med
vedrørende borgere med anden betalingskommune. Ligeledes er der for aktivitets‐ og sam‐
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værstilbud efter § 104 kommuner, der har åbne tilbud uden visitation. Disse tal indgår også i
opgørelsen.
Arbejdsgruppen har lagt et stort arbejde i at korrigere for forskellig konterings‐ og registre‐
ringspraksis kommunerne imellem. Det har dog ikke været muligt at korrigere fuldstændig
for disse forskelle, og der må derfor tages et vist forbehold for sammenligneligheden mellem
kommunerne. Da tallene i rapporten kun omfatter borgere, som kommunerne er betalings‐
kommune for, kan de ikke genfindes direkte i kommunernes regnskaber.
Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at det på en række områder vil være vanskeligt for
kommunerne at sænke deres udgiftsniveau på kort sigt. Det skyldes flere forhold:
•

At fastlæggelse af serviceniveauer i form af kvalitetsstandarder m.m. ofte er en
proces, der tager tid

•

At borgere i længerevarende botilbud som udgangspunkt ikke kan flyttes, og at
der også i forhold til beskyttet beskæftigelse m.m. er hensyn at tage til borgernes
retssikkerhed, som gør, at nye serviceniveauer ikke kan slå fuldt igennem over
kort tid

•

At det er ressourcekrævende for sagsbehandlerne at revisitere borgerne efter nye
kvalitetsstandarder m.m. både i forbindelse med selve sagsbehandlingen og med
de klagesager, der ofte vil være resultatet af et sænket serviceniveau.

4.2. Samlede nøgletal
Kommunernes udgifter til voksne med særlige behov – som de er defineret i denne rapport –
ligger i 2009 mellem 126 mio. kr. i Greve Kommune og 243 mio. kr. i Gladsaxe Kommune, jf.
figur 4.1. Forskellen i udgiftsniveau afspejler blandt andet forskelle i indbyggertal.

Figur 4.1 Udgift til voksne med særlige behov 2007-2009, 2009- priser
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Kilde: Kommunernes egne tal
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Kommunernes udgifter til voksne med særlige behov udgjorde i 2008 mellem 4,4 pct. og 7,5
pct. af kommunernes samlede nettodriftsudgifter, jf. figur 4.2. To kommuner ‐ Helsingør og
Greve ‐ ligger forholdsvist lavt med henholdsvis 4,4 og 4,9 pct. De øvrige fire kommuner
ligger noget højere, her udgør udgifter til voksne med særlige behov mellem 6,6 og 7,5 pct. af
udgifterne, højest i Gentofte Kommune. Gennemsnittet for kommunerne er 6,2 pct. Der er
altså tale om et område, som udgør en væsentlig del af kommunernes udgifter.
Figur 4.2 Udgifterne til voksne med særlige behov, som pct. af kommunernes samlede driftsudgifter, 2008

Kilde: Egne beregninger

Den gennemsnitlige udgift til voksne med særlige behov målt pr. indbygger mellem 18 og 64
år i de 6 kommuner er stort set uændret i årene 2007‐2009 med 5.855 kr. i 2007 og 5.837 kr. i
2009, jf. figur 4.3.
Figur 4.3 Udgift til voksne med særlige behov målt pr. indbygger mellem 18-64 år, 20072009, 2009-priser
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Høje‐Taastrup Kommune har i 2009 den højeste udgift af de seks kommuner med 6.545 kr.
pr. 18‐64 årig. Derefter følger Gladsaxe og Hillerød Kommuner med henholdsvis 6.278 kr. og
6.274 kr. Helsingør Kommune ligger med 5.915 kr. lige over gennemsnittet, og Gentofte
Kommunes udgift ligger med 5.663 kr. lavere end gennemsnittet. Greve Kommune har den
laveste udgift på 4.345 kr., hvilket er 34 pct. lavere end Høje‐Taastrup Kommune.
Greve og Høje‐Taastrup kommuner har haft stigende udgifter pr. 18‐64 årig fra 2007 til 2009
fra hhv. 3.910 kr. til 4.345 kr. og fra 5.952 kr. til 6.545 kr. På trods af en stor stigning i udgif‐
terne har Greve Kommune dog fortsat klart den laveste udgift pr. 18‐64 årig i 2009. I de øvri‐
ge kommuner har udgifterne været faldende. Gladsaxe Kommune har oplevet det største
fald, men har stadig udgifter pr. 18‐64 årig, som ligger over gennemsnittet for kommunerne.
Gladsaxe Kommunes udgifter er faldet fra 6.944 kr. i 2007 til 6.278 kr. i 2009 og har dermed
nærmet sig gennemsnittet. Hillerød Kommune har haft stigende udgifter fra 2007 til 2008,
hvorefter udgiften faldt igen til lidt under niveauet i 2007. Hillerød Kommune har altså sam‐
let set oplevet et fald fra 2007‐2009.
Spredningen mellem kommunerne er mindsket over årene. I 2007 lå Greve Kommune såle‐
des 44 pct. lavere end Gladsaxe Kommune, der havde den højeste udgift. Det er 10 procent‐
point mere end forskellen i 2009.
Tabel 4.1 Faktisk udgiftsniveau sammenholdt med beregnet udgiftsbehov
Beregnet udgiftsbehov
2008

Faktisk udgiftsniveau pr.
18-64 årig
2009

Gentofte
Kommune

Hillerød
Kommune

Greve
Kommune

HøjeTaastrup
Kommune

Gladsaxe
Kommune

Helsingør
Kommune

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Greve
Kommune

Gentofte
Kommune

(1)

(2)

Helsingør
Kommune

Hillerød
Kommune

Gladsaxe
Kommune

(4)

(5)

HøjeTaastrup
Kommune
(6)

(3)
Kilde: ECO Nøgletal og egne beregninger
Anm.: Laveste udgiftsbehov/udgift er (1), højeste er (6).

Variationen i kommunernes udgift pr. 18‐64 årig skyldes blandt andet kommunernes forskel‐
lige rammebetingelser. Sammenholder man de faktiske udgifter pr. 18‐64 årig med det be‐
regnede udgiftsbehov nuanceres billedet, jf. tabel 4.1.
Det beregnede udgiftsbehov kan med forbehold for forklaringsværdien tages som et udtryk
for den rækkefølge kommunerne udgiftsmæssigt burde ligge i, når der tages højde for kom‐
munernes rammebetingelser, mens det faktiske udgiftsniveau pr. 18‐64 årig viser, hvordan
kommunerne faktisk ligger. Gentofte Kommune burde således have de laveste udgifter pr.
18‐64 årig, men ligger som nr. 2 målt på de faktiske udgifter, altså næstlavest. Hillerød
Kommune burde ligge som nr. 2, men ligger som nr. 4 og Høje‐Taastrup Kommune burde
ligge som nr. 4, men ligger som nr. 6, altså højest. Anderledes tager det sig ud for de øvrige
kommuner, idet Greve Kommune burde ligge som nr. 3, men ligger som nr. 1, altså med den
laveste udgift, og Helsingør Kommune burde ligge som nr. 6, men ligger som nr. 3. Gladsaxe
kommune er den eneste kommune, der ligger som den ’burde’ i forhold til det beregnede
udgiftsbehov, idet den ligger næsthøjest både i udgiftsbehov og faktisk udgiftsniveau.
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Det skal understreges, at tabel 4.1 alene forholder sig til, hvor kommunerne udgiftsmæssigt
’bør’ ligge i forhold til hinanden på grund af de forskellige rammebetingelser. Den forholder
sig ikke til, hvor store beløbsmæssige forskelle i rammebetingelserne kan forklare.
Den gennemsnitlige udgift pr. indbygger mellem 18‐64 år i de 6 kommuner er stort set stabilt
fra 2007 til 2009, jf. tabel 4.2. Gladsaxe Kommune har haft det største fald på ca. 10 pct. fra
2007 til 2009, fordelt med 7 pct. i 2008 og 3 pct. i 2009. I Gentofte Kommune, som har det
næststørste fald på 5 pct. fra 2007 til 2009, er udgifterne faldet med 6 pct. fra 2007 til 2008 og
derefter steget med 1 pct. Helsingør Kommune har et samlet fald i udgifterne fra 2007 til
2009 på lidt over 1 pct., men har som Gentofte oplevet stigning fra 2008 til 2009.
Tabel 4.2 Udgift pr. indbygger mellem 18-64 år til alle foranstaltninger, indeks (2007 = 100)
Gentofte

Gladsaxe

Greve

2007

100

100

100

2008

94

93

2009

95

90

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Gennemsnit

100

100

100

100

103

98

107

107

100

111

99

98

110

100

Kilde: Egne beregninger

Udgifterne i Hillerød Kommune er faldet med knap 2 pct. fra 2007 til 2009, dog med en stig‐
ning på 7 pct. fra 2007 til 2008 og derefter et fald på 9 pct. Hillerød Kommune er således den
af kommunerne, der har haft det største fald på et enkelt år.
Greve og Høje‐Taastrup kommuner har som de eneste haft udgiftsvækst i perioden. De to
kommuner har haft en stigning fra 2007 til 2009 på hhv. 11 pct. og 10 pct., som dog er meget
forskelligt fordelt over årene. Fra 2007 til 2008 havde Høje‐Taastrup Kommune den største
stigning på 7 pct., hvorimod Greve kun steg 3 pct. Året efter, fra 2008 til 2009, så det ander‐
ledes ud, idet Greve havde en stigning i udgifterne på 8 pct., og Høje‐Taastrup Kommunes
stigning var på 3 pct.
Udgiftsudviklingen over de tre år kan være præget af, at ikke alle udgifter har kunnet nå at
blive bogført i det år, de vedrører. Når 2008 for nogle kommuner ligger særligt højt, kan det
være påvirket af, at udgifter vedrørende 2007 er bogført i 2008, uden at der har været en til‐
svarende forskydning mellem 2008 og 2009.
Analysen af de enkelte områder indeholder foruden udgifterne også antal modtagere af til‐
buddene i det pågældende år. Da en del borgere modtager tilbud efter flere bestemmelser
(f.eks. både bo‐ og dagtilbud), giver det ikke mening at summere antal modtagere på tværs
af området, da det vil give et væsentligt større antal, end der reelt er tale om. Det har ikke
været muligt for arbejdsgruppen at samle udgifterne til den enkelte modtager på tværs af
områder eller at opgøre antallet af modtagere.

4.3. Botilbud (§§ 85, 107 og 108) samt støtte i eget hjem (§ 85)
Afsnittet omhandler de forskellige former for botilbud og støtte i eget hjem.
•

Servicelovens § 107 omhandler kommunale botilbud til midlertidigt ophold for
personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige
sociale problemer
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•

Servicelovens § 108 omhandler kommunale botilbud til længerevarende ophold
for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sær‐
lig sociale problemer

•

Servicelovens § 85 omhandler støtte i eget hjem, herunder en del botilbud, men
også støtte i eget hjem udenfor botilbud.

Boformerne for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne har ændret sig markant
over de seneste år. Flere og flere bor i lejligheder med tilknyttet bostøtte, en række botilbud
efter serviceloven ombygges til boliger efter almenboligloven, hvor støtten skal konteres un‐
der § 85, og boligselskaber opfører boliger specielt til målgruppen, hvor der ydes støtte, som
ligner den, der bliver givet efter § 107 og § 108. Der har derfor gennem de senere år været en
stigning i antallet af sager vedrørende støtte i eget hjem.
Afsnittet om § 85 er af den grund opdelt i 2. Der er dels et afsnit, der omhandler de botilbud,
som iværksættes efter § 85, og dels et afsnit om de sager, hvor der gives støtte i eget hjem
uden for botilbud, evt. udført af kommunens eget støttekorps.
Ovenstående tre paragraffer bliver behandlet samlet, da de henvender sig til samme mål‐
gruppe. Anvendelsen af de tre former for botilbud overlapper hinanden, f.eks. afhængig af
hvornår botilbuddet er opført, og hvem der har opført boligerne.
Generelt er der forskelle på, i hvilket omfang kommunerne benytter de tre forskellige para‐
grafer. Det betyder, at nogle kommuner blandt andet af konteringsmæssige årsager kan have
høje udgifter på én paragraf og lave på en af de andre. Der er efter gennemgangen af de tre
botilbudsparagraffer lavet en opsummering for de tre paragraffer tilsammen.
Figur 4.4 Udgifter til §§ 85, 107 og 108 som pct. af udgifterne til voksne med særlige behov,
2009
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Langt størstedelen af udgifterne på voksenområdet anvendes til støtte i eget hjem efter § 85
samt botilbud efter §§ 85, 107 og 108, jf. figur 4.4.
Gennemsnitligt anvender de 6 kommuner 69 pct. af udgifterne til voksne med særlige behov
(defineret som de udgifter, der indgår i denne analyse) til støtte i eget hjem samt botilbud.
Dette varierer fra 65 pct. i Hillerød Kommune til 73 pct. i Høje‐Taastrup Kommune. Greve,
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Gentofte og Gladsaxe kommuner ligger alle på omkring 68 pct., det vil sige stort set svarende
til gennemsnittet. Helsingør Kommune ligger med 71 pct. lidt over gennemsnittet.
Når Hillerød Kommune ligger lavt her skyldes det, at de har relativt høje udgifter til beskyt‐
tet beskæftigelse samt aktivitets‐ og samværstilbud, og at botilbuddenes andel af udgifterne
dermed bliver lavere.
Længerevarende botilbud efter § 108
Servicelovens § 108 omhandler kommunale botilbud til længerevarende ophold for personer
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlig sociale problemer.
De gennemsnitlige udgifter til længerevarende botilbud pr. 18‐64 årig stiger i faste priser fra
2.396 kr. i 2007 til 2.436 kr. i 2008 og falder svagt til 2.324 kr. i 2009, jf. figur 4.5.
Figur 4.5 Udgift til længerevarende botilbud efter § 108 pr. indbygger mellem 18-64 år, 20072009 i 2009-priser
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Kilde: Egne beregninger

Greve Kommune har den laveste udgift i alle årene. Kommunens udgifter pr. 18‐64 årig
nærmer sig dog flere af de andre kommuners, da Greve Kommune har haft stigende udgifter
gennem perioden, mens flere af de andre kommuner har haft faldende. Greve Kommunes
lave udgifter på området har væsentlig betydning for, at Greve også i de samlede udgifter
ligger lavt, da området udgør en stor andel af de samlede udgifter.
I 2009 varierer udgifterne mellem 1.648 kr. pr. 18‐64 årig i Greve Kommune og 2.972 kr. i
Høje‐Taastrup Kommune. Dermed ligger udgifterne pr. 18‐64 årig i Greve Kommune 45 pct.
lavere end i Høje‐Taastrup Kommune. Hillerød og Gentofte kommuner har udgifter på ca.
2.100 kr. pr. 18‐64 årig, mens Helsingør Kommune ligger på ca. 2.400 kr. og Gladsaxe Kom‐
mune på ca. 2.800 kr.
Greve og Høje‐Taastrup kommuner har haft stigende udgifter i hele perioden, mens de fire
andre kommuner har haft faldende udgifter. Helsingør og Hillerød kommuner har dog haft
en stigning i udgifterne fra 2007 til 2008 og herefter et fald i 2009.
Høje‐Taastrup Kommune har i 2008 omdannet 10 boliger til alkoholdemente fra plejeboliger
(ældreområdet) til længerevarende botilbud. Det medvirker til stigningen fra 2007 til 2008.
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Længerevarende botilbud er et område, hvor kommunen har vanskeligt ved at ændre ud‐
giftsniveauet på kort sigt. Det skyldes, at borgere i længerevarende botilbud som udgangs‐
punkt ikke kan flyttes, og at ændringer i udgiftsniveauet derfor primært kan ske ved visita‐
tion af nye modtagere og ved fastsættelsen af taksterne. Det vil altså næppe være muligt for
kommunerne at tilrettelægge en indsats, der sænker udgiftsniveauet væsentligt på få år. Al‐
ligevel har især Helsingør Kommune haft et anseligt fald i udgifterne pr. 18‐64 årig. Årsagen
til faldet er ikke afdækket i analysen.
Figur 4.6 Udgift pr. beboer i længerevarende botilbud efter § 108, 2009

Kilde: Egne beregninger

Gennemsnittet i de 6 kommuner i 2009 for udgiften pr. beboer i længerevarende botilbud
efter § 108, er ca. 737.000 kr., jf. figur 4.6. Udgifterne svinger mellem 682.000 kr. i Helsingør
Kommune og 830.000 kr. i Gladsaxe Kommune. Gentofte Kommune ligger på ca. 714.000 kr. i
udgift, medens Hillerød, Høje‐Taastrup og Greve kommuner ligger mellem 725.000 og
735.000 kr.
Procentvis er forskellen mellem kommunerne med højest og lavest udgift 18 pct. På andre
områder er der langt større procentvise forskelle. Alligevel er forskellen her værd at bemær‐
ke, da det er store beløb, og der er mange beboere i disse botilbud.
Gennemsnittet for antal beboere i længerevarende botilbud efter § 108 pr. 10.000 18‐64 årig i
2009 er 31, jf. figur 4.7. Hyppigheden svinger mellem 22 i Greve Kommune og 40 i Høje‐
Taastrup Kommune. De øvrige fire kommuner ligger mellem 28 og 35 beboere.
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Figur 4.7 Antal beboere i længerevarende botilbud pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år,
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Kilde: Egne beregninger

Høje‐Taastrup Kommune har de højeste udgifter pr. 18‐64 årig til længerevarende botilbud §
108, som følge af at de har den højeste sagshyppighed, medens Greve Kommune har den
laveste udgift på grund af en lav sagshyppighed. Helsingør Kommune har den næsthøjeste
sagshyppighed, men har den laveste udgift pr. sag, hvilket gør, at deres udgift pr. indbygger
mellem 18‐64 år bliver lavere end Gladsaxe Kommunes, som har en lavere sagshyppighed,
men den højeste sagsudgift. Gentofte og Hillerød kommuner ligger omkring gennemsnittet,
Hillerød Kommune dog lavest.
Midlertidige botilbud efter § 107
Servicelovens § 107 omhandler kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.
Figur 4.8 Udgift til midlertidige botilbud efter § 107 pr. indbygger mellem 18-64 år, 2007-2009
i 2009-priser

Kilde: Egne beregninger
Anm.: Tallene i figuren vedr. § 107 vedrører kun botilbudsdelen. Udgifter til aflastning er holdt udenfor for at gøre
tallene sammenlignelige.
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De gennemsnitlige udgifter til midlertidige botilbud pr. 18‐64 årig falder fra 825 kr. pr. 18‐64
årig i 2007 til 809 kr. i 2008 og stiger til 819 kr. i 2009 i 2009‐priser, jf. figur 4.8.
Høje‐Taastrup Kommune har i alle årene væsentligt højere udgifter pr. 18‐64 årig end de
øvrige kommuner, bortset fra 2007 hvor også Gladsaxe Kommune har en høj udgift. Greve
og Gentofte kommuner har de laveste udgifter pr. 18‐64 årig i alle årene.
I 2009 varierer udgifterne mellem 556 kr. pr. 18‐64 årig i Greve Kommune og 1.615 kr. i Høje‐
Taastrup Kommune, hvilket svarer til, at Greve Kommunes udgift er godt 1/3 af Høje‐
Taastrup Kommunes. Gentofte, Hillerød, Gladsaxe og Helsingør kommuner ligger i nævnte
rækkefølge mellem 600 og 850 kr. pr. 18‐64 årig.
De enkelte kommuners udgifter svinger en del over årene. Gentofte og Helsingør kommuner
har faldende udgifter pr. 18‐64 årig fra 2007 til 2008, men en stigning i 2009 til et niveau der
er højere end i 2007. Gladsaxe Kommune har faldende udgifter over årene, men stort set hele
faldet sker fra 2007 til 2008. Greve Kommunes udgifter er stabile fra 2007 til 2008, men stiger
derefter. Hillerød Kommune har stigende udgifter fra 2007 til 2008, hvorefter udgifterne fal‐
der igen til et niveau lidt over 2007. Høje‐Taastrup Kommune har samme udgiftsudvikling,
dog med langt større udsving, og her er udgiftsniveauet i 2009 væsentligt højere end i 2007.
Figur 4.9 Udgift pr. beboer i midlertidige botilbud efter § 107, 2009

Kilde: Egne beregninger

Den gennemsnitlige udgift pr. beboer i midlertidige botilbud efter § 107 i 2009 for de 6 kom‐
muner er 422.000 kr., jf. figur 4.9. Udgifterne svinger fra 350.000 kr. i Greve Kommune til
502.000 kr. i Gladsaxe Kommune. Hillerød og Gentofte kommuner har en udgift på ca.
370.000 kr. pr. sag, mens Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner har en udgift på ca. 470.000
kr.
Beløbsmæssigt er forskellen mellem kommunerne med den højeste og laveste udgift 150.000
kr., hvilket er samme forskel som for længerevarende botilbud. Målt i pct. er forskellen for
de midlertidige botilbud 30 pct., hvilket er noget højere end for de længerevarende botilbud.
Når der procentvis er større forskel for midlertidige botilbud, kan det skyldes, at en del af
sagerne kan have varet under et år, og at der derfor kan være større variation i sagslængden
inden for et kalenderår mellem kommunerne.
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Figur 4.10 Antal beboere i midlertidige botilbud pr. 10.000 borger mellem 18-64 år, 2009.
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Kilde: Egne beregninger

Det gennemsnitlige antal beboere i midlertidige botilbud efter § 107 pr. 10.000 18‐64 årig er
19 i de 6 kommuner i 2009, jf. figur 4.10. Hyppigheden svinger mellem 14 i Gladsaxe Kom‐
mune og 34 i Høje‐Taastrup Kommune. Greve, Gentofte, Hillerød og Helsingør kommuner
ligger i nævnte rækkefølge med en sagshyppighed mellem 16 og 18.
Generelt kan man sige om midlertidige botilbud efter § 107, at Høje‐Taastrup Kommune har
markant højere udgifter pr. 18‐64 årig end de andre fem kommuner. Det skyldes, at de har
den højeste sagshyppighed samtidig med, at deres udgift pr. beboer ligger over gennemsnit‐
tet. Til gengæld ligger Høje‐Taastrup Kommune lavt på anvendelsen af § 85 botilbud, som
beskrives senere i dette afsnit. Samlet set ligger Høje‐Taastrup dog højest for de tre botil‐
budsparagraffer i 2009.
Greve Kommune har den laveste udgift til længerevarende botilbud, hvilket skyldes, at de
har de laveste udgifter pr. beboer samtidig med en lav sagshyppighed. Det samme gælder
Gentofte og Hillerød kommuner.
Gladsaxe Kommune har den højeste udgift pr. beboer, men en lav sagshyppighed resulterer
i, at de kun ligger tredje højest i udgift pr. indbygger mellem 18‐64 år.
Botilbud efter § 85
Boformerne for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne har ændret sig markant
over de seneste år. Flere og flere bor i egen bolig med tilknyttet bostøtte, en række botilbud
efter serviceloven ombygges til botilbud efter almenboligloven, hvor udgiften konteres un‐
der § 85, og boligselskaber opfører boliger specielt til målgruppen, hvor der ydes støtte, som
ligner den, der bliver givet efter § 108. Det er disse botilbud, der beskrives i dette afsnit.
Gennemsnittet for udgifterne til botilbud efter § 85 i de 6 kommuner pr. 18‐64 årig er steget
fra 338 kr. til 497 kr. i perioden 2007‐2009, jf. figur 4.11. Stigningen har været jævn over de tre
år. Generelt har Gentofte Kommune de højeste udgifter i alle årene og Helsingør Kommune
de laveste. Det skal bemærkes, at Høje‐Taastrup Kommune ikke benytter denne paragraf og
kun har én sag registreret under botilbud efter § 85. Det er medvirkende til Høje‐Taastrup
Kommunes højere udgifter til botilbud efter §§ 107 og 108.
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Figur 4.11 Udgift til botilbud efter § 85 pr. indbygger mellem 18-64 år 2007-2009, i 2009priser

Kilde: Egne beregninger

I 2009 varierer udgifterne mellem 465 kr. pr. 18‐64 årig i Helsingør Kommune og 783 kr. i
Gentofte Kommune, hvilket svarer til, at Helsingør Kommunes udgifter ligger 40 pct. lavere
end Gentofte Kommunes. Gladsaxe og Greve kommuner ligger på ca. 500 kr. pr. indbygger
mellem 18 og 64 år, mens Hillerød Kommune ligger på knap 700 kr. pr. indbygger mellem 18
og 64 år.
Alle kommuner – undtagen Høje‐Taastrup Kommune – har haft stigende udgifter både fra
2007‐2008 og fra 2008‐2009.
Figur 4.12 Udgift pr. beboer i botilbud efter § 85, 2009

Kilde: Egne beregninger

Den gennemsnitlige udgift pr. beboer i botilbud efter § 85 for de 6 kommuner er i 2009
372.000 kr., jf. figur 4.12. Udgifterne varierer fra 295.000 kr. i Gladsaxe Kommune til 499.000
kr. i Hillerød Kommune. Høje‐Taastrup, Greve og Gentofte kommuner ligger i nævnte ræk‐
kefølge indenfor et interval mellem 315.000 kr. og 346.000 kr. I Helsingør Kommune er udgif‐
ten pr. beboer ca. 443.000 kr. Spredningen i udgift pr. beboer er stor, idet Gladsaxe Kommu‐
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ne ligger 40 pct. lavere end Hillerød Kommune. Også målt i kroner er spredningen større
end for de længerevarende botilbud efter § 108. Det kan skyldes, at der her er tale om en
bredere vifte af tilbud, der spænder fra botilbud med relativt lidt personale til botilbud med
døgndækning svarende til længerevarende botilbud efter § 108.
Figur 4.13 Antal beboere i botilbud efter § 85 pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år, 2009

Kilde: Egne beregninger

Gennemsnittet for antal beboere i botilbud efter § 85 pr. 10.000 18‐64 årig er 13, jf. figur 4.13.
Hyppigheden svinger mellem 10 beboere pr. 10.000 18‐64 årig i Helsingør Kommune og 23
beboere i Gentofte Kommune. Hillerød, Greve og Gladsaxe kommuner ligger i nævnte ræk‐
kefølge mellem 14 og 17 beboere pr. 10.000 18‐64 årig. Antal beboere i botilbud efter § 85 pr.
10.000 18‐64 årig i Høje‐Taastrup Kommune kan ikke registreres, da de kun har 1 sag i alt.
Generelt kan man sige omkring botilbud efter § 85, at Helsingør Kommune har de laveste
udgifter pr. 18‐64 årig til trods for, at de er næstdyrest pr. beboer, fordi de har en lav
sagshyppighed. Til trods for at Gentofte Kommune ligger under gennemsnittet i udgift pr.
beboer, har de den højeste udgift pr. 18‐64 årig, hvilket skyldes en høj sagshyppighed.
Sammenfatning af de tre former for botilbud (§§ 85, 107 og 108)
De tre paragraffer dækker i et vist omfang den samme målgruppe. Derfor er det interessant
at se på, hvordan udgifter og sagshyppigheder for de tre former for botilbud ser ud samlet.
Det skyldes, at det er forskelligt, hvordan kommunernes brug af botilbud fordeler sig på de
tre paragrafer.
Gennemsnittet i de 6 kommuner for de samlede udgifter til botilbud pr. indbygger mellem
18‐64 år stiger fra 3.559 kr. i 2007 til 3.657 kr. i 2008, hvorefter de falder lidt til 3.639 kr. i 2009,
jf. figur 4.14. Alle udgifter er i 2009‐priser. Generelt har Greve Kommune på trods af en stor
stigning i udgifterne den laveste udgift i hele perioden.
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Figur 4.14 Udgift til botilbud efter §§ 85, 107 og 108 pr. indbygger mellem 18-64 år, 20072009 i 2009-priser

Kilde: Egne beregninger

I 2009 varierer udgifterne mellem 2.738 kr. i Greve Kommune og 4.598 kr. i Høje‐Taastrup
Kommune. Greve Kommune har dermed udgifter pr. indbygger mellem 18‐64 år, der er 40
pct. lavere end Høje‐Taastrup Kommune. Hillerød, Gentofte, Helsingør og Gladsaxe kom‐
muner ligger i nævnte rækkefølge indenfor en udgift mellem 3.352 kr. og 3.950 kr.
Gentofte, Gladsaxe og Helsingør kommuner har faldende udgifter både fra 2007‐2008 og fra
2008‐2009. Gladsaxe Kommunes udgifter er faldet mest. Gladsaxe Kommune ligger imidler‐
tid stadig over gennemsnittet i 2009, mens Gentofte og Helsingør kommuner ligger lige un‐
der. Greve og Høje‐Taastrup kommuner har stigende udgifter, målt i kroner pr. 10.000 18‐64
årig er stigningen nogenlunde ens, men procentvis er den noget højere i Greve Kommune
end i Høje‐Taastrup Kommune. Hillerød Kommune har haft en kraftig stigning i udgifterne
fra 2007 til 2008, men et fald i 2009 til et niveau lidt højere end i 2007.
Gladsaxe Kommunes faldende udgifter kan evt. hænge sammen med, at de har lavet en sy‐
stematisk revisitation af samtlige sager efter reviderede kvalitetsstandarder. Det kan de øvri‐
ge kommuner evt. hente inspiration i.
Høje‐Taastrup har i 2008 omdannet 10 boliger til alkoholdemente fra plejeboliger (ældreom‐
rådet) til længerevarende botilbud. Det medvirker til stigningen fra 2007 til 2008.
Den gennemsnitlige udgift for de 6 kommuner til botilbud pr. beboer i 2009 er 566.000 kr., jf.
figur 4.15. Udgifterne svinger mellem 505.000 kr. i Greve Kommune til 616.000 kr. i Gladsaxe
Kommune. Gentofte Kommune ligger på en udgift på ca. 515.000 kr., Hillerød Kommune
ligger på ca. 568.000 kr., Helsingør Kommune ligger på ca. 583.000 kr., og Høje‐Taastrup
Kommune ligger på ca. 611.000 kr.
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Figur 4.15 Udgift pr. beboer i botilbud efter §§ 85, 107 og 108, 2009

Kilde: Egne beregninger

De forskelle, der har været på den enkelte paragrafer, bliver langt hen af vejen udlignet, når
der laves en opsummering af de forskellige former for botilbud. Forskellen mellem kommu‐
nerne med den højeste og laveste udgift pr. beboer er på ca. 100.000 kr., svarende til at Gre‐
ves udgifter pr. beboer er 18 pct. lavere end Gladsaxes. Sammenholdt med antallet af beboe‐
re betyder 100.000 kr. pr. beboer dog meget for den enkelte kommune.
Figur 4.16 Antal beboere i botilbud (§§ 85, 107 og § 108) pr. 10.000 indbygger mellem 18-64
år, 2009

Kilde: Egne beregninger

Gennemsnitligt har de 6 kommuner 64 beboere i botilbud pr. 10.000 18‐64 årig i 2009, jf. figur
4.16. Hyppigheden svinger mellem 54 i Greve Kommune og 74 i Høje‐Taastrup Kommune.
Hillerød Kommune har en sagshyppighed på 59, medens Helsingør, Gladsaxe og Gentofte
kommuner i nævnte rækkefølge ligger mellem 63 og 69.
Generelt kan man sige om de tre paragrafer, der er beskrevet i ovenstående, at Høje‐Taastrup
Kommune har den højeste udgift pr. 18‐64 årig, hvilket skyldes, at de ligger over gennem‐
snittet både i udgift pr. beboer og på sagshyppigheden. Greve Kommune har den laveste
udgift, hvilket skyldes både en lav udgift pr. beboer samt en lav sagshyppighed.
Gladsaxe Kommune har den næsthøjeste udgift, hvilket skyldes en udgift pr. beboer, der
ligger over gennemsnittet og en sagshyppighed svarende til gennemsnittet. Gentofte og Hel‐
singør kommuner ligger stort set på samme udgiftsniveau. Gentofte Kommune har en udgift
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pr. beboer under gennemsnittet og en sagshyppighed over gennemsnittet, mens Helsingør
Kommune på begge faktorer ligger tæt på gennemsnittet.
Hillerød Kommune har med en gennemsnitlig udgift pr. sag og en sagshyppighed lidt under
gennemsnittet en udgift pr. 18‐64 årig, der ligger under gennemsnittet.
Forskellene mellem de seks kommuner udjævnes for nogle af kommunerne lidt, når udgif‐
terne sammenholdes med udgifterne til støtte i eget hjem, som beskrives nedenfor.
Kommunernes anvendelse af de tre paragrafer
Det har ved gennemgangen af de tre paragraffer vist sig, at det er forskelligt, i hvilket om‐
fang kommunerne anvender de enkelte paragrafer. Det betyder, at nogle kommuner anven‐
der én paragraf meget, men en anden mindre. Der er især forskel på botilbud efter § 85, idet
f.eks. Høje‐Taastrup Kommune i stedet har registreret disse sager under § 107 eller § 108.
Figur 4.17 Procentvis fordeling af udgifterne på botilbud efter § 85, midlertidige botilbud og
længerevarende botilbud, 2009
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Kilde: Egne beregninger

Udgifterne til botilbud efter § 85 varierer i forhold til de samlede udgifter på de tre typer
botilbud fra knap 3 pct. i Høje‐Taastrup Kommune til 33 pct. i Hillerød Kommune, jf. figur
4.17.
Udgifterne til midlertidige botilbud efter § 107 varierer fra 15 pct. i Gentofte Kommune til 35
pct. i Høje‐Taastrup Kommune. Udgifterne til længerevarende botilbud efter § 108 varierer
fra 50 pct. i Hillerød Kommune til 65 pct. i Gladsaxe Kommune.
En del af forskellen mellem kommunerne skyldes snarere forskellig konteringspraksis end
forskelle i anvendelsen af de forskellige typer af botilbud.
Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne forholder sig aktivt til at anvende botilbud, der
har mere fleksible løsninger end de mere traditionelle og dyrere botilbud.
Udgifter til de enkelte sager
Der er store forskelle på, hvad udgiften til sager med den højeste og laveste udgift er inden
for hver enkelt paragraf, jf. tabel 4.3. Flere kommuner har således enkeltsager, der koster
over 3 mio. kr. årligt, men inden for samme paragraf er der også sager helt ned til 133.000 kr.
årligt. Den laveste årlige udgift til et botilbud er 36.000 kr.. Tabellen er udtryk for et øjebliks‐
billede, som formentlig kan variere meget over tid.
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Tabel 4.3 Botilbud med højeste og laveste udgift, årlig udgift pr. sag, kr.
Botilbud efter § 85

Højeste udgift

Laveste udgift

1.055.000

69.000

989.000

109.000

2.181.000

215.000

Helsingør

800.000

36.000

Hillerød

979.000

264.000

-

-

Gentofte

3.046.000

163.000

Gladsaxe

3.758.000

139.000

Greve

3.260.000

216.000

Helsingør

1.500.000

264.000

Hillerød

1.039.000

218.000

Høje-Taastrup

1.471.000

227.000

Gentofte

1.380.000

436.000

Gladsaxe

3.079.000

370.000

Greve

3.113.000

386.000

Helsingør

2.200.000

165.000

Hillerød

2.727.000

231.000

Høje-Taastrup

2.337.000

133.000

Gentofte
Gladsaxe
Greve

Høje-Taastrup
Midlertidige botilbud § 107

Længerevarende botilbud § 108

Kilde: Egne beregninger

Det er bemærkelsesværdigt, at Greve Kommune er en af de kommuner, der har de dyreste
enkeltsager, men samlet set er den kommune, der har de laveste udgifter pr. indbygger mel‐
lem 18‐64 år.
Det skal understreges, at det i høj grad er præget af tilfældigheder, hvilke kommuner der har
de dyreste sager, idet det kommer an på de konkrete beboeres behov for støtte.
Boks 1 Eksempel på et dyrt botilbud
Et af de dyreste midlertidige botilbud efter § 107 i tabel 4.3 vedrører en borger, der efter
en hjerneoperation har kognitive vanskeligheder – koncentrations‐ og hukommelsesbe‐
svær, nedsat initiativ, rum‐ og retningsbesvær, nedsat tidsfornemmelse, synsudfald m.m.
Operationen har givet så omfattende hjerneskader, at pågældende ikke kan være alene
eller vil kunne indgå i et almindeligt plejelignende bomiljø på nuværende tidspunkt. Bor‐
geren leder konstant og alle steder efter mad og bliver rehabiliteret i en træningsgruppe
for at undgå at vedkommende spiser mere end de afmålte måltider. Det er nødvendigt
med konstant overvågning, hvis borgeren ikke skal skade sig selv ved at finde og indtage
fordærvet mad. Derfor er der p.t. knyttet tre medarbejdere til borgeren. Udsigterne til at
rehabiliteringen kan bedre borgerens tilstand væsentligt synes beskedne.
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En nærmere analyse af kommunernes udgifter til botilbud vil kræve en sammenligning af
kommunernes kvalitetsstandarder og visitationspraksis, herunder takster for de anvendte
tilbud, forekomsten af særtakster m.m. Det skal dog understreges, at udgifterne på området
ikke kun er et udtryk for de aktuelle kvalitetsstandarder og den aktuelle visitationspraksis,
men også et udtryk for dispositioner foretaget over en længere årrække, som langt fra alle
kan ændres over en kortere periode.
Støtte i eget hjem udenfor botilbud § 85
Servicelovens § 85 omhandler støtte i eget hjem. Dette afsnit omhandler de § 85 ydelser, hvor
der gives støttetimer i eget hjem, uden at der er tale om et botilbud, evt. ydet af kommunens
eget støttekorps.
Figur 4.18 Udgift til § 85 støtte i eget hjem pr. indbygger mellem 18-64 år, 2007-2009 i 2009priser

Kilde: Egne beregninger

Gennemsnitsudgiften i de 6 kommuner til § 85 støtte i eget hjem pr. 18‐64 årig stiger fra 316
kr. i 2007 til 339 kr. i 2009 med et lille fald i 2008, jf. figur 4.18. Generelt har Hillerød Kom‐
mune den højeste udgift i alle årene og Høje‐Taastrup Kommune den laveste. I 2009 varierer
udgifterne fra 115 kr. i Høje‐Taastrup Kommune til 669 kr. i Hillerød Kommune. Det bety‐
der, at Høje‐Taastrup Kommunes udgift er ca. en sjettedel af Hillerød Kommunes udgift.
Greve og Gladsaxe kommuner ligger på en udgift på ca. 200 kr. pr. 18‐64 årig, Gentofte
Kommune ligger på ca. 300 kr., mens Helsingør Kommune ligger på ca. 550 kr.
Gentofte Kommune har haft stigende udgifter i perioden, fra 175 kr. pr. 18‐64 årig i 2007 til
191 kr. i 2008 og 301 kr. i 2009, svarende til en stigning i udgiften pr. 18‐64 årig på 72 pct.
Gladsaxe Kommune havde også en stigning i udgiften pr. 18‐64 årig i 2008, men udgiften
faldt i 2009 til 211 kr. pr. 18‐64 årig, hvilket er samme niveau som i 2007. Greve, Helsingør og
Høje‐Taastrup kommuner har alle haft et fald i udgifterne fra 2007 til 2008, men derefter en
stigning i 2009 til et højere niveau end i 2007. Hillerød Kommune har haft et fald i udgifterne
i begge år på i alt 11 pct. fra 751 kr. pr. 18‐64 årig i 2007 til 669 kr. i 2009 og har dermed nær‐
met sig gennemsnittet.
Spredningen i kommunernes udgifter pr. 18‐64 årig er dermed reduceret fra 2007 til 2009.
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Figur 4.19 Udgift pr. modtager, der modtager støtte i eget hjem efter § 85, 2009
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Kilde: Egne beregninger

Den gennemsnitlige udgift pr. modtager i de 6 kommuner er 83.000 kr., jf. figur 4.19. I 2009
varierer udgifterne mellem 32.000 kr. i Høje‐Taastrup Kommune og 163.000 kr. i Gentofte
Kommune, hvilket vil sige at Høje‐Taastrup Kommunes udgift pr. modtager er en femtedel
af Gentofte Kommunes. Gladsaxe Kommune har en gennemsnitsudgift på 64.000 kr., mens
Helsingør, Greve og Hillerød kommuner ligger på ca. 79.000 kr.
En årsag til Gentofte Kommunes høje udgifter pr. modtager er, at kommunen konterer udgif‐
ter til ekstra støttetimer til beboere i midlertidige og længerevarende botilbud efter §§ 107 og
108 som støtte i eget hjem efter § 85. Det drejer sig om ret få sager med en høj udgift pr. sag.
De øvrige fem kommuner bogfører denne udgift under de respektive paragrafer.
Hyppigheden i antallet af modtagere af § 85 støtte i eget hjem pr. 10.000 18‐64 årig svinger i
2009 mellem 18 i Gentofte Kommune og 84 i Hillerød Kommune, jf. figur 4.20. Greve Kom‐
mune ligger med en hyppighed på 24, Gladsaxe Kommune ligger på 33, Høje‐Taastrup
Kommune på 36 og Helsingør Kommune ligger på 70. Gennemsnittet for de 6 kommuner er
44 sager pr. 10.000 18‐64 årig.
Figur 4.20 Antal modtagere af § 85 støtte i eget hjem pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år,
2009.
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Kilde: Egne beregninger

Det gennemsnitlige antal visiterede støttetimer i eget hjem pr. modtager pr. uge svinger mel‐
lem 2,2 i Gladsaxe Kommune og 3,7 i Greve Kommune, jf. tabel 4.4. Det opgjorte antal timer
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skal tages med et vist forbehold, dels er det et øjebliksbillede, dels kan tallet være vanskeligt
at opgøre.
Tabel 4.4 Gennemsnitligt antal bevilgede støttetimer pr. modtager pr. uge
Pr. 31. oktober 2009, timer
- Støtteteam/-korps

Gentofte
3,1

Gladsaxe
2,2

Greve
3,7

Helsingør
3,0

Hillerød
3,6

HøjeTaastrup
3,1

Kilde: Egne beregninger
Anm.: Gentofte Kommune har ikke ekstra støttetimer til beboere i botilbud med i tallene i tabel 4.4

Gentofte, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner bevilger i gennemsnit det samme antal
timer, men der er store forskelle i deres udgifter pr. sag. For Gentofte Kommune skyldes den
høje udgift pr. sag blandt andet deres konteringspraksis som beskrevet ovenfor. Høje‐
Taastrup Kommunes udgift pr. sag er kun det halve af Helsingør Kommunes. Det kan skyl‐
des, at der er forskelle i sagernes varighed i den enkelte kommune, evt. fordi nogle kommu‐
ner bevilger flere kortvarige forløb end andre.
Greve og Hillerød kommuner bevilger i gennemsnit lige mange støttetimer og har også
samme udgift pr. sag.
Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem, at kommuner, der har høj sagshyp‐
pighed også har et lavt gennemsnitligt antal visiterede timer. En sådan sammenhæng ville
kunne tyde på, at nogle kommuner visiterede borgere med et forholdsvist lavt behov.
Generelt kan man sige om § 85 støtte i eget hjem, at Hillerød og Helsingør kommuner har de
højeste udgifter pr. 18‐64 år på grund af en sagshyppighed, som er væsentligt højere end de
øvrige fire kommuner, mens deres udgift pr. sag svarer til gennemsnittet.
Der er meget store forskelle i sagshyppigheden, som kan ikke forklares ud fra de data, der er
indsamlet – og heller ikke ud fra kapitel 5 om visitationspraksis. En afklaring ville kræve en
dyberegående sammenligning af kvalitetsstandarder, visitationskriterier og visitationsprak‐
sis i de enkelte kommuner. Desuden kan der være behov for at sammenligne drift af de
kommunale støttekorps.

4.4. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104)
Tilbud om beskyttet beskæftigelse gives efter servicelovens § 103 til personer, som på grund
af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan have beskæftigel‐
se på normale vilkår. Tilbuddet gives traditionelt i beskyttede værksteder, hvor der produce‐
res til videresalg, og hvor modtageren typisk kommer på værkstedet fire dage om ugen. Til‐
buddet betragtes som egentlig beskæftigelse og ophører derfor ved folkepensionsalderen.
Der er tale om et konkret visiteret tilbud.
Aktivitets‐ og samværstilbud gives efter servicelovens § 104 til samme personkreds til opret‐
holdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Her er tale om en
form for fritidstilbud, hvor modtagerne kan komme en eller flere dage om ugen. En del af
tilbuddene er åbne tilbud, der ikke visiteres til, ofte rettet mod konkrete målgrupper, f.eks.
udviklingshæmmede eller sindslidende. Lovgivningen har ikke nogen aldersgrænse for den‐
ne type tilbud.
For begge typer tilbud er kørsel til de pågældende tilbud med i udgiften.
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Den samme modtager kan være i beskyttet beskæftigelse i dagtimerne og i aktivitets‐ og
samværstilbud på andre tider, og en modtager kan evt. også have flere former for aktivitets‐
og samværstilbud.
Figur 4.21 Udgift til beskyttet beskæftigelse, pr. indbygger mellem 18-64 år, 2007-2009 i
2009-priser

Kilde: Egne beregninger

Der er meget stor spredning i kommunernes udgift til beskyttet beskæftigelse pr. 18‐64 årig,
og forskellen er lidt større i 2009 end i 2007, jf. figur 4.21. Greve Kommune ligger i bund med
149 kr. pr. indbygger i 2009, mens Hillerød Kommune ligger højest med 652 kr. Dermed er
Greve Kommunes udgifter knap 25 pct. af Hillerød Kommunes udgifter. De øvrige kommu‐
ner ligger fordelt imellem disse to yderpunkter, dog har Helsingør Kommune den næsthøje‐
ste udgift på 512 kr. pr. indbygger i 2009, hvilket er 140 kr. lavere end Hillerød Kommunes
udgift. Der er kun sket mindre forskydninger mellem kommunernes udgiftsniveauer over de
tre år.
Gladsaxe Kommune har oplevet et fald i udgiften fra 2007 til 2008 på 10 pct. målt i 2009‐
priser og uændrede udgifter i 2009. De øvrige kommuner har haft en større eller mindre stig‐
ning, størst i Høje‐Taastrup Kommune med 20 pct. og lavest i Helsingør Kommune med 8
pct. Den gennemsnitlige stigning for de seks kommuner er 7 pct., hvor udgifterne er stabile
fra 2007 til 2008 og stigningen er sket fra 2008 til 2009.
Gentofte, Greve og Høje‐Taastrup kommuner har haft et fald i udgifterne fra 2007 til 2008 på
henholdsvis 2 pct., 0,5 pct. og 4 pct. og derefter stigninger på henholdsvis 17 pct., 12 pct. og
25 pct. Helsingør og Hillerød kommuner har haft stigning i udgifterne pr. 18‐64 årig i begge
år med en samlet stigning på henholdsvis 8 og 10 pct.
Kommunerne arbejder generelt på at give borgerne tilbud om job med løntilskud frem for
tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. kapitel 7. Det giver mange af borgerne i målgruppen en
højere livskvalitet at have reel kontakt til arbejdsmarkedet frem for beskyttet beskæftigelse.
Samtidig er det en billigere løsning for kommunen samlet set. Det er ikke undersøgt om for‐
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skellene i kommunernes udgiftsniveau til beskyttet beskæftigelse skyldes, at nogle af kom‐
munerne i højere grad end andre bruger beskæftigelseslovgivningen.
Figur 4.22 Udgift til aktivitets- og samværstilbud pr. indbygger mellem 18-64 år, 2007-2009 i
2009-priser

Kilde: Egne beregninger

For udgifterne til aktivitets‐ og samværstilbud pr. 18‐64 årig er den relative forskel mellem
kommunerne langt mindre, jf. figur 4.22. Greve Kommune ligger også her lavest i alle tre år
og har i 2009 en udgift på 541 kr., mens Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuner ligger højest i
2009 med henholdsvis 817 og 835 kr. Her er Greve Kommunes udgift altså 35 pct. lavere end
Høje‐Taastrup Kommune, som har den højeste udgift. Gentofte, Helsingør og Hillerød
kommuner ligger i alle årene omkring gennemsnitsudgiften, som i 2009 er 715 kr.
Gladsaxe Kommune har som den eneste kommune faldende udgifter til aktivitets‐ og sam‐
værstilbud over årene – og ligger dermed tættere på gennemsnittet i 2009, mens de øvrige
kommuner har haft en stigning. Spredningen mellem kommunerne er dermed mindsket
over årene. Den største stigning har været i Høje‐Taastrup Kommune, som har flyttet sig fra
en udgift tæt på gennemsnittet i 2007 til i 2009 at have den højeste udgift. Deres stigning i
udgiften pr. 18‐64 årig har været 23 pct. fra 2007 til 2009, fordelt med 4 pct. fra 2007 til 2008
og 18 pct. fra 2008 til 2009.
Den gennemsnitlige stigning for de seks kommuner er 7 pct. Ligesom for den beskyttede
beskæftigelse har den gennemsnitlige udgift pr. 18‐64 årig for de seks kommuner ligget sta‐
bilt fra 2007 til 2008, mens stigningen er sket i 2009.
Gentofte Kommunes udgifter pr. 18‐64 årig er faldet med 10 pct. fra 2007 til 2008, men steget
med 19 pct. fra 2008 til 2009. Dermed ligner udviklingen meget kommunens udgiftsudvik‐
ling for beskyttet beskæftigelse. Hillerød Kommune har omvendt haft en stigning i udgifter‐
ne fra 2007 til 2008 på 8 pct., men et fald fra 2008 til 2009 på 4 pct. Greve, Helsingør og Høje‐
Taastrup kommuner har haft stigende udgifter i begge år.
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Udgiften pr. indbygger er – ligesom for botilbud og øvrige tilbud ‐ sammensat af to faktorer
•

Udgiften til tilbuddet til den enkelte modtager

•

Hvor mange modtagere der er visiteret til / benytter tilbuddet (sagshyppigheden)

Tabel 4.5 Udgift til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud pr. modtager af
den pågældende foranstaltning, 2009.
Kr.

Gentofte Gladsaxe

Beskyttet beskæftigelse

117.119

157.954 108.223

Aktivitets- og samværstilbud

128.059

121.991 115.292

Greve

Helsingør Hillerød
116.616 150.645
74.653

96.759

HøjeTaastrup Gennemsnit
106.762

126.220

88.746

104.250

Kilde: Egne beregninger

Høje‐Taastrup Kommune har den laveste udgift til beskyttet beskæftigelse pr. modtager med
106.762 kr., Greve Kommune har en udgift på 108.223 kr., Gentofte og Helsingør kommuner
har udgifter på 116.616 og 117.119 kr., mens Hillerød og Gladsaxe kommuner har de højeste
udgifter på henholdsvis 150.645 og 157.954 kr., jf. tabel 4.5. Dermed er udgiften pr. modtager
1/3 lavere i Greve Kommune end i Gladsaxe Kommune. Den gennemsnitlige udgift er
126.220 kr. pr. modtager.
Spredningen i udgiften til aktivitets‐ og samværstilbud er lidt større end spredningen i ud‐
giften til beskyttet beskæftigelse. Helsingør Kommune har den laveste udgift med 74.653 kr.
pr. modtager af aktivitets‐ og samværstilbud. Høje‐Taastrup og Hillerød kommuner har også
udgifter under gennemsnittet, mens de øvrige kommuner har udgifter over gennemsnittet.
Gentofte Kommune har den højeste udgift på 128.059 kr. pr. modtager af aktivitets‐ og sam‐
værstilbud. Helsingør Kommunes udgift pr. modtager er dermed ca. 40 pct. lavere end Gen‐
tofte Kommunes.
Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner har for begge typer tilbud udgifter pr. modtager, der
er under gennemsnittet, mens Gentofte og Gladsaxe kommuner har udgifter over gennem‐
snittet. Forskellen i udgifterne mellem kommunerne kan blandt andet skyldes, at de benyt‐
tede tilbud har forskellige takster, og/eller at modtagerne ikke benytter tilbuddene i lige
mange dage pr. uge.
Der er meget store forskelle på, hvor mange borgere kommunerne visiterer til beskyttet be‐
skæftigelse, jf. tabel 4.6. Greve Kommune har færrest sager med 14 pr. 10.000 18‐64 årig,
mens Helsingør og Hillerød kommuner har henholdsvis 44 og 43 sager. Det vil sige, at Greve
Kommunes sagshyppighed er 1/3 af sagshyppigheden i Helsingør og Hillerød kommuner.
De øvrige kommuner har en sagshyppighed mellem 20 og 30. Gennemsnittet for kommu‐
nerne er 29 sager pr. 10.000 18‐64 årig. Forskellene i udgift pr. 18‐64 årig skyldes både for‐
skelle i sagshyppighed og udgift pr. modtager. Hillerød Kommune, som har den højeste ud‐
gift pr. 18‐64 årig til beskyttet beskæftigelse, har den næsthøjeste udgift pr. modtager og den
næsthøjeste sagshyppighed. Helsingør Kommune, som har den næsthøjeste udgift pr. 18‐64
årig, har en lav udgift pr. modtager, men den højeste sagshyppighed. Derimod har Gladsaxe
Kommune, som har den tredje højeste udgift pr. 18‐64 årig, en sagshyppighed under gen‐
nemsnittet for de seks kommuner, men den højeste udgift pr. modtager.
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Tabel 4.6 Sagshyppighed for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Antal
sager pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år, 2009.
Gentofte Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

Gennemsnit

Beskyttet beskæftigelse

20

25

14

44

43

28

29

Aktivitets- og samværstilbud

57

67

47

90

71

94

71

I alt

77

92

61

134

114

122

100

Kilde: Egne beregninger

Gentofte, Helsingør og Hillerød kommuner har tilbud med beskyttet beskæftigelse liggende
i kommunen. Der kan ses en sammenhæng til, at Helsingør og Hillerød kommuner også har
en høj sagshyppighed. Det samme gælder dog ikke Gentofte Kommune.
Visitationskompetencen ligger på forskellige niveauer i de enkelte kommuner. I Gentofte
Kommune ligger visitationskompetencen for beskyttet beskæftigelse hos visitationsudvalget,
mens den i Helsingør Kommune ligger hos sagsbehandlerne. Hvis man ser på udviklingen i
de to kommuner over årene har Gentofte et større antal sager i 2009 end i 2007, mens Helsin‐
gør Kommune ligger nogenlunde stabilt i sagshyppighed fra 2007 ‐ 2009. Der kan altså ikke
herudfra siges noget entydigt om sammenhæng mellem sagshyppighed og placering af visi‐
tationskompetencen.
Sagshyppigheden for aktivitets‐ og samværstilbud er noget højere end for beskyttet beskæf‐
tigelse, jf. tabel 4.5. Greve Kommune har også her færrest sager med 47 sager pr. 10.000 18‐64
årig, Gentofte Kommune har 57 sager, Gladsaxe og Hillerød kommuner ca. 70 sager, mens
Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner ligger højest med henholdsvis 94 og 90 sager pr.
10.000 18‐64 årig. Gennemsnittet er 71 sager. Greve Kommune har altså halvt så mange sager
som Høje‐Taastrup Kommune.
Høje‐Taastrup Kommune har den højeste udgift pr. 18‐64 årig, hvilket skyldes en høj
sagshyppighed, mens den høje udgift pr. 18‐64 årig for Gladsaxe og Gentofte kommuner
primært skyldes en høj udgift pr. modtager.
For både beskyttet beskæftigelse og aktivitets‐ og samværstilbud har Greve Kommune den
laveste sagshyppighed, mens Gentofte og Gladsaxe kommuner følger efter. For kommuner‐
ne med den højeste sagshyppighed ‐ Helsingør, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner – er
rækkefølgen mere varierende. Forskellen i kommunernes sagshyppighed er langt større for
beskyttet beskæftigelse end for aktivitets‐ og samværstilbud. Sagshyppighederne har for de
enkelte kommuner ligget ret stabilt i perioden 2007‐2009, dog har Gentofte Kommune en stor
stigning i sagshyppigheden for aktivitets‐ og samværstilbud i 2009.
Det er generelt for kommunerne, at der er øget fokus på, hvor mange dagtilbud den samme
modtager har behov for og som udgangspunkt kan få. Dette kan være beskrevet i kvalitets‐
standarderne på området. Samtidig er der øget fokus på kun at betale for det antal dage,
hvor modtageren benytter tilbuddet. Forskelle mellem kommunerne kan derfor også være et
udtryk for, hvor langt kommunerne er nået i denne proces.
En nærmere analyse af kommunernes udgifter til dagtilbud vil kræve en sammenligning af
kommunernes kvalitetsstandarder og visitationspraksis, herunder takster for de anvendte
tilbud, og hvor mange tilbud den samme modtager har. For den beskyttede beskæftigelse vil
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en nærmere analyse desuden kræve en afdækning af forskelle i anvendelsen af henholdsvis
beskyttet beskæftigelse og løntilskudsjob.
Det skal dog understreges, at udgifterne på området ikke kun er et udtryk for de aktuelle
kvalitetsstandarder og den aktuelle visitationspraksis men også er et udtryk for dispositioner
foretaget over en længere årrække, som langt fra alle kan ændres over en kortere periode.

4.5. Borgerstyret personlig assistance (§§ 95 og 96)
Efter servicelovens § 95 kan borgeren få assistance i eget hjem på grund af midlertidigt eller
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Modtageren
skal have et plejebehov på over 20 timer om ugen.
Servicelovens § 96 omhandler til og med 2008 modtagere med hjælpeordninger og fra 1. ja‐
nuar 2009 en BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Ordningen tilpasses modtagerens øn‐
sker og behov, så modtageren trods omfattende funktionsnedsættelser har mulighed for at få
eller opretholde et selvstændigt liv. Modtagerne kan bevilges hjælp i et bestemt antal timer,
makismalt hele døgnet. De ansatte hjælpere følger modtageren uanset, hvor modtageren
befinder sig.
Figur 4.23 Udgift til assistance i eget hjem efter § 95 pr. indbygger mellem 18-64 år, 20072009, 2009-priser
Kr.
250
200
150
100
50

66

52

75

0
2007
Gentofte
Helsingør
Gennemsnit alle kommuner

2008
Gladsaxe
Hillerød

2009
Greve
Høje-Taastrup

Kilde: Egne beregninger
Anm.: Hillerød Kommune anvender ikke denne paragraf, og Helsingør Kommune anvendte ikke paragraffen i
2007.

Kommuners gennemsnitlige udgift til assistance efter § 95 pr. 18‐64 årig er steget fra 52 kr. i
2007 (2009‐priser) til 75 kr. i 2009 jf. figur 4.23. Det er en stigning på ca. 50 pct. Greve Kom‐
mune har i alle årene den højeste udgift med 139 kr. i 2007 og 196 kr. i 2008, derefter falder
udgiften til 133 kr. i 2009, og Greve Kommune har derved, som den eneste kommune oplevet
et fald i udgifterne fra 2007 til 2009. Udgifterne er derimod steget meget kraftigt fra 2007 til
2009 i Gentofte, Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuner. Hillerød Kommune har ikke bevil‐
linger på denne paragraf. Det har Helsingør Kommune heller ikke i 2007, men de har stigen‐
de udgifter fra 2008 til 2009. Der er en meget stor spredning i kommunernes udgifter. I 2009
er udgifterne pr. 18‐64 årig i Helsingør Kommune således kun 42 pct. af udgifterne i Greve
Kommune. I 2008 er spredningen langt større. Her er Helsingør Kommunes udgift kun 7 pct.
af udgiften i Greve Kommune.
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Figur 4.24 Udgift pr. modtager med assistance efter § 95, 2009

Kilde: Egne beregninger
Anm.: Hillerød Kommune anvender ikke denne paragraf

Der er ligeledes meget stor forskel på den gennemsnitlige udgift pr. sag i de 5 kommuner, jf.
figur 4.24. Den gennemsnitlige udgift pr. sag i 2009 var 291.000 kr. Høje‐Taastrup Kommune
har den laveste udgift med 171.000 kr., og Helsingør Kommune har den højeste med 653.000
kr. Det svarer til, at Høje‐Taastrups udgift er ca. en fjerdedel af Helsingør Kommunes. Deref‐
ter følger Gentofte Kommune med 441.000 kr. og Gladsaxe og Greve kommuner omkring
240.000 kr.
Figur 4.25 Antal modtagere med assistance efter § 95 pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år,
2009

Kilde: Egne beregninger
Anm.: Hillerød Kommune anvender ikke denne paragraf

Høje‐Taastrup og Greve kommuner har en sagshyppighed på 6 sager pr. 10.000 indbygger
mellem 18‐64 årig for assistance efter § 95, og Gladsaxe Kommune har sagshyppighed på 4,
jf. figur 4.25. Den gennemsnitlige sagshyppighed er på 3, og Gentofte og Helsingør kommu‐
ner har en sagshyppighed på henholdsvis 2 og 1. Hillerød Kommune har ikke bevillinger på
denne paragraf. Der er altså tale om et område med meget få sager, og en enkelt sag påvirker
sagshyppigheden meget.
Høje‐Taastrup Kommune har den laveste udgift pr. sag men har på grund af høj sagshyp‐
pighed den næsthøjeste udgift pr. 18‐64 årig. Modsat har Helsingør Kommune den laveste
udgift pr. 18‐64 årig, på trods af at de har den højeste udgift pr. sag. Det skyldes, at de har en
meget lav sagshyppighed.
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Figur 4.26 Gennemsnitligt antal visiterede timer til assistance efter § 95 pr. modtager pr.
døgn, oktober 2009

Kilde: Egne beregninger, opgørelse pr. 31. oktober 2009
Anm.: Hillerød Kommune anvender ikke denne paragraf

Høje‐Taastrup Kommune visiterer færrest timer i gennemsnit pr. døgn med 3,7 timer, hvilket
forklarer den lave udgift pr. sag, jf. figur 4.26. Helsingør Kommune har med 10 timer pr.
døgn flest visiterede timer, hvilket er en meget væsentlig forklaring på kommunens høje
udgift pr. sag.
Denne paragraf benyttes i meget varieret omfang i de 6 kommuner og de enkelte figurer vi‐
ser tydeligt, at der er meget store forskelle.
Servicelovens § 96 omhandler borgere med BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), som
består af tilskud til at ansætte hjælpere i modtagerens eget hjem.
Kommunernes udgift til BPA stiger fra 350 kr. pr. indbygger mellem 18‐64 år i 2007 til 368 kr.
i 2008 og falder til 337 kr. i 2009, jf. figur 4.27. Der har altså fra 2007 til 2009 været et fald i
udgifterne for de 6 kommuner samlet.
Figur 4.27 Udgift til § 96, borgerstyret personlig assistance pr. indbygger mellem 18-64 år,
2007-2009, 2009- priser
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Kilde: Egne beregninger

Der er en meget stor spredning i udgiftsniveauet i de 6 kommuner fra 126 kr. pr 18‐64 årig i
Høje‐Taastrup Kommune til 602 kr. i Gentofte Kommune i 2009, svarende til at Høje‐
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Taastrup Kommunes udgifter er ca. en femtedel af Gentofte Kommunes. Spredningen er
mindre i 2009 end i 2007.
Helsingør Kommunes udgift pr. 18‐64 årig ligger næsten uændret med et fald på 18 kr. pr.
18‐64 årig fra 2007 til 2009. Høje‐Taastrup Kommune er ligeledes næsten uændret med en
stigning fra 115 kr. til 126 kr. Greve Kommunes udgift stiger fra 139 kr. til 233 kr., hvor stort
set hele stigningen sker i 2008. Hillerød Kommune har den højeste udgiftsstigning fra 285 kr.
i 2007 til 370 kr. i 2009, hvor udgifterne i 2008 ligger endnu højere. Gentofte og Gladsaxe
kommuner oplever begge et fald i udgifterne fra hhv. 760 kr. og 487 kr. pr. 18‐64 årig i 2007
til 602 kr. og 463 kr. i 2009.
Gentofte Kommune har trods faldet i udgifterne på 158 kr. fra 2007 til 2009 dog fortsat den
højeste udgift pr. 18‐64 årig.
Der er en vis substitutionsmulighed for assistance efter § 95 og BPA efter § 96. Hvis udgifter‐
ne til de to bestemmelser betragtes under ét, har Gentofte og Gladsaxe kommuner forholds‐
vis høje udgifter på området, Greve og Hillerød Kommune har udgifter lidt under gennem‐
snittet og Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner har forholdsvis lave udgifter. Der er altså
ikke tale om, at brugen af de to bestemmelser helt modsvarer hinanden.
Figur 4.28 Udgifter pr. modtager med BPA efter § 96, 2009

Kilde: Egne beregninger

Den gennemsnitlige udgift pr. sag til modtagere, der har en BPA bevilling, ligger på ca. 1,1
mio. kr. i de 6 kommuner, jf. figur 4.28. Høje‐Taastrup Kommune har den laveste gennem‐
snitlige udgift pr. sag på 744.000 kr., hvilket kun er det halve af Hillerød Kommunes udgift,
der er den højeste med 1,5 mio. kr. Helsingør Kommune har en udgift på 914.000 kr. pr. sag.
De øvrige kommuner har udgifter pr. sag fra knap 1,1 mio. kr. i Gentofte Kommune til 1,2
mio. kr. i Gladsaxe Kommune.
Det er Høje‐Taastrup, Helsingør og Greve kommuner, der har den laveste sagshyppighed
med 2 borgere pr. 10.000 indbygger, og Gentofte Kommune har den højeste med en
sagshyppighed med 6 modtagere pr. 10.000 indbygger mellem 18‐64 år, jf. figur 4.29.
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Figur 4.29 Antal modtagere der får hjælp efter § 96 pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år,
2009

Kilde: Egne beregninger

Hillerød Kommune har få sager, men en høj udgift pr. modtager i foranstaltningen. Den høje
udgift skyldes, at sagerne hidtil ikke har været tilstrækkeligt stramt styret, og at der har væ‐
ret høje udgifter til ekstern administration af sagerne. Pr. 1. januar 2010 er administrationen
omlagt til en billigere ordning, desuden vil bevillingerne – efterhånden som modtagerne
bliver revisiteret – blive strammere styret i forhold til visiterede timer, timeløn og vikardæk‐
ning.
Flere kommuner har enten en høj sagshyppighed for assistance efter § 95 eller for BPA efter §
96 og modsat en lav sagshyppighed for den anden paragraf (se også figur 4.24). Dette gælder
for Høje‐Taastrup, Greve og Gentofte kommuner, mens Gladsaxe Kommune har høj
sagshyppighed og Helsingør Kommune en lav sagshyppighed for begge typer sager. Hille‐
rød Kommune har ingen bevillinger til assistance efter § 95 og har en sagshyppighed for
BPA efter § 96 svarende til gennemsnittet.
Tabel 4.7 Gennemsnitlig timepris til hjælp efter § 96, 2009
Gentofte
Antal timer pr. modtager pr. døgn
Timepris, kr.

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

HøjeTaastrup

20

21

19

14

19

15

147

158

161

179

214

137

Kilde: Egne beregninger

Det gennemsnitlige antal forbrugte timer pr. døgn varierer fra 14 timer i Helsingør Kommu‐
ne til knap 21 timer i Gladsaxe Kommune (opgørelse fra 31. oktober 2009). Også den gen‐
nemsnitlige timepris – beregnet ud fra kommunens udgift og det gennemsnitlige antal visite‐
rede timer ‐ i de enkelte kommuner varierer en del kommunerne imellem, jf. tabel 4.7. Be‐
regningen skal ses med det forbehold, at der kan være forskelle mellem kommunerne på,
hvor mange af sagerne, der har været aktuelle i hele 2009.
Flere kommuner har respiratorpatienter, hvor regionen betaler en del af udgiften, og kom‐
munens nettoudgift (og antal timer) derfor er lavere.
Følgende emner påvirker denne timepris udover den almindelige overenskomst (inkl. for‐
skudttidstillæg) til hjælpere: Overenskomst og individuelle lokalaftaler, antal ferieuger til
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modtageren (med tilhørende dobbeltnormering), personale‐ og planlægningsmøder, forsik‐
ringer, vikardækning mv. En dyberegående analyse af udgifterne til assistance efter § 95 og
BPA efter § 96 vil derfor formentlig kræve, at man ser nærmere på udgifter, visitation og
administration i forhold til konkrete sager.
Der må forventes et stigende udgiftspres til BPA i 2010 og frem begrundet i ny lovgivning og
ny overenskomst. Gentofte og Gladsaxe kommuner har arbejdet meget aktivt med imple‐
menteringen af den nye lovgivning. Arbejdsgruppen har aftalt, at de to kommuner stiller sig
til rådighed for videndeling på området.

4.6. Kvindekrisecenter og Forsorgshjem (§§ 109 og 110)
Kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til
familie‐ eller samlivsforhold skal efter § 109 tilbydes midlertidigt ophold i et kvindekrisecen‐
ter.
Kommunerne skal tilbyde midlertidigt ophold i forsorgshjem efter § 110 til personer med
særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har
behov for et botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Optagelse på kvindekrisecentre og forsorgshjem kan ske ved egen henvendelse eller ved
henvisning fra offentlige myndigheder. Der er altså ikke krav om visitation fra kommunens
side.
Kvindekrisecentre er en opgave, som kommunerne overtog fra amterne i forbindelse med
kommunalreformen. Der ligger kvindekrisecentre i Gentofte, Helsingør og Hillerød kom‐
muner.
Set under ét har kommunernes udgift til kvindekrisecentre været stigende fra 2007 til 2009,
men mønsteret har været meget forskelligt på dette område i de enkelte kommuner, jf. figur
4.30.
Figur 4.30 Udgift til kvindekrisecentre pr. indbygger mellem 18-64 år, 2007-2009, 2009-priser

Kilde: Egne beregninger
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Den gennemsnitlige udgift til kvindekrisecentre stiger fra 35 kr. pr. 18‐64 årig i 2007 til 43 kr.
i 2009 målt i 2009‐priser. I Greve og Hillerød kommuner er udgifterne steget fra 2007 til 2008
men faldet i 2009 til et niveau lavere end 2007. I Gentofte og Gladsaxe kommuner er udgiften
steget fra henholdsvis 12 og 11 kr. i 2007 til 34 og 41 kr. pr. 18‐64 årig i 2009, men med for‐
skelligt mønster. I Gentofte Kommune er stigningen sket i 2009, mens den i Gladsaxe Kom‐
mune er sket allerede i 2008. I Helsingør Kommune er udgiften steget fra 23 kr. i 2007 til 43
kr. i 2009. Høje‐Taastrup Kommune har den højeste udgift i både 2007 og 2009 men havde et
væsentlig lavere udgiftsniveau i 2008, idet udgiften var 94 kr. i 2007 og 45 kr. i 2008, hvoref‐
ter udgiften steg kraftigt i 2009 til 104 kr. I 2009 har Hillerød Kommune den laveste udgift,
som er 12 pct. af udgiften i Høje‐Taastrup Kommune, der ligger højest.
Der er altså store udsving i den enkelte kommunes udgift over de tre år, mens den gennem‐
snitlige udgift pr. 18‐64 årig har en mere konstant udvikling. De store udsving kan hænge
sammen med at der er selvvisitering på området.
Der ses ikke en klar sammenhæng mellem kommunernes udgiftsniveau, og om der ligger
kvindekrisecentre i kommunen.
Figur 4.31 Udgift pr. beboer på kvindekrisecenter, 2009

Kilde: Egne beregninger

Udgiften pr. beboer på kvindekrisecenter har i gennemsnit for de 6 kommuner været knap
90.000 kr. i 2009, jf. figur 4.31. Greve Kommune har den laveste udgift på ca. 67.000 kr. og
Høje‐Taastrup Kommune den højeste på ca. 147.000 kr. Derefter følger Helsingør Kommune
med 71.500 kr., Hillerød Kommune med 72.800 kr., Gladsaxe Kommune med 79.500 kr. og
Gentofte Kommune med 93.500 kr. Udgiftsniveauet er væsentligt højere i Høje‐Taastrup
Kommune end i de 5 andre kommuner, og Greve Kommunes udgift er knap halvdelen af
Høje‐Taastrup Kommunes.
Spredningen i antal beboere pr. 10.000 18‐64 årige er meget høj på kvindekrisecentre, hvor
Hillerød Kommune har den laveste sagshyppighed med 2 og Høje‐Taastrup Kommune den
højeste med 7, jf. figur 4.32. Greve Kommune har en sagshyppighed på 3, Gentofte Kommu‐
ne har en sagshyppighed på 4, Gladsaxe Kommune har en sagshyppighed på 5 og Helsingør
Kommune har en sagshyppighed på 6.
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Der ses dermed ikke en sammenhæng i sagshyppighed mellem de kommuner, der har kvin‐
dekrisecentre, og kommuner uden. Det kan skyldes, at kvinder ofte søger ophold i kvinde‐
krisecentre længere fra egen bopæl.
Figur 4.32 Antal beboere på kvindekrisecenter pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år, 2009

Kilde: Egne beregninger

Da der er mulighed for selvvisitering, har kommunerne begrænset påvirkningsmulighed på
sagshyppigheden.

Figur 4.33 Varighed af opholdene på kvindekrisecentre, oktober 2009

Kilde: Egne beregninger

Gentofte Kommune havde i oktober 2009 den laveste gennemsnitlige varighed på godt 21
dage pr. ophold og Høje‐Taastrup Kommune den højeste med 84 dage jf. figur 4.33. Helsin‐
gør Kommune har ligeledes en lav gennemsnitlig varighed for ophold på kvindekrisecentre
med 23 dage, derefter følger Hillerød Kommune med en varighed på 37 dage. Gladsaxe og
Greve kommuner har en varighed af opholdene på henholdsvis 47 og 60 dage.
Hvis sagshyppigheden sammenholdes med de sociale faktorer beskrevet i kapitel 3, kan man
se, at Gentofte, Greve og Hillerød kommuner, der har et beregnet udgiftsbehov under gen‐
nemsnittet, også ligger lavt i sagshyppighed. Gladsaxe, Helsingør og Høje‐Taastrup kom‐
muner har et beregnet udgiftsbehov over gennemsnittet og ligger også højt i sagshyppighed.
Der ses altså en vis sammenhæng, dog har Gentofte Kommune det laveste beregnede ud‐
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giftsbehov, men ikke den laveste sagshyppighed, ligesom Helsingør Kommune har det høje‐
ste beregnede udgiftsbehov, men ikke ligger højest i sagshyppighed.
I forhold til den gennemsnitlige varighed – og dermed udgiften pr. sag ‐ kan de enkelte kom‐
muners mulighed for at skaffe boliger til kvinderne på kvindekrisecentre have en indflydel‐
se.
Figur 4.34 Udgift til forsorgshjem pr. indbygger mellem 18-64 år, 2007-2009, 2009-priser.

Kilde: Egne beregninger

For forsorgshjem har der været en stigning i kommunernes gennemsnitlige udgift pr. 18‐64
årig fra 118 kr. 2007 til 168 kr. i 2008, hvorefter udgiften er faldet til 137 kr. i 2009 opgjort i
2009‐priser, jf. figur 4.34. Udgiftsniveauet er specielt faldet i Hillerød Kommune, hvor udgif‐
ten i 2007 og 2008 var ca. 325 kr. som faldt til 220 kr. i 2009. Hillerød Kommune har dog i
2009 stadig den højeste udgift pr. 18‐64 årig. Faldet fra 2008 til 2009 skyldes, at Hillerød
Kommune i løbet af 2008 skærpede opmærksomheden på området, og blandt andet forhol‐
der sig meget aktivt til, hvilke borgere de er betalingskommune for, og til hvilke udgifter
regningen dækker. Det var ikke muligt i 2007, da regningerne kom meget sent på året.
Høje‐Taastrup kommune har i 2009 den næst højeste udgift på 206 kr., så følger Gladsaxe
Kommune med 143 kr. og Greve og Helsingør kommuner med henholdsvis 106 kr. og 107 kr.
Gentofte Kommune har den laveste udgift med 41 kr., hvilket er 18 pct. af Hillerød Kommu‐
nes udgift.
Der er altså meget stor spredning i de enkelte kommuners udgifter. Spredningen er dog no‐
get lavere i 2009 på grund af Hillerød Kommunes faldende udgifter.
Den gennemsnitlige udgift pr. beboer på forsorgshjem i de 6 kommuner er på 135.565 kr. jf.
figur 4.35.
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Figur 4.35 Udgift pr. beboer på forsorgshjem, 2009

Kilde: Egne beregninger

Gentofte Kommune har den laveste udgift pr. sag med 91.157 kr. og Gladsaxe Kommune den
højeste med 145.842 kr. Dermed er Gentofte Kommunes udgift ca. 1/3 lavere end Gladsaxe
Kommunes. Helsingør Kommune ligger også lavt med en udgift på 99.282 kr., derefter følger
Høje‐Taastrup med 127.572 kr. og Hillerød Kommune med 139.614 kr. Udgiften i Greve
kommune er 145.678 kr. pr. beboer.
Sagshyppigheden pr. 10.000 18‐64 årig varierer fra 4 i Gentofte Kommune til 16 i Hillerød og
Høje‐Taastrup kommuner, jf. figur 4.36. Da der er tale om mulighed for selvvisitering, har
kommunen begrænset mulighed for at påvirke sagshyppigheden.
Figur 4.36 Antal beboere på forsorgshjem pr. 10.000 indbygger mellem 18-64 år, 2009

Kilde: Egne beregninger

Gentofte, Gladsaxe, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner har et forsorgshjem med adresse i
kommunerne. I Gentofte og Høje‐Taastrup kommuner har tilbuddene driftsoverenskomst
med kommunen og Gladsaxes Kommunes tilbud er kommunalt drevet. Tilbuddet i Hillerød
Kommune er regionalt drevet, og kommunen har dermed hverken indflydelse på visitation
eller takstfastsættelse.
I Høje‐Taastrup og Hillerød kommuner ses en sammenhæng mellem sagshyppighed, og det
at kommunen har et forsorgshjem med adresse i kommunen. Denne sammenhæng ses ikke i
Gladsaxe og Gentofte kommuner.
Ligesom for kvindekrisecentrene forventer arbejdsgruppen, at de sociale faktorer har en vis
indvirken på især sagshyppigheden, men sammenhængen er ikke så tydelig som for kvinde‐
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krisecentrene. Høje‐Taastrup Kommune har (jf. kapitel 3) et højt beregnet udgiftsbehov og
ligger også højt i sagshyppighed, Gladsaxe og Helsingør kommuner har høje beregnede ud‐
giftsbehov, men en sagshyppighed tæt på gennemsnittet. Gentofte og Greve kommuner har
et lavt beregnet udgiftsbehov, og ligger også lavt i sagshyppighed, mens Hillerød Kommune
med et lavt beregnet udgiftsbehov ligger højt i sagshyppighed.
Der er altså langt fra en entydig sammenhæng mellem de sociale faktorer og sagshyppighe‐
den.
Gentofte Kommune har den laveste gennemsnitlige varighed pr. ophold på godt 51 dage og
Høje‐Taastrup Kommune har den højeste med 144 dage, jf. figur 4.37. Gladsaxe og Hillerød
kommuner har en gennemsnitlig varighed, der ligger under gennemsnittet på ca. 100 dage,
mens både Greve og Helsingør kommuner har en højere varighed end gennemsnittet.

Figur 4.37 Varighed af opholdene på forsorgshjem, oktober 2009

Kilde: Egne beregninger

Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem opholdets varighed og udgiften pr. beboer
på forsorgshjem. F.eks. har Greve Kommune en varighed og en udgift pr. beboer over gen‐
nemsnittet, mens Gladsaxe Kommune har en lav varighed og en udgift pr. beboer over gen‐
nemsnittet. Det kan tyde på, at der er væsentlige forskelle i taksterne på området.
En nærmere analyse af udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem kræver, at man ser
nærmere på sagerne i de enkelte kommuner, herunder forskelle i henvendelsesmønster, tak‐
ster og udslusningen fra tilbuddene.

4.7. Specialpædagogisk bistand til voksne
Specialpædagogisk bistand dækker specialundervisning og specialpædagogisk bistand. De
mest specialiserede tilbud finansieres af kommunerne efter en ikke‐forbrugsafhængig nøgle
(objektiv finansiering), bl.a. befolkningstal. Udgifterne til objektiv finansiering for hver af de
seks benchmarkingkommuner beløber sig i 2009 til 0,9‐1,3 mio. kr., det er dog ikke alle
kommuner der konterer alle disse udgifter som specialundervisning.
Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere mod‐
tageren for vedkommendes handicap. Specialundervisning opdeles typisk i to grupper:
•

Kompensation for psykiske funktionsnedsættelser, herunder udviklingshæmme‐
de/autister, sent udviklede og sindslidende. Disse forløb tæller oftest længereva‐
rende undervisningsforløb indenfor et bredt og mindre specifikt emneområde,
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•

Kompensation for fysiske funktionsnedsættelser, herunder hjerneskader, syns‐,
tale‐ og hørehandicap, gennem en række korte og formålsspecifikke forløb.

Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, beboeren behøver for at få
udbytte af specialundervisningen.
Kommunerne overtog som en del af kommunalreformen det samlede myndigheds‐, forsy‐
nings‐, og finansieringsansvar for specialundervisning for voksne. Da amtet varetog opga‐
ven, var det i udstrakt grad udbyderne af specialundervisning, der fastlagde behov, niveau
og forløb. Som led i kommunalreformen hjemtog mange kommuner beslutningskompeten‐
cen fra leverandørerne og indførte takster. I overgangsåret 2007 lavede kommunerne dog en
aftale med de primære leverandører af specialundervisning om en abonnementsordning
med henblik på at skabe forsynings‐ og budgetsikkerhed for både udbyder og efterspørger.
Abonnementsordningerne byggede på tidligere års forbrug. Overgangen til takster samt en
stigende centralisering af beslutningskompetencen ses som et betydeligt fald i udgiftsni‐
veauet for samtlige kommuner fra 2007‐2008, jf. figur 4.38. I 2009 fortsætter udgifterne pr.
indbygger med at falde i Gentofte, Gladsaxe, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner. I Gre‐
ve og Hillerød kommuner er udgifterne steget. For Greve Kommune gælder dog, at al speci‐
alundervisning mv. også i 2009 fortsat betales efter abonnementsordning.
Figur 4.38 Specialpædagogisk bistand til voksne, udgifter pr. indbygger mellem 18-64 år, kr.,
2007-2009, 2009-priser

Kilde: Egne beregninger

Udgifterne i 2007 omfatter alt specialundervisning. I de efterfølgende år kan nogle af udgif‐
terne være konteret andre steder, f.eks. rådgivning på hjælpemiddelområdet eller flyttet til
den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).
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Efter overgangen fra abonnementsordning til takstfinansiering sker visitationen i kommu‐
nerne. Kommunerne har strammet op på visitationspraksis, som nu foregår efter den enkelte
kommunes standard og serviceniveau. Flere kommuner bl.a. Gladsaxe og Hillerød kommu‐
ner har formuleret konkrete kvalitetsstandarder på området. Omlægningen fra abonnement
til takstfinansiering og opstramning på visitationspraksis har medført en faldende efter‐
spørgsel på de specialiserede tilbud. En del af tilbuddene har derfor arbejdet på at nedsætte
takster og tilpasse udbuddet for at imødegå faldet i efterspørgslen.
Ovenstående gælder dog ikke for Greve Kommune, som fortsat har abonnementsordning.

4.8. Sammenfatning
Udgifterne til botilbud er for alle kommuner langt den største post på området, både på
grund af antallet og på grund af den høje udgift pr. beboer. Derfor slår variationer mellem
kommunerne på de øvrige områder ikke ret meget igennem, når man ser på udgifterne sam‐
let.
Gentofte Kommune har i 2009 udgifter pr. 18‐64 årig, der ligger lidt under gennemsnittet for
de 6 kommuner. Det er præget af, at deres udgifter til botilbud og til støtte i eget hjem i 2009
ligger lidt under gennemsnittet, samtidig med at udgifterne til beskyttet beskæftigelse og
specialundervisning ligger lavt. På to områder har Gentofte Kommune udgifter over gen‐
nemsnittet. Det er aktivitets‐ og samværstilbud, hvor udgiften pr. 18‐64 årig ligger lidt over
gennemsnittet og BPA efter § 96, hvor udgifterne ligger et stykke over gennemsnittet. Gen‐
tofte Kommune har haft faldende udgifter pr. 18‐64 årig i perioden og har bevæget sig fra at
ligge lidt over den gennemsnitlige udgift pr. 18‐64 årig i 2007 til i 2009 at ligge lidt under
gennemsnittet. Faldet i udgifterne skyldes faldende udgifter til længerevarende botilbud,
BPA og specialpædagogisk bistand, mens udgifterne til de øvrige foranstaltninger har været
stigende i perioden.
Gladsaxe Kommune har i alle årene udgifter pr. 18‐64 årig, der ligger over gennemsnittet.
Den væsentligste forklaring er, at udgifterne til botilbud ligger over gennemsnittet, men det
samme gælder udgifter til beskyttet beskæftigelse, aktivitets‐ og samværstilbud samt BPA.
Udgifterne til støtte i eget hjem og til specialpædagogisk bistand ligger derimod under gen‐
nemsnittet. Gladsaxe Kommune er den kommune, der har haft det største fald i udgifterne
fra 2007‐2009. Dette fald går igen i Gladsaxe Kommunes udgifter på samtlige områder, bort‐
set fra assistance efter § 95 og BPA. De faldende udgifter i Gladsaxe Kommune kan måske
have en sammenhæng med, at kommunen i flere år har arbejdet med politisk vedtagne ser‐
viceniveauer (jvf. kapitel 6) og har gennemført systematiske revisitationer efter disse. De
øvrige kommuner kan evt. hente inspiration her. Selvom Gladsaxe Kommune har haft et
stort fald i udgifterne, ligger kommunens udgifter pr. 18‐64 årig dog stadig over gennemsnit‐
tet for de seks kommuner.
Greve Kommune ligger alle årene 2007‐2009 markant lavere i de samlede udgifter pr. 18‐årig
end de øvrige kommuner. Det skyldes, at Greve Kommune kun ligger forholdsvist højt i ud‐
gifter på to delområder, der ikke særligt udgiftstunge – nemlig assistance efter § 95 og kvin‐
dekrisecentre – mens de ligger lavt i udgifter pr. 18‐64 årig på alle andre områder, dvs. botil‐
bud, støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse, aktivitets‐ og samværstilbud og forsorgs‐
hjem. Udgifterne til specialpædagogisk bistand pr. 18‐64 årig lå i 2007 og 2008 under gen‐
nemsnittet, men lå i 2009 over gennemsnittet. Kommunen har haft en stigning i de samlede
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udgifter pr. 18‐64 årig på 11 pct. i perioden 2007‐2009 og har dermed nærmet sig gennem‐
snittet for kommunerne.
Helsingør Kommune har i hele perioden 2007‐2009 udgifter pr. 18‐64 årig, der ligger lidt
over gennemsnittet. Det skyldes, at udgifterne til botilbud har ligget lidt over gennemsnittet,
samtidig med at udgifterne til støtte i eget hjem og beskyttet beskæftigelse ligger højt. Hel‐
singør Kommune har lave udgifter til BPA, og udgifterne til aktivitets‐ og samværstilbud og
specialpædagogisk bistand har ligget lidt under gennemsnittet. De samlede udgifter har væ‐
ret svagt faldende, og ligger dermed tættere på gennemsnittet i 2009 end i 2007. Ligesom i
Gentofte Kommune skyldes faldet, at udgifterne til længerevarende botilbud, BPA og speci‐
alpædagogisk bistand er faldet.
Hillerød Kommune har ligesom Helsingør Kommune udgifter pr. 18‐64 årig, der i hele peri‐
oden har ligget over gennemsnittet, men som i 2009 ligger tættere på gennemsnittet end i
2007. Det høje udgiftsniveau skyldes høje udgifter til støtte i eget hjem og beskyttet beskæfti‐
gelse. I 2008 og 2009 har Hillerød Kommune også udgifter over gennemsnittet til BPA, og det
samme er tilfældet for specialpædagogisk bistand i 2007 og 2008. Derimod har Hillerød
Kommune – bortset fra 2008 ‐ forholdsvis lave udgifter til botilbud, mens udgifterne til akti‐
vitets‐ og samværstilbud ligger omkring gennemsnittet. Dermed er det et eksempel på, at
udgiftsniveauet for botilbud ikke alene er afgørende for om de samlede udgifter ligger over
eller under gennemsnittet. For Hillerød Kommunes vedkommende er det faldende udgifter
til støtte i eget hjem samt til specialpædagogisk bistand, der er årsagen til faldet i de samlede
udgifter fra 2007 til 2009.
Høje‐Taastrup Kommune har i hele perioden haft udgifter over gennemsnittet og har i 2009
de højeste udgifter pr. 18‐64 årig. Det høje udgiftsniveau skyldes især, at udgifterne til botil‐
bud ligger højt – og også har været stigende i perioden. Desuden har Høje‐Taastrup Kom‐
mune høje udgifter til aktivitets‐ og samværstilbud, mens udgifterne til specialpædagogisk
bistand har bevæget sig fra at ligge meget højt i 2007 til at ligge lavt i 2009. På de øvrige om‐
råder – støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og BPA ligger udgifterne pr. 18‐64 årig lavt
i forhold til de andre kommuner. Høje‐Taastrup Kommune har haft en stigning i udgifterne
pr. 18‐64 årig på 10 pct. fra 2007 til 2009, det vil sige næsten lige så stor en stigning som Gre‐
ve Kommune, men altså fra et væsentligt højere udgangspunkt. Høje‐Taastrup Kommune
har fra 207 til 2009 haft stigende udgifter på alle områder undtagen specialpædagogisk bi‐
stand, hvor der har været et voldsomt fald i udgiften.
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5.

Visitationspraksis

5.1. Organisering og styringsprincipper
Styringsprincipper
Som følge af de mangeartede målgrupper på det specialiserede socialområde, samt kravet
om at tage afsæt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov, er det en udfor‐
dring at sikre ensartet sagsbehandling på tværs af de enkelte sagsbehandlere, herunder at
visitationen tager udgangspunkt i det politisk fastsatte serviceniveau.
Man kan f.eks. vælge at understøtte visitationen ved at arbejde i teams, etablere audit eller
have en særlig enhed, som har overblik over forskellige tilbud.
I alle seks kommuner er der oprettet visitationsudvalg, ligesom de seks kommuner bruger
gruppedrøftelser til erfaringsudveksling og som middel til at opnå en mere ensartet sagsbe‐
handling. Fem kommuner har ligeledes understøttet visitationen med egne fagspecialister/‐
konsulenter, Helsingør Kommune benytter sig ikke af denne mulighed. Fagspecialister/‐
konsulenter står til rådighed for sagsbehandleren med deres specialistviden, og har derved
mulighed for at kvalificere den daglige sagsbehandling.
Kommunernes praksis omkring visitationsudvalg er forskellig, dog primært omkring udval‐
gets mødekadence. I Gentofte, Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuner mødes udvalget en
gang ugentligt og drøfter alle typer visitationssager (støtte i eget hjem, botilbud, dagtilbud,
hjælperordning mv.). I Hillerød Kommune mødes udvalget en gang månedligt og i Helsin‐
gør Kommune 2‐3 gange om måneden. I Greve Kommune er visitationsudvalget et boligvisi‐
tationsudvalg, som mødes sjældnere end 2‐3 gange om måneden. Visitationskompetencen til
f.eks. dagtilbud er typisk hos fagkonsulent og/eller sagsbehandler.
De seks kommuner har alle ledelsesrepræsentanter og faglige konsulenter med i visitations‐
udvalget. Dertil kommer ad hoc inddragelse af sagsbehandlere. Greve og Helsingør kom‐
muner har fast leverandørsiden repræsenteret. Alle arbejder med visitationsskemaer, visita‐
tionsindstillinger eller indstillingsskemaer. Dertil kommer andet nødvendigt beslutningsma‐
teriale. Hillerød Kommune påkræver en § 141 handleplan, mens Gladsaxe Kommune frem‐
hæver en funktionsevnevurdering. Alle kommuner har udarbejdet retningslinjer for visitati‐
onsprocedurer og sagsforelæggelse.
Herudover har man i Gentofte, Helsingør og Hillerød kommuner valgt at arbejde i tværfag‐
lige teams for at understøtte muligheden for sparring mellem medarbejderne og på tværs af
arbejdsområder.
Tildelingsprincipper
Lovgivningen siger, at der skal foretages en individuel konkret vurdering i hver enkelt sag.
Økonomiske hensyn må således ikke være afgørende for tildeling af hjælpen til borgeren.
Det kan betyde, at kommunen har en udfordring i at finde den rette balance mellem faglige
og økonomiske hensyn.
Kommunens serviceniveau fastsættes af kommunalbestyrelsen/byrådet. Gladsaxe Kommune
har arbejdet med politiske serviceniveauer i flere år. Her fastsættes serviceniveauet i kvali‐
tetsstandarder, der hvert år revideres og godkendes af politikerne. I Hillerød Kommune er
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der udarbejdet kvalitetsstandarder på alle områder, mens Høje‐Taastrup, Greve og Gentofte
kommuner har kvalitetsstandarder på nogle områder. Helsingør kommune forventer snart at
påbegynde arbejdet hermed.
I forhold til at sikre, at den valgte foranstaltning er i overensstemmelse med de opstillede
målsætninger for borgeren, skal der ske en aktiv opfølgning i alle sager. De seks kommuner
har en målsætning om, at behov og hyppighed afhænger af sagen. Dog har Gentofte, Glad‐
saxe, Greve, Helsingør og Hillerød kommuner en fast procedure for, at opfølgningen sker
mindst en gang årligt. I alle seks kommuner foregår opfølgningen på et møde, hvor borger
(og evt. pårørende) altid deltager. Fire kommuner har formuleret faste opfølgningspunkter. I
Hillerød Kommune har alle kvalitetsstandarder et afsnit, der beskriver krav til dokumentati‐
on og opfølgning. Gentofte, Gladsaxe og Helsingør kommuner bruger § 141‐handleplanen
(myndighedshandleplanen) som udgangspunkt. I Greve Kommune tager man udgangs‐
punkt i den enkelte sag, men ikke ud fra en fast dagsorden. Høje‐Taastrup Kommune arbej‐
der på at formulere en skabelon, som kan sikre en formaliseret opfølgning. I flere af kommu‐
ner er der ikke opfølgning i de sager, hvor kommunen har afgivet handleforpligtelsen.
En måde at udfordre en eventuel uhensigtsmæssig vanetænkning i visitationen er at stille
krav om, at der skal opstilles flere mulige alternative foranstaltninger i de enkelte sager, hvil‐
ket er praksis i. både Høje‐Taastrup, Hillerød og Helsingør kommuner. I Gladsaxe Kommu‐
ne lægges der vægt på alternative løsningsforslag ved eksternt købt støtte. Greve og Gentofte
kommuner stiller ikke krav om alternative forslag. I Gentofte Kommune er det forudsat, at
sagsbehandleren har undersøgt flere tilbud og taget grundig stilling til det indstillede. Greve
Kommune har tidligere krævet alternative forslag, men har erfaret, at det ingen effekt havde
i praksis. Alle kommuner har oplevet tilfælde, hvor opstillingen af flere alternativer ikke har
haft nogen nævneværdig økonomisk betydning, men flere oplever alligevel, at det kan have
en adfærdsændrende effekt hos kommunens nøglemedarbejdere.

5.2. Interne visitations- og bevillingsstrukturer for de seks kommuner
Med henblik på at sammenligne visitationspraksis og serviceniveau i kommunerne er der
gennemført en sammenligning af, hvilke foranstaltninger og ydelser kommunerne bevilger i
konkrete cases.
Formålet med gennemgangen af casene var for det første at synliggøre, om der i de seks
kommuner er forskellige niveauer for sociale foranstaltninger efter serviceloven.
For det andet skulle casegennemgangen synliggøre, om der er forskel på, hvilken hjælp der
bevilges til en given borger.
Metode
Arbejdsgruppen har udarbejdet 4 casebeskrivelser på voksenområdet, som har taget ud‐
gangspunkt i anonymiserede konkrete sager og har sammen med arbejdsgruppen ” Børn og
ungeområdet” udarbejdet 2 cases, der dækker problematikken omkring overgangen fra barn
til voksen. Årsagen til at arbejdsgruppen særskilt har valgt at beskæftige sig med overgangen
fra barn til voksen skal findes i vidt forskellige lovgivninger på henholdsvis børne‐ og vok‐
senområdet. Et eksempel kan være, at det på børneområdet er muligt at kompensere for‐
ældre for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de passer deres handicappede barn i hjemmet. Den
mulighed findes ikke på voksenområdet, og i de tilfælde, der er givet kompensation for tabt
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arbejdsfortjeneste, betyder det derfor store forandringer i familien ‐ og i dens forsørgelses‐
grundlag ‐ når den handicappede bliver 18 år.
Arbejdsgruppen havde skrevet en overskrift på hver af de 4 casebeskrivelser, som angav,
hvilken type case der var tale om. Arbejdsgruppen har efterfølgende diskuteret, om over‐
skrifterne var ’for guidende’, så de kan være en medvirkende årsag til, at besvarelserne af de
4 cases er forholdsvis ens på tværs af kommunerne.
Casene er ikke vedlagt som bilag, idet det er konkrete sager fra de enkelte kommuner, som
kan være genkendelige, til trods for at de er anonymiserede.
De 6 cases var udvalgt, så de repræsenterede et bredt udsnit af borgere med forskellige be‐
hov, som kommunerne jævnligt er i kontakt med. Fælles for de 6 cases var endvidere, at de
repræsenterede borgere med komplekse funktionsnedsættelser, hvorfor det måtte forventes,
at de foranstaltninger, der ville blive bragt i spil, også ville blive komplekse foranstaltninger
Der blev afholdt en fælles workshop, hvor de seks kommuner stillede med 1 repræsentant
fra børne‐ og ungeområdet og 1 repræsentant fra voksenområdet, altså 2 repræsentanter pr.
kommune.
Repræsentanterne var alle personer, der til dagligt er med til at beslutte og bevilge foran‐
staltninger efter serviceloven. Repræsentanterne var udpeget af arbejdsgruppemedlemmerne
fra de seks kommuner, og var dels socialrådgivere og dels ledere. Det skal præciseres, at
med undtagelse af de deltagende ledere, var ingen af repræsentanterne til daglig alene om at
beslutte og bevilge foranstaltninger.
Hver repræsentant fra voksenområdet arbejdede først alene med de 4 cases, og efterfølgende
var der en opsamling i plenum. Herefter satte de 2 repræsentanter fra de enkelte kommuner
sig sammen og arbejdede med de 2 overgangscases.
For hver enkelt case er repræsentanterne blevet bedt om at vurdere:
•

Hvad er hovedproblematikken?

•

Hvilke løsningsmuligheder kan der være?

•

Hvad beslutter/bevilger I?

•

Hvad er den faglige vurdering?

Flere kommuner gav udtryk for, at casene var meget beskrivende, men også at de ikke gav et
tilstrækkeligt grundlag for entydige beslutninger/bevillinger, hvilket dels skyldes, at de en‐
kelte kommuner har meget forskellige tilbud, og dels at det visuelle og andre fysiske samt
psykiske indtryk spiller en stor rolle i beslutningsprocessen.
Workshoppen blev afsluttet med en evaluering af dagen og casearbejdet. Her gav alle kom‐
muner udtryk for, at det var rart at mødes med andre kommuner og udveksle erfaringer.
Der var dog et stort ønske om, at der havde været mere tid til dels at arbejde med de enkelte
cases og til dels at arbejde i plenum. Samtidig var der enighed om, at det var en god udfor‐
dring at arbejde på denne måde, da hverdagen også giver den udfordring, at skulle træffe
hurtige beslutninger på et ofte ufuldstændigt grundlag. Alle kommuner kunne dog ønske
sig, at der havde været to repræsentanter fra hvert område, så tværfagligheden blev udnyt‐
tet.
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Hillerød Kommune havde ikke repræsentanter fra voksenområdet med på workshoppen,
men har svaret på casene efterfølgende.
Det er væsentligt at understrege, at der ikke er blevet spurgt konkret ind til hverken pris
eller omfang af en bevilget foranstaltningen. Derfor har det efterfølgende ikke været muligt
at vurdere de økonomiske konsekvenser. Langt de fleste besvarelser indeholder forslag til
foranstaltninger og konkret økonomisk hjælp, hvor der henvises til lovbestemmelser, der
ikke indgår i denne rapport. Flere gør således opmærksom på, at det er muligt at søge om
dækning af merudgifter jf. servicelovens § 100, ledsagelse jf. servicelovens § 97 samt hjælpe‐
midler jf. servicelovens § 112. Endvidere nævner flere servicelovens § 83, som benyttes ved
bevilling af personlig og praktisk bistand i hjemmet. Brug af disse bestemmelser i løsningen
af casematerialet afspejler kompleksiteten i sagerne og giver et billede af omfattende foran‐
staltninger til borgere med komplekse problemstillinger.
Resultater af casesammenligningen på voksenområdet
I det følgende beskrives, hvilke tiltag kommunerne har besluttet på grundlag af de fire vok‐
sencases.
1. case
Denne case beskriver en ung mand i egen bolig. Han er diagnosticeret inden for autisme‐
spektret med Asperger Syndrom, er depressiv og har flere fysiske problemer, herunder over‐
vægt og skæv ryg. Han er isoleret og overkommer ingen praktiske opgaver, endsige den
personlige hygiejne. Hans sociale kompetencer er yderst begrænsede, og der søges om pæ‐
dagogisk støtte i et ikke angivet antal timer om ugen.
Tabel 5.1
Gentofte Kommune
§§

Bevilling af støtte jf. servicelovens § 85 pædagogisk støtte til udvikling af
færdigheder.
Leverandøren skal have specifik autismeviden

Foranstaltning

Henvises til Center for Autisme eller privat praktiserende psykiater for udredning. Privat praktiserende psykiater er noget billigere end Center for
Autisme. VISO kan overvejes, men mange måneders sagsbehandlingstid.
Sagen sendes i høring hos offentlig el. privat leverandør mhp. hjælp efter
servicelovens § 85

Gladsaxe Kommune
§§

§ 85 støtte i eget hjem via Center for Autisme
§ 102 psykologbehandling via Center for Autisme

Foranstaltning

Hans handicap er specielt autismespecifikt, så det ligger udover det almindelige behandlingssystems rammer.
Bør ADL(almindelig daglig levevis) vurderes via funktionsevnevurdering via
voksenafdeling – der mangler aktuel lægelig afklaring med prognose.
Pensionsafklaring
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Greve Kommune
§§

§ 85 støtte i eget hjem
§ 83 personlig og praktisk bistand i hjemmet er sandsynlig
§ 100 merudgifter undersøges
§ 104 aktivitets og samværstilbud el. § 100 klub

Foranstaltning

Afvente pensionsansøgning
Introduceres til specielt klubtilbud i Center for Autisme

Helsingør Kommune
§§

§ 85 støtte i eget hjem med 5 timer ugl

Foranstaltning

Afhjælpning af nedsat funktion, undgå isolation og opbygning af netværk

Hillerød Kommune
§§

Støtte i egen bolig via:
§§ 83, 85 og evt. 97 ledsagelse
Støtte efter § 85 iht. Hillerød kommunes kvalitetsstandard på området.

Foranstaltning

Vurderes ikke at kunne profitere af døgntilbud § 107. Indsats ud fra mindst
indgribende foranstaltning
Ydelser efter kvalitetsstandard og dermed serviceniveau vil sikre en mere
overskuelig behovsafdækning, og der gives alene kompensation for den
reelle funktionsnedsættelse på de forskellige områder.

Høje-Taastrup Kommune
§§

§ 85 og § 99 støtte i hjem og støttekontaktperson.
§ 83 bevilling af hjemmehjælp
§ 97 ledsagerordning

Foranstaltning

Skal afklares i forhold til lægeindsats og behandlingsmuligheder inkl. overvægt. Afklares også hvem der familiemæssigt og professionelt kan støtte i
forhold til flytning i egen bolig.

Der er relativ enighed mellem kommunerne om udredning evt. ved Center for Autisme, in‐
den der tages endelig stilling til pædagogisk støtte og hjælp til udvikling af færdigheder.
Dog gør Gentofte Kommune opmærksom på, at en privat praktiserende psykiater, som
kommunen har kontakt til, kan lave udredningen noget billigere end Center for Autisme.
Helsingør Kommune har som den eneste givet bevilling på 5 ugentlig støttetimer. Øvrige
kommuner anbefaler hjælp efter servicelovens § 85 pædagogisk støtte til udvikling af fær‐
digheder. Greve Kommune overvejer også hjemmehjælp efter servicelovens § 83, tillige med
en overvejelse om borgeren er berettiget til merudgifter jf. servicelovens § 100. Ligeledes
overvejer Høje Taastrup Kommune hjemmehjælp.
Bortset fra Helsingør Kommune har øvrige kommuner intet bud på omfanget af støttebeho‐
vet.
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2.case
Ung svært stillet psykisk syg, midlertidigt indlagt på psykiatrisk afdeling, der henvender sig
med henblik på efterfølgende tilbud om midlertidigt botilbud. Det vurderes ikke muligt, at
pgl. kan vende tilbage til egen bolig. Kommunen angiver en sagsbehandlingstid på seks må‐
neder. Det fremgår dog ikke af casematerialet, om det er 6 måneder indtil indflytning i botil‐
buddet, eller 6 måneder indtil kommunen er klar til at træffe beslutning om at tilbyde et bo‐
tilbud.. Hvis borgeren i sagsbehandlingstiden fortsat er indlagt, men af psykiatrisk afdeling
er meldt færdigbehandlet, så er udgiften til indlæggelsen kommunal. Det midlertidige tilbud
er beliggende i anden kommune, hvorfor der er overvejelser om oversendelse af sagen.
Tabel 5.2
Gentofte Kommune
Foranstaltning

Obs. på kommunal udgift for færdigbehandlede patienter. Derfor afsøgning
af mange forskellige midlertidige botilbud. Hvis der er tale om flere konkrete
tilbud angives pris og ydelser.
Hvis hjælpen i det fundne tilbud ikke umiddelbart er tilstrækkeligt, kan ekstra
støtte i en periode overvejes.
Sagsbehandlingstid i Gentofte max. 1 måned.
Overvejelse af om handleforpligtelse bør beholdes.

Gladsaxe Kommune
§§

§ 107 midlertidigt botilbud

Foranstaltning

Sagen bør beholdes i forhold til handleforpligtelse
Dyr sagsbehandlingstid.
Fokus på udslusning

Greve Kommune
§§

Ej besvaret

Foranstaltning

Helsingør Kommune
§§

Ud fra det beskrevne er der svært at vurdere hans funktionsniveau og dermed om der er behov for døgntilbud eller om det vil være nok at tilbyde støtte i eget hjem (§ 107 og § 85)

Foranstaltning

Hvis botilbud, skal det afklares om der er behov for nattevagt og der skal ske
afklaring af beskæftigelses-muligheder, hvilket indebærer deltagelse af jobcenter, der skal bevilge evt. foranstaltning her
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Hillerød Kommune
§§
Foranstaltning

Handleforpligtelse oversendes til ny kommune med refusions-tilsagn. I denne beslutning indgår
Estimeret varighed anbringelse 2 til 4 år – behov for lokale relationer/ netværk. Borgers egne ønsker sikres via handleplan. Der leves op til ”nærhedsprincippet” Jobcenter i nye kommune vurderes med bedre muligheder i forhold til arbejdsafklaring + evt. pension Samtykke til oversendelse af sagsoplysninger indhentes iht. FVL § 28.

Høje-Taastrup Kommune
§§

§ 107 botilbud
§ 103 beskyttet beskæftigelse

Foranstaltning

Handleforpligtelse oversendes til ny opholds-kommune ud fra estimeret anbringelsesbehov i behandlingsinstitution 2-4 år.

Kommunerne er enige i denne sag og vil tilbyde botilbud. Gentofte Kommune vil afsøge
markedet for andre egnede botilbud, hvor der kan tilbydes plads hurtigere, således at kom‐
munen ikke skal betale for opholdet på psykiatrisk afdeling. Gentofte, Gladsaxe kommuner
overvejer at beholde handleforpligtelsen for at kunne følge med i den økonomiske udvikling.
Hillerød og Høje Taastrup vil oversende sagen.
3.case
Midaldrende mand med erhvervet hjerneskade efter hjerneblødning.
Generelle kognitive vanskeligheder samt lammelse i højre arm og ben. Har gennemgået gen‐
optræning og opholder sig i hjemmet sammen med hustru. Der er bevilget personlig og
praktisk hjælp, og der indstilles til pædagogiske støtte jf. servicelovens § 85.
Tabel 5.3
Gentofte Kommune
§§

I dette samarbejde bevilges:
§ 83 hjemmepleje
§ 85 socialpædagogisk støtte til udvikling af færdigheder.

Foranstaltning

Gentofte kommunes socialfaglige konsulent vil indstille til særligt visitationsudvalg om samarbejde. Her sidder repræsentant for genoptræning (Tranehaven) og repræsentant fra hjemmeplejen.
Hjælpen leveres via ergoterapeuter fra Tranehaven.
Fælles faglig indsats kvalificerer hjælpen og har indtil videre givet fremragende resultater.
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Gladsaxe Kommune
§§

Hjemmehjælp, evt. dagtilbud §§ 83, 85 og 104

Foranstaltning

Tværfagligt samarbejds-møde: pleje/omsorg, ergoterapeut og sundhedsafdeling. Med henblik på hjælpemidler og træning § 86 og jobcenter i forhold til
arbejdsmarked/sygedagpenge. mv.
Der udpeges tovholder obs. på familie i krise.
Kontakt til center for hjerneskadede mhp. Pårørendeforløb / specialundervisning. Vurdere evt. behov for hjemmevejledning.

Greve Kommune
§§

§ 85 vurderer behov for støtte – obs. Evt. § 83

Foranstaltning

Henvises til at kontakte Center for specialundervisning for voksne med henblik på vurdering behov for taleundervisning mv.

Helsingør Kommune
§§

§ 85 støtte i eget hjem

Foranstaltning

§ 85 støtte i eget hjem med 5 timer ugl. I denne vurdering er lagt til grund, at
pgl. kan sidde alene uden opsyn, kan anvende kørestol inden døre ved egen
hjælp og svare med enstavelsesord
Konkret er der behov for kognitive vedligeholdelsesfunktioner.
Hjælp til praktiske funktioner henvises til Ældre- og sundhedsafdeling

Hillerød Kommune
§§

§ 83 hjemmehjælp
§ 85 socialpædagogisk støtte

Foranstaltning

§ 83 hjemmehjælp
§ 85 socialpædagogisk støtte, opgjort til 8 timer ugl. efter kommunens kvalitetsstandard og de 12 funktionsområder
Vejledning mhp. størst mulig selvhjulpenhed og initiativ.
Støtte til fortsat deltagelse i netværk og familie.
Trafiktræning, koncentrations- og hukommelsestræning.
Struktur i hverdagen.

Høje-Taastrup Kommune
§§

§ 85

Foranstaltning

Udskrevet til eget hjem
Behov for afklaring pension.
Sagsbehandler har vurderet konkret og individuelt behov for støttetimer til 15
timer – iflg. Kvalitetsstandard kan der gives 8 timer ugl.
Behov for træning af kognitive færdigheder.
Der bevilges ekstra støtte på 7 timer ugl.
(§ 85? Red.)
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Gentofte, Gladsaxe og til dels Greve kommuner peger på en tværfaglig indsats, idet Greve
Kommune peger på specialundervisning. Det understreges, at der er tale om en kompleks
problemstilling med tab af tidligere færdigheder, hvor hustru kun i begrænset omfang mag‐
ter at hjælpe. Gladsaxe og Gentofte kommuner har etableret særlige tværfaglige teams, der
vurderer indhold om omfang i hjælpen. Hillerød Kommune angiver kvalitetsstandard på
området. Det vurderes, at den tværfaglige indsats på kortere sigt er ganske omfattende, men
på længere sigt vil det måske vise sig at forbedre borgerens funktionsniveau, således at hjæl‐
pen kan nedtrappes i betydelig grad.
4. case
Ung mand med diagnosticeret skizofreni. Har haft flere psykotiske gennembrud, han er hø‐
rehallucineret og har i en længere periode været indlagt på psykiatrisk lukket afdeling. Til‐
standen er nu stabiliseret, og han er overført til åben afdeling. Psykiatrisk Center vurderer
dog, at han vil have svært ved at klare sig i egen bolig, og forældrene ønsker ikke at få ham
hjem. Der er skabt kontakt til en privat familie i Jylland, der vil modtage ham, og levere
botræning samt eventuelt mulighed for at færdiggøre uddannelse som tømrer.
Tabel 5.4
Gentofte Kommune
§§

§ 85 pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder
§ 144 godkendelse af familie som privat midlertidigt botilbud jf. servicelovens
§ 107

Foranstaltning

Svært stillet psykisk syg med mange psykotiske gennembrud. Fremstår velbehandlet, ønsker selv ophold i ”familiepleje” i Jylland.
§ 85 timer beregnes og støtten gives.
§ 144 alternativt kan der jf. denne § laves aftale om benyttelse af denne ene
plads. Procedure i forbindelse med godkendelse af private botilbud følges.
Af aftalen vil fremgå, at Gentofte fører tilsyn.
Borgers motivation er afgørende, følges tæt af Gentofte kommune.

Gladsaxe Kommune
§§

§ 85
§ 107

Foranstaltning

§ 85 oprettelse af voksen plejefamilie der alternativt sidestilles med midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107
§ 107 tilbud i socialpædagogisk Botilbud for unge skizofrene
Indstille revaliderings- eller arbejdsprøvningsforløb hos mester hvis det er
realistisk.

Greve Kommune
§§

§ 76 efterværn (børnebestemmelse)
§ 85 socialpædagogisk støtte
§ 107 midlertidigt botilbud
§ 100 merudgifter

Foranstaltning

§ 76 undersøge mulighed for efterværn for ophold hos plejefamilie el.
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§ 85 ansættelse af en plejeforælder + lejekontrakt el.
§ 107 via godkendelse af familien. (handlekommune)
Jobindsats via jobcenter
Støtte via beh.psykiatri
Afklaring af evt. misbrug
§ 100 omfattet

Helsingør Kommune
§§
Foranstaltning

Tilbyde bostøtte til de funktionsområder, som pgl. har behov for ud fra sagens oplysninger.
Det ses, at pgl. på eget initiativ vælger at flytte til Jylland til familie, han tidligere har haft kendskab til og genoptage mulighed for at tage sig en håndværksmæssig uddannelse. Psykiatrisk afdeling anbefaler denne løsning, idet
han virker velbehandlet.
Sagen vil blive afsluttet her med vejledning til pgl. om, at han skal rette henvendelse til ny opholdskommune, der bliver hans handle- og betalingskommune, og som skal behandle hans evt. henvendelser, samt at han skal kontakte den stedlige distriktspsykiatri.

Hillerød Kommune
§§

107

Foranstaltning

Anbringelse i henhold til servicelovens § 107 evt. med uddannelses- eller
beskæftigelsesrettede foranstaltninger, som en del af tilbuddet.
Anbringelse i henhold til servicelovens § 107, alene som en behandlingsforanstaltning uden kombination af beskæftigelsesrettede foranstaltninger.
Anbringelse hos tidligere plejefamilie med tilhørende læreplads under forudsætning af, at familien godkendes som botilbud til voksne.

Høje-Taastrup Kommune
§§

§ 107 foranstaltning hos familie i Jylland

Foranstaltning

Skizofren/tvangsindlagt
Kan ikke bo hjemme
Forældre ønsker ham ikke hjem
Psykiatrisk center vurderer, at han er for dårlig til at bo selv.
§ 107 foranstaltning hos familie i Jylland
Afgive handleforpligtelse til ny opholdskommune.

I denne case vurderer alle kommunerne, med undtagelse af Helsingør, at pgl. skal tilbydes et
botilbud iht. Serviceloven, og der peges på en familiepleje som en mulighed af Gentofte,
Gladsaxe og Greve kommuner. 3 ud af de seks kommuner har gjort sig overvejelser om mu‐
lighed for beskæftigelse. 2 kommuner har haft fokus på reglerne om retlig handle‐ og beta‐
lingskommune. Helsingør Kommune vil rådgive borgeren om, at han kan henvende sig til
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ny opholdskommune og går derfor ud fra, at ny opholdskommune både er handle‐ og beta‐
lingskommune.
Overgangscasene
5. og 6. case handler om overgangen fra barn til voksen, og blev lavet i samarbejde med re‐
præsentanter fra begge områder.
Hillerød og Gentofte kommuner har lavet casene efterfølgende, idet der ikke deltog repræ‐
sentanter fra voksenområdet på workshoppen.
5. case
Den femte case handler om en 17,5 årig hjemmeboende dreng, der er svært mentalt handi‐
cappet, spastisk lammet, synshæmmet, sondeernæret, har medicinpumpe, epilepsi, er per‐
manent kørestolsbruger og 100 % plejekrævende.
Forældrene har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, dækning af nødvendige
merudgifter, aflastning både uden for hjemmet og i hjemmet, samt ydet støtte til handicapbil
og hjælpemidler i hjemmet efter servicelovens bestemmelser på børn og unge området.
Forældrene ønsker fortsat at have drengen boende hjemme i nogle år endnu og ønsker forsat
selv at passe ham.
Tabel 5.5 Overgang fra barn til voksen for fysisk og psykisk handicappet ung mand.
Børn og Unge:
Gentofte Kommune
§§
Foranstaltning

Der tages alene stilling til borgerens støttebehov i voksenafdeling.

Gladsaxe Kommune
§§
Foranstaltning

Der træffes ingen endelig beslutning, men sagen vil blive vurderet i samarbejde med voksenafdeling.

Greve Kommune
§§
Foranstaltning

Moderen ansættes som arbejdsleder, der bevilges merudgifter, aflastning,
pension, STU, ledsageordning og der vil på sigt blive bevilget en særlig boform.

Helsingør Kommune
§§
Foranstaltning

Ansættelse af forældre, aflastning op til 60 døgn, merudgifter, STU, dagtilbud, ledsageordning, hjælpemidler, kørselsordning til STU og dagtilbud,
vederlagsfri fysioterapi., pension, trivselsbil. Herudover skal fremtidigt botilbud afklares.
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Hillerød Kommune
§§
Foranstaltning

Borgeren vil blive tilbudt placering på døgninstitution og STU.

Høje-Taastrup Kommune
§§
Foranstaltning

Pension
Hjælpemidler
Aflastning
Merudgifter
Ansættelse af forældre
Dagtilbud

Voksne med særlige behov:
Gentofte Kommune
§§

Servicelovens § 100 merudgifter
§ 85 pædagogisk støtte

Foranstaltning

Borgeren bevilges merudgifter til daglige håndsrækninger jf. servicelovens §
100. Efter denne bestemmelse beregnes også de håndsrækninger moderen
leverer. Det skal i den forbindelse understreges at moderen ikke kan ansættes som hjælper (sel.§ 96 om BPA ordninger) da sønnen ikke er i stand til at
være arbejdsleder.
Visitationen bevilger fortsat aflast 100 døgn om året i et år, med efterfølgende drøftelse med familien om tilbud om permanent botilbud. Det kan overvejes om at aflønne moderen jf. servicelovens § 85 i forbindelse med sønnens
sygdom.
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Gladsaxe Kommune
§§

§ 100 merudgifter
§ 85 støtte overvejes

Foranstaltning

Hvis sagen kommer i voksenafdeling ved 17,5 år skal der være påbegyndt
handleplan fra
BKF (børne/ungecenter?)
Med kort resumé og relevante akter.
Voksenafdeling:
§ 100 merudgifter
§ 85 støtte overvejes
Aflastning overvejes hjemme eller ude?
”Plomsydelser” (pleje og omsorg red.)
Ej ledsagerordning § 97 da behov for socialpædagogisk ledsagelse.

Greve Kommune
§§

§ 95.3 mor arbejdsleder
§ 97 ledsagerordning
§ 107 omfattet, men passes pt. af forældre
§ 107 aflastning
STU og/eller
§ 104 klubtilbud?
§ 100 merudgifter

Foranstaltning

Helsingør Kommune
§§

§ 95 forældre ansættes til pasningsopgaven.
§ 107 aflastning 60 døgn på botilbud.
§ 100 merudgifter
STU
§ 104 dagtilbud aktivitets og samværstilbud
§ 97 ledsagerordning 15 timer mdl.

Foranstaltning

Kørselsordning til STU og dagtilbud
Vederlagsfri fysioterapi
(§ 86? Red.)
”Trivselsbil”
Hjælpemidler
Pension = forsørgelse
Undersøge fremtidigt botilbud – visitation og opskrivning venteliste
Omfattet af personkredsen
for at få tilbudt diverse foranstaltninger pga. varigt nedsat funktionsniveau
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Hillerød Kommune
§§

§ 108 døgninstitution
§ 84 afløsning og aflastning i hjemmet
§ 118 lønkompensation til mor

Foranstaltning

Multihandicappet dreng, forældre ønsker han bliver boende hjemme.
§ 108 døgninstitution
§ 84 afløsning og aflastning i hjemmet
§ 118 lønkompensation til mor
STU-forløb
Kommunens erfaring, at det kan være meget belastende at beholde et multihandicappet barn hjemme. Kan betyde, at andre familiemedlemmer kan få
behov for sociale ydelser fx grundet arbejdsløshed.

Høje-Taastrup Kommune
§§

Pension via jobcenter
Hjælpemidler via pensions og omsorgscenter
§ 95 ansættelse af mor
§ 107 aflastning
§ 100 merudgifter
§ 104 klubtilbud
Ansættelse af far

Foranstaltning

Overgang fra barn til voksen for 100 % handicappet og plejekrævende ung
mand.
Relevante afdelinger/ personer indkaldes til tværfagligt møde.
Konvertere ”børne§§’er” til ”voksen§§*er”.
Pension via jobcenter
Hjælpemidler via pensions og omsorgscenter
§ 95 ansættelse af mor
§ 107 aflastning
§ 100 merudgifter
§ 104 klubtilbud
Ansættelse af far

6. case
Den sjette case handler om en hjemmeboende ung pige født med hjertefejl og lungelidelse og
lider af DeGeorge anomali (kromosomdefekt), har epilepsi samt taleproblemer. Har desuden
haft en hjerneblødning der har medført halvsidig spastisk lammelse og kognitiv reduktion i
form af mental retardering i lettere grad. Hun har overvågningsbehov, på grund af epilepsi‐
en og kan kun være alene i op til 20 min. ad gangen. Har brug for en struktureret hverdag
med støtte til personlig pleje samt alle praktiske opgaver.
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Forældrene har modtaget dækning af tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter og
privat antaget aflastning i hjemmet efter servicelovens bestemmelser på børn og unge områ‐
det.
Pigen modtager desuden ledsagelse efter servicelovens bestemmelser, samt går til ridefysio‐
terapi, almindeligt fysioterapi og ergoterapi 1 – 2 gange om ugen.
Tabel 5.6 Overgang fra barn til voksen fysisk handicappet ung kvinde
Børn og unge
Gentofte Kommune
§§
Foranstaltning

Der tages stilling til borgerens behov for støtte i voksenafdeling

Gladsaxe Kommune
§§
Foranstaltning

Medicinbevilling
Ledsageordning
Aflastning

Greve Kommune
§§
Foranstaltning

Merudgifter
Kombineret bo/STU tilbud
Revalidering /pension
Aflastning
Ledsageordning

Helsingør Kommune
§§
Foranstaltning

STU
Merudgifter
Ledsageordning
Ansættelse af forældre
Pension
Fremtidig botilbud
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Hillerød Kommune
§§
Foranstaltning

Afklare døgnophold på institution ”Grennesminde”.
Eller
Ansættelse af moderen
Ledsageordning
Vederlagsfri fysioterapi

Voksne med særlige behov:
Gentofte Kommune
§§

. § 85

Foranstaltning

Afhængig af den kognitive reduktion bevilges BPA måske med tilknytning af
støtte jf. § 85 til træning af arbejdslederordning.
Alternativt må hjemmehjælp i kombination med støtte jf. servicelovens § 85
overvejes ligesom ledsagelse kan fortsætte og blive en del af en samlet
løsning.
Borgeren og dennes familie henvises til Jobcenter med henblik på forsørgelse. Øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger forudsættes fortsat uændret.
Uanset hvilken foranstaltning der vælges, skal sagsbehandler indstille til
visitation, og har altså ikke selvstændig kompetence til at træffe afgørelse i
en så omfattende foranstaltning.

Gladsaxe Kommune
§§

§ 84 til privat aflastning
§ 97
Ellers § 85 støtte
§ 100 merudgifter

Foranstaltning

Forudsættes at være afholdt overdragelses-møde ved 17,5 år med foreløbig
handleplan.
Herefter:
§ 84 til privat aflastning
Kan få bevilget døgnaflastning op til 84 døgn årligt, evt. på Torvevej eller i
aflastningsfamilier § 97 hvis anfaldsfri i 2 år og kan være alene! Ellers § 85
støtte. § 100 merudgifter alene på epilepsi
Ej længere lønkompensation til forældre.
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Greve Kommune
§§

§ 97 ledsagerordning
§ 100 merudgifter
§ 107 aflastning så længe pgl. bor hjemme.
Kombineret botilbud og undervisningstilbud § 107 og STU
§ 104 vurdere evt. behov
Afklare revalidering eller pension

Foranstaltning

Helsingør Kommune
§§

STU
§ 100 merudgifter
§ 95 ansættelse forældre
§ 97 ledsagerordning
Forsørgelse = pension
Visitation til fremtidig botilbud
Hjælpemidler

Foranstaltning

Varigt nedsat funktions-niveau. Behov for at strukturere daglige aktiviteter
over hele dagen.
Overvågningsbehov med 20 minutters interval.
Behov for støtte til at vedligeholde sociale relationer.
STU
§ 100 merudgifter
§ 95 ansættelse forældre
§ 97 ledsagerordning
Forsørgelse = pension
Visitation til fremtidig botilbud
Hjælpemidler

Hillerød Kommune
§§

§ 84 afløsning og aflastning
§ 97 ledsagerordning
§ 118 pasning af nærtstående med handicap.

§ 107 med botræning og STU-forløb.
§ 96 = personlig assistance på længere sigt ved egen bolig.
Foranstaltning

Pigen kan forblive i hjemmet med følgende støtte
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Høje-Taastrup Kommune
§§

§ 107 botilbud behov skal afklares
§ 85 støtte, hvis han bliver hjemme (moderen)
Ledsager
Fysioterapi

Foranstaltning

Behov for struktur i dagligdagen, personlig pleje, måltider, træning, social
aktivitet og søvn/hvile
Tilsyn hver 20. minut
Støtte til vedligeholdelse af sociale relationer
Jobcentersagsbehandler skal vurdere fremtidigt forsørgelsesgrundlag

På voksenområdet er der relativ stor enighed om, at familierne skal rådgives grundigt i for‐
hold til tilbud om længerevarende botilbud eller pædagogisk støtte til udvikling af færdig‐
heder jf. servicelovens § 85. Herefter har kommunerne ret forskellige bud på, hvordan hjæl‐
pen i de to tilfælde skal iværksættes, samt hvilken lovhjemmel der benyttes. I forhold til
hjælp i forældrehjemmet foreslår flere kommuner at kompensere forældrene ved at benytte
servicelovens bestemmelser om personlig og praktisk hjælp i hjemmet. §§ 84, 95 stk.3, samt
118. I forhold til § 118 bemærkes, at hjælpen kun kan bevilges for 6 måneder med mulighed
for forlængelse i 3 måneder. Endvidere skal det bemærkes, at når servicelovens bestemmel‐
ser om personlig og praktisk bistand alene bringes i overvejelse, så tages der ikke stilling til
borgernes eventuelle behov for pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, jf. § 85
Kun Gladsaxe Kommune nævner standarder på området og bevilger derfor maksimalt 84
aflastningsdøgn om året. Endvidere har Gladsaxe Kommune en standard for tildelingskrite‐
rier i forbindelse med ledsageordning.
Endvidere er det gennemgående i alle 6 kommuner, at beslutningerne ud over det 18. år
træffes af de respektive voksenafdelinger. Gentofte og Gladsaxe kommuner peger i deres
besvarelser ikke på konkrete tiltag. De øvrige fire kommuner er meget enige i, hvilken støtte
de vurderer, de unge handicappede skal tilbydes. Dog skiller Hillerød Kommune sig lidt ud
ved at foranstalte døgntilbud til de unge, mens Greve, Helsingør og Høje‐Taastrup kommu‐
ner vil iværksætte en række forebyggende foranstaltninger, så den unge kan blive boende i
hjemmet.
Sammenfatning af resultaterne af workshoppen
Som nævnt i indledningen til dette afsnit blev der i casematerialet ikke spurgt ind til, hver‐
ken pris eller omfang i de foranstaltninger der skulle foreslås. Det har derfor efterfølgende
ikke været muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser i en forslået foranstaltning. Til
gengæld gives der ved sammenligning af de enkelte besvarelser et rigtig godt fagligt billede
af kompleksiteten af foranstaltninger over for borgere med komplekse og svære problemstil‐
linger. Således har mange andre hjælpemuligheder jf. servicelovens bestemmelser været
bragt i spil, end de der beskrives i denne rapport. Det er derfor nærliggende at konkludere,
at udgiften til en omfattende foranstaltning ikke begrænser sig til de egentlige kommunalre‐
formopgaver. Foranstaltningerne bliver derfor både fagligt og indholdsmæssigt komplicere‐
de og udgifterne begrænser sig derfor ikke kun til de i nøgletalsafsnittet nævnte udgifter.
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Hvis besvarelserne af de enkelte cases skulle have givet et tydeligere billede af indhold og
omgang, skulle de enkelte cases være præsenteret tydeligere. Således blev der i lighed med
økonomi heller ikke spurgt ind til brug af egne vs. eksterne leverandører. Der blev ligeledes
ikke angivet, at man ønskede en konkret vurdering af bevilling i forhold til timeforbrug og
derfor kan afslutningsvis konkluderes, at da casematerialet i forhold til både indhold og om‐
fang var ufuldstændigt, må de konklusioner der efterfølgende drages også blive ufuldstæn‐
dige. Til gengæld afspejler besvarelserne den indholdsmæssige kompleksitet i samtlige sa‐
ger.
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6.

Best practice

6.1. De lovgivningsmæssige rammer i Lov om Social Service: Spændingsfeltet
mellem politik, økonomistyring og faglighed i kommunerne
De særlige tilbud og hjælpeforanstaltninger er for størstedelens vedkommende beskrevet
generelt i lovgivningen uden nærmere detaljeret angivelse af målgruppe eller hjælpens ni‐
veau og omfang. Afgrænsningen ligger derfor i et vist omfang hos kommunalbestyrelsen,
der skal udfylde rammerne i lovgivningen, og hos den kommunale forvaltning, der på bag‐
grund af eventuelle lokale prioriteringer og lovligt fagligt skøn skal foretage den individuelle
behovsvurdering.
Afgrænsningerne af målgrupper må dog ikke afskære borgere, der har behov for støtte, fra at
få denne, ligesom afgrænsningen af målgrupper ikke må tilsidesætte den konkrete, indivi‐
duelle vurdering. Ligeledes må udmålingen af hjælp ikke indebære, at der på forhånd ude‐
lukkes bestemte typer af foranstaltninger, som er indeholdt i loven, ligesom fastsættelsen af
et serviceniveau ikke må tilsidesætte den konkrete individuelle vurdering.
Derfor skal det indledningsvist understreges, at alle analyser og anbefalinger i dette kapitel
bør behandles og forstås i dette afgørende spændingsfelt mellem generelle økonomiske hen‐
syn og den individuelles retssikkerhed. Anbefalinger til strammere økonomistyring, der til‐
syneladende hurtigt kan iværksættes, kan således have længere implementeringstid end
forventet, endsige opleve store barrierer i form af den enkelte borgers krav på retssikkerhed.

6.2. Kommunernes Landsforenings 25 redskaber til styring og prioritering
I aftalen om kommunernes økonomi for 2009 var der enighed mellem regeringen og KL om
at igangsætte et arbejde med henblik på at udvikle redskaber, der fremadrettet kan under‐
støtte kommunernes indsats og prioritering af det specialiserede område. KL og regeringen
udgav således i juni 2009 en pjece, der opstiller 25 redskaber, som kommunerne kan tage i
brug for at imødekomme de udfordringer, som kommunalreformen og kommunernes over‐
tagelse af det samlede ansvar på det specialiserede socialområde har båret med sig.
Anbefalingerne tager udgangspunkt i det politiske ansvar for styring af området samt admi‐
nistrationens forvaltning af de politisk udstukne retningslinjer. Første del behandler således
den politiske styring, mens andel og tredje del lægger vægt på sagsbehandlingen såvel som
kommunens evne til at tænke i helhedsorienterede og tværsektorielle løsninger. Dertil kom‐
mer fjerde del, der tager hul på det tværkommunale samarbejde.
Arbejdsgruppen har foretaget en analyse af de medvirkende kommuners økonomiske og
faglige styring af området. Gruppen har i den forbindelse inddraget, de af anbefalingerne,
arbejdsgruppen har fundet relevant. Dette har resulteret i, at redskab 11, 15, 22 og 25 ikke
behandles i den nedenstående analyse.
Arbejdsgruppens begrundede fravalg af disse redskaber:
Redskab 11: Særlig enhed med overblik over tilbud
KL peger på, at etablering af en særlig enhed i visitationen kan modvirke vanetænkning og
sikre et samlet overblik over forskellige tilbud og foranstaltninger. Enheden kunne således
fungere som en ressource i forhold til den enkelte sagsbehandler og/eller som kvalitetstjek
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ved indstilling til visitationsudvalg og endelig bidrage til en mere systematisk indsamling af
erfaringer og anvendelse af Tilbudsportalen.
Arbejdsgruppen fravalgte oprindeligt dette redskab ud fra en vurdering af, at man i de en‐
kelte kommuners organisationer og procedurer i forvejen havde taget højde for at sikre den
nødvendige kvalitetssikring og systematik. Det er dog ikke udtryk for, at redskabet ikke ind‐
går i de enkelte kommuners løbende overvejelser på et område med komplekse og dyre for‐
anstaltninger, herunder de aktuelle udfordringer med udgiftsudviklingen på området.
Redskab 15: Forståelse på tværs af fagligheder
KL peger på vigtigheden af at inddrage den samlede viden og kompetencer i kommunerne
via tværfagligt samarbejde på tværs af opgaveområder for at øge den fælles forståelse af op‐
gaveløsningen. Konkret peges på fælles udviklingsprojekter, faste samarbejdsfora, fælles
kurser og uddannelsestilbud for at skabe forståelse for hinandens fagligheder på tværs af
faggrupper.
Arbejdsgruppen fravalgte dette redskab ud fra en betragtning af, at det allerede i vid ud‐
strækning var et kendt og anvendt redskab i kommunerne i relation til tværfaglig og koordi‐
nerende sagsbehandling og helhedsforståelsen i sagerne.
Redskab 22: Benchmarking og nøgletalsanalyser
KL påpeger vigtigheden af løbende sammenligninger og drøftelser mellem kommuner for
erfaringsudveksling og læring af bedste praksis.
Redskabet er kendt og anvendt
Redskab 25: Aftale om effektiv drift af tilbud
KL anbefaler, at kommunerne i de enkelte regioner i fællesskab sætter fokus på økonomiske
rammer for tilbuddene, herunder muligheder for rationaliseringer og effektiviseringer af
driften. Kan eventuelt føre til en fælles forpligtelse til fælles mål for økonomi og takstudvik‐
ling i tilbuddene.
Redskabet fravalgt ud fra prioritering, og da ”driftsherrerollen” ikke indgik i kommissoriet
Der er ved nogle af redskaberne indsat bokse med eksempler på best practice fra kommu‐
nerne samt eksempler, hvor en af kommunerne bevidst har fravalgt at følge et af de 25 for‐
slag.
Den politiske styring
Redskab 1: Politisk vedtagne serviceniveauer
Det er ifølge KL en central forudsætning for at sikre en politisk styring af det specialiserede sociale
område, at kommunalbestyrelsen påtager sig ansvaret for indsatsen og prioriteringen af området. Et
redskab til at understøtte kommunalbestyrelsens ansvar er fastsættelsen af politisk vedtagne serviceni‐
veauer.
Når man ser på kommunernes besvarelser har Gladsaxe Kommune arbejdet med politiske
serviceniveauer i flere år. Her fastsættes serviceniveauet i kvalitetsstandarder, der hvert år
revideres og godkendes af politikerne. Hillerød Kommune har udarbejdet kvalitetsstandar‐
der på alle områder og reviderer disse årligt, mens Høje‐Taastrup, Greve og Gentofte kom‐
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muner har udarbejdet kvalitetsstandarder på nogle områder. Helsingør forventer snart at
påbegynde arbejdet hermed.
Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er en definitionsmæssig udfordring forbundet med
realiseringen af dette redskab. Det kan således være uklart, hvordan den enkelte kommune
definerer begrebet ”kvalitetsstandard”. Ydelser og serviceniveau er i kvalitetsstandarder ofte
beskrevet på et forholdsvis overordnet og generelt niveau. Det er arbejdsgruppens vurde‐
ring, at det er en stor udfordring at udarbejde kvalitetsstandarder, der synligt og forståeligt
beskriver serviceniveauet, og dermed giver kommunalbestyrelsen en reel mulighed for at
tage stilling til – og ansvar for ‐ dette serviceniveau. Det er en ressourcekrævende arbejds‐
proces.
Dertil kommer, at det efter arbejdsgruppens opfattelse er mindst lige så ressourcekrævende,
når kvalitetsstandarderne skal implementeres i yderste led. Det kræver grundig information,
opfølgning, ledelsesmæssigt fokus – og ofte kræver det også egentlig revisitation af de om‐
fattede borgere. Derfor kan der være risiko for, at en kvalitetsstandard bliver en slags alibi
(”vi har jo beskrevet vores service i kvalitetsstandarden”) – men at der reelt ikke ændres no‐
get. Enten fordi kvalitetsstandarden ikke er tilstrækkelig klar og operationel, eller/og fordi
der ikke er tilstrækkelig fokus på den konkrete implementering.
Arbejdsgruppen vurderer, at den økonomiske effekt af kvalitetsstandarderne afhænger af,
hvilket serviceniveau man politisk ønsker at lægge i den enkelte kommune. Arbejdsgruppen
gør således opmærksom på, at det på en række områder vil være vanskeligt for kommuner‐
ne at sænke deres udgiftsniveau på kort sigt, og dette skyldes flere forhold:
•

At fastlæggelse af serviceniveauer i form af kvalitetsstandarder m.m. ofte er en
proces, der tager tid

•

At borgere i længerevarende botilbud som udgangspunkt ikke kan flyttes, og at
der også i forhold til beskyttet beskæftigelse m.m. er hensyn at tage til borgernes
retssikkerhed som gør, at nye serviceniveauer ikke kan slå fuldt igennem over
kort tid

•

At det er ressourcekrævende for sagsbehandlerne at revisitere borgerne efter nye
kvalitetsstandarder m.m., både i forbindelse med selve sagsbehandlingen og med
de klagesager, der ofte vil være resultatet af et sænket serviceniveau.

På trods af disse praktiske og ressourcemæssige udfordringer er det arbejdsgruppens opfat‐
telse, at et konkret beskrevet og politisk vedtaget serviceniveau er en forudsætning for den
fremtidige styring af området. I den forbindelse kan det fremhæves, at Gladsaxe Kommune
(der i flere år aktivt har arbejdet med politisk godkendte kvalitetsstandarder) er den af de 6
kommuner, der har oplevet den største reduktion i de samlede udgifter fra regnskab 2007 til
regnskab 2009 (jf. kapitel 4).
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Hillerød Kommune har politisk vedtagne kvalitetsstandarder på alle dele af det specialiserede
voksenområde, og de bliver revideret årligt. Erfaringen er, at politisk vedtagne kvalitetsstandarder
giver klare rammer for sagsbehandlerne og giver mere sikre og korrekte afgørelser. Det er en del
af den professionalisering af sagsbehandlingen, som afdelingen generelt arbejder på.

Gladsaxe Kommune har arbejdet med kvalitetsstandarder gennem en del år. Arbejdet med kvalitetsstandarder har været med til at gøre sagsbehandlerne skarpe på vores visitationskriterier, således at borgerne får det rigtige tilbud, og sådan at forskellige borgere med det samme behov får
den samme ydelse. Kvalitetsstandarderne fungerer derfor som et arbejdsredskab for sagsbehandlerne. Samtidig har kvalitetsstandarderne været med til at skabe synlighed om kommunens serviceniveau, fordi vi har arbejdet med at meget detaljeret at definere, hvilke støttetilbud borgere kan
forvente at få, hvis de har forskellige grader af funktionsnedsættelse.

Arbejdsgruppen anbefaler, at alle kommuner i benchmarkingsamarbejdet får udarbejdet
kvalitetsstandarder til politisk beslutning på alle væsentlige områder – og at kommunerne
samtidig har fokus på den konkrete implementering, herunder revisitation i nødvendigt om‐
fang. Det anbefales videre, at kvalitetsstandarderne revurderes og tages op til fornyet poli‐
tisk godkendelse med faste intervaller, fx hvert år eller hvert andet år.
Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at kommunerne forholder sig aktivt og konkret til opga‐
vens ressourcemæssige udfordring; en udfordring der må formodes at være særlig stor de
første 1‐2 år.
Redskab 2: Forudsætninger vedrørende antal og gennemsnitsomkostninger i de vedtagne
serviceniveauer
Det er afgørende, at der er overensstemmelse mellem det politisk fastsatte serviceniveau, og de vedtag‐
ne budgetter. Indarbejdelse af forudsætninger vedrørende antal og gennemsnitsomkostninger i ser‐
viceniveauerne kan understøtte en sådan tættere sammenhæng over tid. Forudsætningerne kan tillige
kvalificere fastsættelsen af serviceniveauet ved at tydeliggøre konsekvenser af forskellige serviceniveau‐
er. Endelig kan de ved budgetopfølgning afdække, i hvilket omfang afvigelser kan henføres til pris eller
mængde.
Helsingør og Gentofte kommuner svarer ja til brugen af serviceniveau kombineret med for‐
udsætning om antal og gennemsnitsomkostning. Greve og Gladsaxe kommuner svarer del‐
vist, mens Høje‐Taastrup Kommune svarer nej, men snart forventer at gøre brug af redska‐
bet. Hillerød Kommune svarer nej, da kommunens budgetlægning baseres på de kendte ud‐
gifter til kendte borgere og ikke på gennemsnitsudgifter.
Redskab 3: Realistisk budgetlægning
Et realistisk budget er en forudsætning for, at det kan fungere som et styringsværktøj. Det skal afspej‐
le det politisk fastsatte serviceniveau, de forudsatte gennemsnitsomkostninger, og være baseret på rea‐
listiske antagelser om priser, mængder og udvikling i til‐ og afgange.
I kommunernes besvarelser svarer Helsingør, Greve, Gladsaxe og Gentofte kommuner ja til
at have et realistisk budget. Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner svarer delvist. Denne be‐
svarelse begrundes med budgetoverskridelser inden for afgrænsede men udgiftstunge en‐
keltområder.
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Gruppen vurderer dog, at selv for de kommuner, der oplever at arbejde efter realistiske budgetter
på området, må det ikke tages for en selvfølge. Der skal hele tiden arbejdes aktivt med budgetlægningen. Således gør f.eks. Gladsaxe Kommune mange tiltag for at holde budgetterne. Kommunen har stor opmærksomhed på, at der ikke betales for mere, end der er bevilget til de enkelte
borgere, herunder beder kommunen om dokumentation for takststigninger udover pris- og lønfremskrivning. Kommunen gennemfører generel aktiv opfølgning i sagerne, herunder opfølgning
på, om afvisiteringer rent faktisk effektueres.

Greve Kommune har god erfaring med at skabe sammenhæng mellem rammeaftale og budget.
Når ”redegørelse til rammeaftale” forelægges til politisk behandling i foråret, indeholder redegørelsen bl.a. kommunens forventede ændringer i efterspørgslen efter pladser. Ved den politiske behandling giver administrationen et helt overordnet bud på eventuelle økonomiske konsekvenser af
redegørelsen. Frem mod sommerferien sker en yderligere bearbejdning og konkretisering af redegørelsens tal om forventet efterspørgsel, og der bliver udarbejdet budgetforslag med de økonomiske konsekvenser, hvis der er basis for det. Budgetforslaget indgår herefter i den videre politiske
prioriteringsproces på lige fod med alle andre budgetforslag. Der er særlig fokus på forventede
ændringer i behovet for længerevarende og midlertidige botilbud, da det er omkostningstunge foranstaltninger.
Koblingen mellem rammeaftale og budget blev anvendt første gang i arbejdet med budget 2009. Til
rammeaftale 2010 og budget 2010 blev processen videreudviklet, idet alle rådgivere på voksenområdet og børneområdet skulle udfylde en liste med konkrete oplysninger om de borgere, der forventes at få behov for et botilbud (uanset §) i hvert år af den 4-årige budgetperiode. Ikke mindst i
forhold til estimeringen af den forventede overgang fra børne- til voksenområdet i budgetperioden
udgør listen et godt redskab. Listen fra 2010 udgør nu et udmærket grundlag for arbejdet med
rammeaftale 2011 og budget 2011, fordi den rummer konkrete oplysninger om konkrete borgere.
Derfor forventes det at blive forholdsvis enkelt at indarbejde ændringer i forhold til sidste års vurdering af behov.
Opgørelserne er naturligvis forbundet med en del usikkerhed, for det er vanskeligt at vurdere borgeres fremtidige behov for botilbud om 3-4 år. Derfor er beregningerne af de økonomiske konsekvenser også forbundet med en høj grad af skøn og vurderinger. Ikke desto mindre medvirker processen til at skabe overblik over fremtidige udgifter – og den medvirker dermed også til at styrke
økonomistyringen. Og som noget helt centralt sikrer den, at den politiske og økonomiske prioritering af området sker på det rigtige tidspunkt: Samtidig med den politiske prioritering og behandling
af budgettet i øvrigt.
Metoden har ikke medført faldende udgifter. Tværtimod er budgettet hvert år blevet forhøjet som
led i den politiske budgetproces. Til gengæld har Greve Kommune ikke – som det ellers har været
tilfældet i mange andre kommuner - oplevet budgetoverskridelser på voksenområdet i hverken
2008 eller 2009. Tilsvarende forventes heller ingen overskridelser i budget 2010.

Arbejdsgruppen anbefaler, at alle kommunerne i benchmarksamarbejdet i de kommende år
får arbejdet et realistisk budget på plads for samtlige områder, også de udgiftstunge.
Redskab 4: Dispositionsregnskab på individniveau
Systematisk brug af dispositionsregnskab på individniveau vil på langt de fleste områder støtte et lø‐
bende overblik over økonomien, herunder hvilke fremtidige udgifter kommunen har forpligtet sig til
via allerede besluttede foranstaltninger. Det indebærer konkret, at udgift indføres i regnskabet umid‐
delbart efter, at administrationen har visiteret til en foranstaltning. Budgetbelastingen for resten af
året tydeliggøres uanset ventetid på regninger.
Gladsaxe og Gentofte kommuner svarer, at de har brugt dispositionsregnskaber i flere år.
Greve Kommune svarer ja. Hillerød og Helsingør kommuner svarer delvist, mens Høje‐
Taastrup Kommune svarer nej, men forventer at starte op snarest.
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Greve Kommune har god erfaring med, at samtlige delopgaver vedrørende dispositionsregnskabet ligger i fagcenteret, fordi hele den løbende kommunikation mellem rådgiver, betalingsfunktion
og budgetfunktion så foregår nemt og smidigt blandt kolleger, man ser og samarbejder med hver
dag. Der er indført en fast procedure, hvor fagcenterets rådgiver skal registrere alle ændringer i
borgersager på en særlig formular, der afleveres til fagcenterets ansvarlige for dispositionsregnskabet.
Dispositionsregnskabet fungerer samtidig som løbende betalingskontrol, eftersom samtlige betalinger også registreres – og periodiseres - i dispositionsregnskabet samtidig med at fakturaen betales. Dermed registreres – og undersøges – det med det samme, hvis en faktura ser ”mærkelig” ud i
forhold til den godkendte/disponerede takst for den pågældende borger.
Ligeledes betyder den løbende betalingsregistrering, at Greve løbende har fuldt overblik over, hvilke tilbud der sender regninger med uregelmæssige tidsintervaller – eller eventuelt slet ikke har
sendt regning, selv om kommunen er langt inde i regnskabsåret. Dem kontakter kommunen, hvilket
samtidig fungerer som en slags ekstra kvalitetskontrol, fordi de ved henvendelsen får konstateret,
om der eventuelt er smuttet noget i den interne kommunikation mellem rådgiverne og den ansvarlige for dispositionsregnskabet (f.eks. at borgeren er udskrevet, der er ændret i den tildelte bevilling
o. lign.).

Arbejdsgruppen vurderer, at kommunerne oplever en stor barriere i, at der ikke er etableret
et samlet IT‐system, der kan håndtere områdets kompleksitet, og som f.eks. kan kombinere
økonomisystem med dispositionsregnskaber. Mange kommuner er derfor nødsaget til at
bruge hjemmelavede IT‐løsninger som f.eks. udarbejdede regneark, der ikke kan give med‐
arbejderne det nødvendige overblik, og som er meget ressourcekrævende at vedligeholde
samt rummer mange fejlmuligheder.
KL og Socialministeriet har i den forbindelse igangsat et digitaliseringsprojekt på voksenom‐
rådet, som gerne skal munde ud i et sags‐ og økonomistyringssystem i ca. 2012. Det er dog
vigtigt, at det bliver et system, der umiddelbart kan integreres i de systemer, kommunerne i
forvejen anvender, og at det ikke bliver endnu et system, der skal opdateres og vedligehol‐
des.
Arbejdsgruppen anbefaler, at flere kommuner udbygger deres brug eller indfører dispositi‐
onsregnskaber på individniveau til bedre overblik over den økonomiske situation. Kommu‐
nernes erfaring er, at dispositionsregnskaber giver et overblik over det forventede forbrug og
dermed giver et godt grundlag for såvel budgetlægning som budgetopfølgning.
Redskab 5: Systematisk budget- og målopfølgning
Udover at sikre et opdateret overblik over økonomien i løbet af budgetåret er det samtidigt centralt at
sikre en systematisk og fyldestgørende videreformidling til kommunens politiske niveau. Opfølgningen
kan indeholde følgende 5 punkter: Status for økonomien sammenholdt med budgettet. Status for antal‐
let af brugere sammenholdt med det forudsatte. Status for gennemsnitsomkostninger sammenholdt
med det forudsatte. Status for relevante målsætninger fra kommunens politikker på området. Centrale
nøgletal for opgaveløsningen (klagesager, genanbringelser etc.).
Kommunernes besvarelser under dette punkt er meget positive i forhold til budgetopfølg‐
ning. Høje‐Taastrup, Gladsaxe og Gentofte kommuner har opfyldt punktet i flere år, mens
Hillerød, Helsingør og Greve kommuner svarer ja.
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Til kommunernes besvarelse vurderer arbejdsgruppen, at alle kommuner benytter sig af sy‐
stematisk opfølgning, men ikke nødvendigvis med de fem punkter KL foreslår. De fleste
kommuner rapporterer ledelsesinformation månedsvist. I Hillerød kommune er der må‐
nedsvis opfølgning til det politiske niveau. I Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør og Høje‐
Taastrup kommuner er der kvartalsvise afrapporteringer til politikerne.
Arbejdsgruppen vil desuden henlede opmærksomheden på, at i den kommunale økonomiaf‐
tale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mel‐
lem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en
opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er
derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over
den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være afsæt for en lø‐
bende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområ‐
de med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Kvartalsoversigten skal som mi‐
nimum indeholde 1) Oprindeligt budget for det pågældende år, 2) Evt. korrigeret budget og
3) Forventet regnskab.
Redskab 6: Håndtering af uforudsete udgifter i løbet af budgetåret
Selvom der lægges et realistisk budget for det specialiserede socialområde, kan der opstå situationer,
hvor det bliver nødvendigt at håndtere uforudsete udgifter i løbet af budgetåret. Det er derfor centralt,
at kommunalbestyrelsen har gjort sig overvejelser omkring, hvorledes disse afvigelser fra budgettet
skal håndteres. Et eventuelt merforbrug i forhold til det politisk vedtagne budget bør i videst muligt
omfang henvises til den almindelige prioriteringsproces i kommunen – dvs. budgetlægningen for det
kommende år. Dermed sikres det, at budget og serviceniveau for det specialiserede område fastsættes
under hensyntagen til kommunens økonomi i øvrigt.
På spørgsmålet, om merforbrug fra tidligere og indeværende år indgår i prioriteringsproces‐
sen for kommende budgetår, svarer Høje‐Taastrup, Helsingør, Greve og Gentofte kommuner
ja. Gladsaxe og Hillerød kommuner svarer delvist.

I Gladsaxe Kommune er der tale om helt særlige situationer, der gør, at merforbrug indgår i prioriteringsprocessen for det kommende år. I udgangspunktet skal uforudsete udgifter dokumenteres
for det politiske niveau så tidligt som muligt, typisk i forbindelse med de kvartalsvise afrapporteringer. Merforbrug tilstræbes i første omgang nedbragt i form af omprioriteringer og andre udgiftsbesparende tiltag inden for området.
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I Gentofte Kommune udarbejder Social & Handicap primo marts et budgetudkast (gennemsnitspris x antal) for hver enkelt paragraf på grundlag af den faktiske udvikling. Dette udkast sammenholdes med det allerede vedtagne budget for det kommende år. Der er ofte flere paragraffer med
udvidelser men heldigvis også reduktioner. Resultatet har de seneste år netto givet et forventet
merforbrug i forhold til det vedtagne budget – det forsøges finansieret inden for budgetområdet.
Kommunen forventer og håber dog, at der fra 2010 vil komme et mindre fald.
Gentofte Kommune har fra 2010 vedtaget en ny økonomisk politik, så der som udgangspunkt ikke
længere gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart kan finansieres ved mindreforbrug på andre områder, skal forelægges det politiske niveau
sammen med forslag til omprioritering. De fastlagte budgetopfølgninger forudsættes at være finansieringsmæssige neutrale.

Redskab 7: Adskillelse af myndigheds- og leverandørfunktion
En organisationsmodel, hvor visitationen er klart adskilt fra leverandørfunktionen (BUM‐model: Be‐
stiller, Udfører, Modtager) vil vise en klar ansvarsfordeling. I denne model ligger sagsbehandling og
visitation entydigt hos myndighedsfunktionen, mens leverandørfunktionen har ansvaret for drift og
levering af de forskellige tilbud. En række kommuner har imidlertid gjort sig den erfaring, at der er
grænser for, hvor skarp en BUM‐model, der kan implementeres, og flere kommuner anvender således i
praksis en modificeret model.
Organisatorisk hører myndigheds‐ og leverandørfunktion i alle kommuner under den sam‐
me direktør. I Gentofte Kommune har de to funktioner hver deres afdelingschef, mens de i
de øvrige kommuner har fælles afdelingschef, men er adskilt på et lavere organisatorisk ni‐
veau.
Når man ser på benchmarksamarbejdets kommuners besvarelser, gør den modificerede
BUM‐model sig gældende. Hillerød, Helsingør og Gentofte kommuner svarer således ja til at
have en klar adskillelse, mens Høje‐Taastrup, Greve og Gladsaxe kommuner svarer delvist.
Hos de tre sidstnævnte henvises der til et samarbejde med leverandørerne om omfanget og
udmålingen af støtte, samt samarbejde omkring dialogen med borgeren.
Det er arbejdsgruppens vurdering, at udfordringen med at holde udgiftsudviklingen i ave
for kommunerne er vanskelig, uanset om kommunen har valgt en klar adskillelse mellem
myndigheds‐ og leverandørfunktion eller en mere modificeret model. Følgende overvejelser
skal dog skitseres:
Med en klar adskillelse af myndigheds‐ og leverandørfunktion visiteres der alene ud fra det
gældende serviceniveau, og der tages ikke umiddelbart hensyn til, om de visiterede ydelser
kan rummes inden for hverken myndighedens eller leverandørens budget. En ren BUM‐
model, hvor pengene følger ydelsen/borgeren, er således retssikkerhedsmæssigt en fordel for
borgeren, men behøver derimod ikke nødvendigvis altid at være den økonomisk mest for‐
delagtige model. Særligt egen kommunal drift på områder med variable ydelser/visitationer
som § 85 kan være dyrere i en ren BUM‐model. Myndigheden skal således løbende revurde‐
re behovet. Revurderingen er som regel aftalt til at foregå med bestemte intervaller på be‐
stemte tidspunkter – men i praksis bør ændringer ske løbende, når behovet ændrer sig.
Myndigheden får her typisk informationer fra borgeren selv, fra pårørende eller fra den
kommunale leverandør. Og billedet vil typisk være, at behov for ændringer i opadgående
retning straks meldes ind til myndigheden, fordi den situation åbner for, at leverandøren får
tildelt flere ressourcer. Derimod kan det gå lidt mere trægt med, at myndigheden får besked
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om behov for ændringer i nedadgående retning, fordi den situation typisk medfører færre
ressourcer til leverandøren. Det kan også være svært for myndigheden at få løbende overblik
og information om ikke udnyttet visiteret tid som følge af f.eks. borgerens aflysning af hjælp,
indlæggelse og lign. Det er en problemstilling, som også kendes fra ældreområdet. I en gen‐
nemført model vil tendensen til reduktion af ydelserne være mindre. Derfor kan en klar ad‐
skillelse på kort sigt gøre det vanskeligere at styre udgifterne og være udgiftsdrivende. På
længere sigt, vil et krav om budgetoverholdelse betyde justering af serviceniveauet, men det
tager tid at gennemføre.
I en model, hvor den kommunale leverandør har en fast økonomisk ramme, har både myn‐
dighed og udfører økonomisk overblik og sikkerhed – og leverandøren får typisk kabalen til
at gå op ved at skrue på håndtag som fx: Prioritering og justering af hjælpen indbyrdes mel‐
lem borgerne samt effektivisering af driften. Bagsiden er til gengæld, risikoen for at bringe
borgerens retssikkerhed i fare. Borgeren kan således risikere ikke altid at modtage den ydel‐
se, som myndigheden har bevilget.
Kvalitet i sagsbehandlingen
Som følge af de mangeartede målgrupper på det specialiserede socialområde samt kravet om
at tage afsæt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov, er det en udfordring at
sikre ensartet sagsbehandling på tværs af de enkelte sagsbehandlere, herunder at visitatio‐
nen tager udgangspunkt i det politisk fastsatte serviceniveau. Hvis den konkrete sagsbe‐
handling afhænger af den enkelte sagsbehandler, vil det i praksis være vanskeligt at sikre
politisk styring. Derfor har KL opstillet 7 redskaber til at sikre kvaliteten og ensartetheden i
kommunernes sagsbehandling. 6 af disse er blevet indarbejdet i benchmarksamarbejdets
spørgeskema til videre analyse af områdets styring i kommunerne:
Redskab 8: Sagsbehandling i teams
Sagsbehandling i teams understøtter muligheden for sparring mellem medarbejdere og vil sikre, at
flere medarbejdere gennemgår den enkelte sag, hvilket sikrer ensartethed og en generel øget forståelse
af kommunens serviceniveau.
Alle kommuner i benchmarksamarbejdet benytter sig helt eller delvist af redskabet i det dag‐
lige arbejde.
Redskab 9: Etablering af visitationsudvalg
Etableringen af et visitationsudvalg kan yderligere understøtte en ensartet sagsbehandling og visitati‐
on i kommunen. Det kan være en fordel at lade leverandørsiden være repræsenteret i visitationsudval‐
get med henblik på at understøtte overblikket over, hvad der kan klares internt i kommunen, og hvad
der forudsætter ekstern købt støtte. Generelt er det vigtigt, at visitationsudvalget har et godt overblik
over tilgængelige tilbud internt og eksternt for kommunen.
Alle samarbejdets kommuner benytter sig af redskabet i det daglige arbejde. Arbejdsgrup‐
pen har derfor spurgt ekstra ind til visitationsudvalgets praksis i kommunerne – herunder
udvalgets mødefrekvens, udvalgets sammensætning samt udvalgenes beslutningsgrundlag:
I Høje‐Taastrup, Gladsaxe og Gentofte kommuner mødes udvalgene ugentligt. I Helsingør
Kommune afholdes der møder 2‐3 gange om måneden, mens udvalgene i Greve og Hillerød
kommuner mødes sjældnere.
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Alle kommuner har ledelsesrepræsentanter og faglige konsulenter med i visitationsudvalget.
Dertil kommer ad hoc inddragelse af sagsbehandlere. Greve og Helsingør kommuner har
fast leverandørsiden repræsenteret. Greve Kommune har desuden fast deltagelse fra Jobcen‐
teret. Gentofte og Hillerød kommuner har desuden fra 2010 indført fast deltagelse af økono‐
mimedarbejdere i udvalgsarbejdet. I Gentofte Kommune er visitationsudvalget udvidet med
en repræsentant fra Økonomi & Kvalitet med det formål at sætte ekstra fokus på økonomien.
Beslutningsgrundlag: Alle udvalg arbejder med visitationsskemaer, visitationsindstillinger
eller indstillingsskemaer. Dertil kommer andet nødvendigt beslutningsmateriale. Hillerød
Kommune påkræver f.eks. en § 141 handleplan, mens Gladsaxe Kommune fremhæver en
funktionsevnevurdering.

Høje-Taastrup Kommune har indført en bredere faglig inddragelse på bevillingsudvalgsmøderne.
Der inddrages således forudgående faglige vurderinger fra centerets egne tilbud (botilbud, Socialpsykiatri samt støttekorps), og fremadrettet vil ad hoc indkaldelse ved sagernes behandling på
møderne blive indført. Formålet er at sikre størst mulig faglighed i forhold til at matche bevilling
både i forhold til borgerens funktionsevne og i forhold til princippet om mindste indgribende foranstaltning og LEON-princippet. Samtidig vurderes det at gavne såvel tværfaglighed som indsigt i
den fælles opgaveløsning. LEON-princippet er nærnere gennemgået i redskab 13 nedenfor.

Gentofte Kommune har fra 2010 indført, at der deltager en repræsentant fra økonomifunktionen i
visitationsudvalgets møder. Selvom ordningen ikke har fungeret så længe, er det oplevelsen, at der
kommer markant mere fokus på den økonomiske vinkel, når forskellige mulige løsninger diskuteres
i forbindelse med visitation af et tilbud til en borger.

Redskab 10: Audit som redskab til evaluering af sagsbehandlingen
En audit indebærer en vurdering af konkrete forløb og hændelser i en proces, hvor fagfolk sætter sig
sammen med hinanden og/eller andre eksterne fagfolk og vurderer den konkrete praksis. Hermed skal
kvaliteten af sagsbehandlingen evalueres, så tilfredsstillende og ikke‐tilfredsstillende forhold kan af‐
dækkes med henblik på fremadrettet læring. Almindelig audit‐praksis medfører en stikprøve af igang‐
værende sager på eksempelvis 1 pct. af alle sager.
Helsingør, Gladsaxe og Gentofte kommuner benytter sig af redskabet i det daglige arbejde.
Høje‐Taastrup Kommune gør forberedelser til at starte op snarest i 2010.
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Helsingør kommune har siden november 2009 anvendt audit til 2 sager begge med komplekse
problemstillinger og komplicerede sagsforløb. Til auditmøderne er inviteret dem som tidligere og
aktuelt arbejder med sagen. Formålet med at afholde audit er at se på den faglige indsats og det
tværfaglige samarbejde samt at opsamle erfaringer, der kan få indflydelse på det fremtidige arbejde. Kommunen oplever, at det gode ved en audit er, at alle der har været/er involveret mødes,
mens sagen er aktiv. Det er et nysgerrigt forum, og der er fokus på læring. Det er ikke et møde,
hvor der kan bevilges/træffes afgørelse i den enkelte sag. Til auditmøderne bliver der udarbejdet
en tidslinje, hvor det fremgår, hvem der har gjort hvad og hvornår. Metoden giver et tydeligt overblik over sagsbehandlingsforløbet. Kommunen har særligt fokus på, hvor vigtigt det er med koordinering i meget komplekse sager for at undgå konflikter mellem borger og forvaltningen.

I Gentofte Kommune har vi fra 2008 udtaget halvårlige stikprøver skiftevis på de enkelte paragraffer, vi er ansvarlige for. Der udtages 5 sager i hver stikprøve, hvor det kontrolleres, om sagsbehandlerne følger idealprocessen, der fremgår af Proces Manager (arbejdsgangsbeskrivelse). I
denne gennemgang vurderes kvaliteten af det faglige arbejde, og om den beskrevne idealproces
følges. Kommunen vurderer, at de gennemførte gennemgange har bidraget positivt med højere
kvalitet i arbejdet og givet en efterfølgende konstruktiv drøftelse mellem sagsbehandlerne i de enkelte team i forhold til den konkrete idealproces, der er gennemgået.

Andre redskaber til kvalificering af sagsbehandling – brugt i kommunerne
Udover KL’s redskaber har benchmarksamarbejdets kommuner også spurgt ind til to andre
redskaber til kvalificering af sagsbehandlingen. Disse redskaber er almindeligt brugt i kom‐
munerne, og fagfolk i benchmarksamarbejdet har identificeret disse som vigtige for kvalite‐
ten i kommunernes sagsbehandling:
Fagspecialister:
Alle kommuner bortset fra Helsingør Kommune benytter sig af egne fagspecialister og fag‐
konsulenter. Disse fagfolk skal stå til rådighed for de almene sagsbehandlere og kan med
deres specialistviden kvalificere den daglige sagsbehandling. Fagkonsulenten har desuden
ansvar for at kende områdets tilbud samt kvalitetsstandarderne mere dybdegående end den
almene sagsbehandler har mulighed for gennem det daglige arbejde.
Drøftelser på gruppemøder:
Alle kommuner benytter sig desuden af fælles drøftelser på gruppemøder. Det fælles forum,
der således efterlyses gennem KL’s redskab nr. 8, søges således efterkommet gennem gen‐
nemgang og sparring på sagsbehandlernes fælles gruppemøder. Det sikres således herved, at
sagsbehandlere ikke sidder alene med eksempelvis svært komplicerede sager, samt der sik‐
res ensartet sagsbehandling i forhold til serviceniveau i hele sagsbehandlergruppen.
Redskab 12: Krav om flere alternative foranstaltninger
Et andet redskab til at udfordre en eventuel uhensigtsmæssig vanetænkning i visitationen er at stille
krav om, at der skal opstilles flere mulige alternative foranstaltninger i de enkelte sager. En indstilling
med flere alternative foranstaltninger bør indeholde både en faglig vurdering og en opgørelse af prisen
for de enkelte foranstaltninger. Dette skal understøtte en diskussion omkring faglige og økonomiske
aspekter ved de forskellige foranstaltninger. Samspillet mellem faglige og økonomiske hensyn bliver
således tydeligere.
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I forhold til kommunernes besvarelser svarer Høje‐Taastrup Kommune, at de har arbejdet
med dette redskab i flere år. Hillerød og Helsingør kommuner svarer ja. Gladsaxe Kommune
svarer delvist, da denne lægger vægt på alternative løsningsforslag ved eksternt købt støtte.
Greve og Gentofte kommuner svarer nej. I Gentofte Kommune er der således ikke krav om,
at sagsbehandlerne udarbejder alternative muligheder til visitationsudvalget. Det er sagsbe‐
handlerne, der har ansvaret for at afklare alternativer evt. i sit faglige team. Greve Kommune
svarer nej med den begrundelse, at redskabet ingen effekt havde i praksis.

I en periode på ca. ½ år (efteråret 2008 – foråret 2009) iværksatte Greve Kommune et forsøg med
krav om, at indstillinger om optagelse i særlige botilbud altid skal indeholde mindst 2 mulige placeringer. Efter forsøgsperioden blev kravet frafaldet. Af forsøgets evaluering – der blev forelagt det
politiske udvalg som en del af en samlet sag om evaluering af diverse effektiviseringstiltag - fremgår bl.a. følgende:
”I forsøgsperioden er i alt 20 borgere visiteret til udenbys botilbud. I 10 af sagerne har der været
beskrevet et alternativt tilbud, og i 7 af disse sager er valgt det billigste tilbud. En nærmere gennemgang viser dog, at i alle 7 sager hvor billigste botilbud er valgt, var det billigste tilbud også rådgiverens primære indstilling – rådgiveren har altså peget på det billigste som det bedst egnede for
borgeren.
Supplerende er et udsnit af de involverede rådgivere interviewet. Rådgiverne oplyser, at det er en
naturlig del af sagsbehandlingen og vurderingen at undersøge flere forskellige muligheder. Nogle
af borgerne har dog så specielle/omfattende behov, at de reelle muligheder er få. Dertil kommer, at
rådgiverne også er nødt til at tage hensyn til tidshorisonten – altså hvornår det potentielle botilbud
forventes at få en ledig plads. Det er sammenfattende rådgivernes opfattelse, at kravet om altid at
skulle indstille et alternativ er unødvendig og bureaukratisk. ”

Arbejdsgruppen vurderer, at alle kommuner oplever tilfælde, hvor opstillingen af flere al‐
ternativer ikke har nogen nævneværdig økonomisk betydning. Andre gange er der ikke al‐
ternative muligheder. Flere kommuner påpeger imidlertid, at brug af redskabet kan have en
regulerende effekt i forhold til økonomisk bevidsthed og faglig nytænkning hos kommunens
nøglemedarbejdere.
Redskab 13: LEON-princippet – behørige økonomiske hensyn i sagsbehandlingen
Lovgivningen på det specialiserede område tilsiger, at der skal tages afsæt i en konkret individuel vur‐
dering af den enkeltes behov. Økonomiske hensyn må således ikke være afgørende for, hvilken hjælp der
tildeles den enkelte borger. Samtidig hermed er det kommunen, der fastsætter serviceniveauet og de
økonomiske rammer for området. Den enkelte kommune skal dermed lade økonomiske hensyn indgå i
sin prioritering og sit valg af tilbud. Det kan derfor være en udfordring at finde den rette balance mel‐
lem faglige og økonomiske hensyn i sagsbehandlingen. KL anbefaler LEON‐princippet som pejlemær‐
ke. Princippet tilsiger, at en foranstaltning altid bør tilbydes på Lavest Effektive OmkostningsNiveau.
Konkret indebærer det, at foranstaltningen skal udføres på et niveau, der er fuldt fagligt forsvarligt,
men at ydelsen på den anden side ikke skal være mere specialiseret og indgribende end nødvendigt.
I forhold til kommunernes besvarelser, svarer Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner, at de
har arbejdet inden for princippet i flere år. Hillerød, Greve og Gentofte kommuner svarer ja
til anvendelsen af redskabet, mens Gladsaxe Kommune svarer delvist. Her arbejder man dog
på andre måder med at skabe økonomisk bevidsthed hos de medarbejdere, der indstiller
eller visiterer til ydelser.
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Gladsaxe Kommune har i 2009 vedtaget en strategi for omlægning af tilbud på området voksne
med særlige behov. Strategien skal dels ses i lyset af udgiftsudviklingen på området og dels som
et led i udmøntningen af handicappolitikken, hvor der er fokus på, at borgeren skal have det mindst
indgribende tilbud, som er muligt, og hvor borgerens liv skal ligge så tæt på det normale som muligt. Som en del af dette arbejde har Gladsaxe Kommune gennemført en gennemgang af alle sager for at analysere, hvilke borgere kommunen giver tilbud til, hvor længe de har været i systemet
mv. I mange tilfælde er det ikke muligt at hjemtage sagerne eller revisitere. Det skyldes, dels at
andre kommuner har handleforpligtelsen og dels et politisk ønske om ikke at hjemtage borgeren,
hvis vedkommende ikke selv ønsker det. I enkelte tilfælde har det medført, at borgeren er blevet
visiteret til et andet tilbud, men den største gevinst ved sagsgennemgangen har været, at kommunen har fået et overblik over sagerne. Sagsgennemgangen har ligeledes medført en viden om, at
en del borgere kunne have fået et støttende tilbud i eget hjem, opgangsfællesskab i kommunen
eller lignende, såfremt disse tilbud havde eksisteret, da borgeren blev visiteret. Dette har bl.a. været medvirkende til, at kommunen i øjeblikket i forbindelse med omlægningsstrategien arbejder på
at etablere tilbud og støtteformer, som kan medvirke til, at nogle borgere, der tidligere ville komme i
et botilbud i en anden kommune, fremadrettet kan få et tilbud i Gladsaxe Kommune.
Anbefalingen, i forhold til hvad andre kan lære af denne proces, er, at det er givende at få en omfattende drøftelse af den fremtidige strategi på området i forhold til, hvad det er for en faglig tilgangsvinkel, kommunen har i sine tilbud og i sin visitation. Sagsgennemgangen har været med til
at give en stor viden om kommunens sagsstamme, og den viden er en vigtig brik i at kunne arbejde
målrettet mod fremadrettet at ændre den måde, man arbejder på.

Arbejdsgruppen vurderer, at for at leve op til LEON‐princippet vil det være påkrævet, at
kommunerne øger deres kompetence som indkøbere, når der visiteres til pladser i andre
kommuner, hos private eller i regionerne. Det kan bl.a. ske ved kompetenceopbygning gen‐
nem etablering af egne tilbud, eller gennem øget samarbejde med kommunale fagfolk i eksi‐
sterende indsatser. Kommunerne skal således have fokus på forhandling af priser med ud‐
bydere, samt eventuel fremtidig hjemtagelse af handleforpligtigelsen på kommunens borge‐
re.
Arbejdsgruppen understreger desuden, at det ikke altid vil være muligt for kommunerne at
omlægge borgernes tilbud til et andet. Dette gælder særligt botilbud, hvor hensynet til bor‐
gerens retssikkerhed betyder, at det ofte ikke er muligt at flytte borgeren. Tilsvarende kan
gøre sig gældende for andre foranstaltninger, f.eks. beskyttet beskæftigelse.
LEON‐princippet – Et redskab til omorganisering af de specialiserede sociale tilbud
Anvendelsen af LEON‐princippet kan medvirke til at skabe en kommunal målsætning om at
benytte eller etablere lettere og mere fleksible tilbud til afløsning af tungere og mere traditio‐
nelle døgntilbud.
På handicap‐ og psykiatriområdet er der på landsplan mange kommuner, der er begyndt at
udarbejde udviklingsplaner, der har som mål på sigt at forøge antallet af botilbud med
bostøtte, såsom opgangsfællesskaber. Tilbud, som allerede anvendes i flere kommuner, men
som fremadrettet kan benyttes i højere grad. Opgangsfællesskaber med tilknyttet socialpæ‐
dagogisk personale og central døgntelefon, eventuelt hjemmehjælp er fleksible tilbud, som er
tidssvarende, fagligt forsvarlige og billige i forhold til de dyrere døgnpladser, kommunerne i
dag benytter. Det er dog vigtigt at understrege, at disse pladser langtfra vil kunne rumme
samtlige det specialiserede områdes målgrupper. Tilbuddene vil kunne tilgodese de borgere,
som ikke profiterer af et omfattende institutionslignende tilbud, men som samtidig har brug
for mere end få timers ugentlig støtte i hjemmet. Disse borgere vil gennem udvidelsen af
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kommunens tilbudspalet kunne tilbydes bedre og mere selvstændige liv. Dette er et godt
eksempel på, hvordan resultaterne af LEON‐princippet meget ofte kan være sammenfalden‐
de med det socialfaglige princip om Mindst Indgribende Foranstaltning, der tager udgangs‐
punkt i borgerens ressourcer og ret til et liv på egne præmisser.

Når LEON og Mindst Indgribende Foranstaltning står i modsætning:
Princippet om Mindst Indgribende Foranstaltning tager udgangspunkt i borgerens ret til et liv på
egne præmisser. Et liv i egen bolig frem for på institution, øger i udgangspunktet borgerens mulighed for at leve et liv på egne præmisser. Men udgifterne til, at f.eks. borgere med udviklingshæmning kan opholde sig i eget hjem, kan hurtigt kan løbe op i to gange det samme beløb, som kommunen ellers betaler for, at borgeren kan bo på et af kommunens egne eller private tilbud. Dette
kan forklares med de store udgifter til specialiseret handicapservice i hjemmet.
Dette eksempel tydeliggør forskellen mellem de to begreber, og afspejler det overordnede spændingsfelt mellem økonomiske hensyn og faglige vurderinger af individuelle behov, som begge indgår i grundlaget for Lov om Social Service.

Etablering af egne tilbud og hjemtagelse af borgere – en kommunal tendens til at opnå bud‐
getoverholdelse samt at efterleve LEON‐princippet
Som led i begrænsningen af udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde, vælger
flere og flere kommuner at placere et større driftsansvar inden for egen kommunegrænse.
Det vil give nogle økonomiske fordele i forhold til at kunne styre taksterne fremover. Dette
giver umiddelbart god mening, da taksterne tilsyneladende stiger lidt mere end løn‐ og pris‐
udviklingen. Det er imidlertid vanskeligt at fastslå noget endeligt om prisudviklingen, fordi
tilbuddene til stadighed skifter indhold og nye kommer til. Dertil kommer et virvar af til‐
lægstakster, som forvirrer billedet yderligere. Tillægstakster udgør således et reelt problem
og en styringsmæssig udfordring for kommunerne.
Konsekvent hjemtagning af kommunens borgere, som den begynder at blive udøvet af flere
kommuner rundt om i landet, er imidlertid ikke arbejdsgruppens anbefaling.
Hjemtagelse kan ganske rigtigt i flere tilfælde foretages på en måde, hvor det er både øko‐
nomisk besparende og fagligt forsvarligt, men gruppen anbefaler, at følgende overvejelser
bør foretages inden endelig iværksættelse:
•

Nogle tilbud kan være så specialiserede, at de kan være svære at oprette inden for
en enkelt kommunes grænser. Dette kan føre til stort arbejdspres for enkelte fag‐
personer, faglig isolation samt kraftig forringelse af de tilbud, kommunen vil
kunne tilbyde sine borgere. Der vil således ikke altid være mulighed for at yde
den høje tværfaglige behandling på samme niveau som ekstern udbyder giver
kommunens borgere i dag.

•

Hjemtagelse lever ikke altid op til LEON‐princippet, og er heller ikke altid en
økonomisk fordel. Dertil kommer usikkerhed i økonomiberegningerne i form af
ekstra udgifter til etablering samt usikre forudsigelser af den fremtidige drift.

Hjemtagelse skal således stadig leve op til den hårfine balance mellem faglige og økonomi‐
ske hensyn, som lovgivningen kræver, og som LEON‐princippet skal imødekomme.
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Som alternativ til hjemtagelse anbefaler arbejdsgruppen et større fokus i kommunerne på at
iværksætte systematisk gennemgang af alle sager på det specialiserede sociale område med
henblik på revisitation i de sager, hvor det er fagligt forsvarligt. Arbejdsgruppen anbefaler,
at kommunerne prioriterer de udgiftstunge områder (§§ 85, 107 samt 108), samt de områder
hvor kommunerne forventer den største økonomiske effekt af en gennemgang.
Redskab 14: Aktiv opfølgning i alle sager
KL peger på, at kommunen konkret tager stilling til, hvorledes en aktiv opfølgning, systematisk tilret‐
telægges og indarbejdes i kommunens sagsbehandling i forlængelse af servicelovens bestemmelser om
handleplaner og opfølgning.
Aktiv opfølgning skal være med til at sikre, at foranstaltninger ændres eller indstilles, når målsætnin‐
gerne er indfriet. Hertil sikres, at der sker en genvisitation, når en foranstaltning ikke længere svarer
til de opstillede mål.
Redskabet forudsætter: Klare og dokumenterbare mål med foranstaltningerne, dokumentation af effek‐
ter skal indtænkes, og procedurer for systematisk opfølgning fastlægges på forhånd.
Alle kommuner undtagen Høje‐Taastrup Kommune udfører opfølgning mindst en gang om
året. Høje‐Taastrup Kommunes opfølgningsfrekvens er styret af behovet i den enkelte sag.
Helsingør, Greve, Gladsaxe og Gentofte kommuner udfører desuden også hyppigere opfølg‐
ning. Dette er dog i princippet gældende for alle kommuner i følgende tilfælde: Ved tidsbe‐
grænsede bevillinger, ved opfølgning på foranledning af borger eller tilbud, samt ved sager,
hvor der af anden grund er behov for hyppig opfølgning.
I forhold til, om der er formuleret faste punkter, som anvendes ved opfølgning, svarer Hille‐
rød, Helsingør, Gladsaxe og Gentofte kommuner ja, mens Greve og Høje‐Taastrup kommu‐
ner svarer nej. I Greve Kommune afhænger indholdet af opfølgningen af sagens karakter.
Høje‐Taastrup Kommune arbejder på nuværende tidspunkt på en skabelon, der skal sikre en
mere formaliseret opfølgning.

Høje-Taastrup Kommune har aktuelt beskrevet 48 særligt dyre botilbudsager, hvor udgiftsstigningen fra 2008 til 2009 har været markant. Kommunen vil fremadrettet skærpe sin opfølgning generelt, og der er fokus på at dedikere ressourcer til dette formål. En aktiv opfølgning sammenholdt
med opmærksomhed på muligheder for ændringer i foranstaltning vil være ressourcekrævende.
Indledningsvis fortages en prioritering af sagsgennemgangen, så det sikres, at man starter med de
sager, hvor der forventes at være et besparelsespotentiale på sigt.

Helsingør kommune har 2 gange om året faglig revision, hvor funktionsleder udvælger sager og
sammen med rådgiver laver revision på foranstaltninger. Ved denne revision er der fokus på de
bevilgede foranstaltninger, om der er handleplan samt en funktionsudredning, der dokumenterer
berettigelsen til foranstaltningen. I forbindelse med visitation af foranstaltninger aftales der revisitation. Som noget nyt er der lavet §85 møder, som afholdes 1 gang om måneden, hvor alle §85 bevillinger er skrevet ind i et excelark og bliver gennemgået med alle rådgiverne. Formålet er at skabe et samlet overblik over forbruget samt at have fokus på opfølgningerne af bevillingerne. Det er
et godt redskab, og rådgiverne er meget tilfredse, fordi det også giver mulighed for faglig sparring, i
forhold til om det er den korrekte foranstaltning, om den skal reguleres eller helt indstilles.
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Arbejdsgruppen vurderer, at det ikke fremgår af kommunernes besvarelser, hvad opfølg‐
ningen indeholder, og det vides derfor ikke, hvor tilbundsgående den er, og om den f.eks.
sikrer, at alle foranstaltninger er i overensstemmelse med de nyeste kvalitetsstandarder på
området.
En årlig, tilbundsgående gennemgang af alle sager med kortlægning af mulige alternativer
til den nuværende foranstaltning stiller store krav til sagsbehandlernes kompetencer og kræ‐
ver mange ressourcer. Dette kan være en barriere for en tilbundsgående opfølgning.
Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne vurderer, hvilke ressourcer og kompetencer der
er hensigtsmæssige i forhold til den besluttede opfølgning.
Helhedstænkning i opgaveløsningen
Med kommunernes overtagelse af det samlede specialiserede socialområde, fik kommunerne
bedre muligheder for at understøtte sammenhæng og kontinuitet i opgaveløsningen på
tværs af det specialiserede socialområde, såvel som på tværs af øvrige kommunale opgave‐
områder. Men for at sikre, at denne sammenhæng i opgaveløsningen finder sted, må kom‐
munen løbende understøtte helhedstænkningen på tværs af kommunens forvaltninger og
centre. Klarhed om opgavefordelingen gennem beskrivelse af snitflader, såvel som økonomi‐
ske incitamenter til at tænke ud af boksen kan være to måder, hvorpå denne helhedstænk‐
ning understøttes.
Redskab 16: Beskrivelse af snitflader
En klar beskrivelse af snitfladerne mellem det specialiserede socialområde og de øvrige kommunale
opgaveområder kan medvirke til at skabe forståelse for hinandens ansvarsområder, samt skabe klarhed
om, hvornår der er tale om et fælles ansvar. På denne måde kan man sikre en drøftelse af opgaveforde‐
lingen samt hvornår og hvordan det specialiserede socialområde og normalområdet inddrages og sam‐
arbejder.
Benchmarksamarbejdets kommuner er blevet spurgt om, hvorvidt snitfladerne til andre
kommunale opgaveområder er blevet beskrevet, så ansvarsområder er klare. I forhold til
ældreområdet har alle kommuner beskrevet snitfladerne. Det samme er tilfældet i forhold til
børne‐ og ungeområdet. Hillerød, Høje‐Taastrup og Gentofte kommuner har ligeledes be‐
skrevet snitfladerne til beskæftigelsesområdet. Gladsaxe Kommune har beskrevet snitflader
og problematikker vedr. uddannelse for nge med særlige behov, borgerstyret personlig assi‐
stance såvel som overgangen fra barn til voksen.
Det er gruppens vurdering, at beskrivelser af snitflader til andre områder, procedurer for
sagsoverdragelse mv. er et vigtigt redskab. Men gode beskrivelser kan imidlertid ikke gøre
det alene. Andre helt basale forhold skal også opfyldes:
•

Tilstedeværelse af medarbejderressourcer hos de enheder, der skal samarbejde

•

Lav personaleomsætning i samme enheder

•

Kollegakendskab på tværs

•

Ledelsesmæssig fokus på snitfladerne.

Vigtigheden af disse andre forudsætninger kan illustreres ved, at alle 6 kommuner i bench‐
marksamarbejdet tilsyneladende allerede har beskrevet snitflader til børne‐ og ungeområdet.
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Alligevel synes 4 af 6 kommuner, at sagsoverdragelsen fra ung til voksen i praksis kun fun‐
gerer ”nogenlunde”. (jf. svarene på spørgsmål 3A i spørgeskemaet om overgangen fra ung
til voksen).

I Gladsaxe Kommune er snitflader og problematikker vedrørende uddannelse for unge med særlige behov, borgerstyret personlig assistance såvel som overgangen fra barn til voksen blevet beskrevet. Arbejdspapirerne betyder, at der på de beskrevne områder nu ikke længere er så mange
hovsa-løsninger, da alle involverede afdelinger er klar på deres rolle i sagen.
Specielt vedrørende overgangen fra ung til voksen har samarbejdet været frugtbart. For at undgå
misforståelser om forskellige lovgrundlag og for at sikre en helstøbt overgang fra ung til voksen er
der etableret et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen. De to forvaltninger har medio 2009 udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som er en præcisering af praksis på området. Samarbejdsaftalen bliver løbende opdateret og justeret i takt med de
erfaringer, forvaltningerne gør sig. Herudover arbejdes der i øjeblikket i økonomistyrings øjemed på
at udvikle et ’varslingssystem’, således at voksenområdet bliver bekendt med (de dyre) sager så
tidligt som muligt. Sagerne kan dermed indgå aktivt i budgetlægningen for kommende års budgetter.

Arbejdsgruppen er enige om, at det er et område, der kræver konstant fokus.
Redskab 17: Økonomiske incitamenter
Økonomiske incitamenter bør indrettes på en måde, så kassetænkning modarbejdes og samarbejde på
tværs af forvaltninger øges. Herunder skal der udvikles incitamenter til at skabe øget samarbejde om‐
kring fleksible foranstaltninger og øget rummelighed i normalsystemet. Kommunens tildelingsmodel
bør f.eks. indrettes på en måde, så normalområdet ikke oplever incitamenter til at skubbe mennesker
med særlige behov ud af normalområdet. Dertil kommer forskellige muligheder for finansiering på
tværs af opgaveområder, så penge lettere kan flyttes rundt i systemet. Det vil bl.a. åbne op for, at det
specialiserede socialområde kan købe ydelser i normalsystemet, som derigennem oplever incitament til
at øge rummeligheden og skabe fleksible foranstaltninger. Man vil også kunne understøtte fælles fi‐
nansiering på tværs af forvaltninger, så tilbud og foranstaltninger ydes fra forskellige forvaltninger i
en fælles opgaveløsning.
Kommunernes styrke i forhold til staten og de gamle amter er helhed og nærhed. Kommu‐
nerne har således mulighed for at gå på tværs af søjlerne i samfundet, og på denne måde
skabe fælles tværsektorielle løsninger, der er bedre ‐ både økonomisk og fagligt. Der er imid‐
lertid ikke nogen af benchmarksamarbejdets kommuner, der på voksenområdet gør brug af
egentlige økonomiske incitamenter til at imødekomme kommunernes opdelte forvaltnings‐
struktur. Flere fremhæver i stedet behovet for koordinering og en tovholderfunktion på de
mest komplekse sager.
Benchmarksamarbejdets kommuner forsøger allerede i dag at arbejde på tværs af deres in‐
terne organisering. Dette sker dog ofte som et resultat af faglige vurderinger. KL anbefaler
imidlertid at økonomiske incitamenter udvikles til yderligere styrkelse af det allerede fagligt
funderede tværsektorielle samarbejde.
Ligeledes anbefaler arbejdsgruppen, at kommunerne udvikler økonomiske incitamenter.
Dette anbefales både ud fra økonomiske såvel som faglige synspunkter, da mangelen på øko‐
nomiske gevinster ved tværsektorielt samarbejde på nuværende tidspunkt kan resultere i
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dyrere og smalt organiserede løsninger, der mere tager højde for den enkelte forvaltnings tal
på bundlinjen frem for kommunens økonomi som helhed.
Der skal således til stadighed være fokus på, at en foranstaltning lægges så tæt på det almin‐
delige område, som det er muligt. Det kan medvirke til mindre stigmatisering, billigere for‐
anstaltninger, kortere vej til selvfunktion mm. Herunder tænkes f.eks. på muligheden for at
oprette job med løntilskud eller job med personlig assistance til det specialiserede områdes
målgrupper – eksempelvis mennesker med sindslidelse eller med udviklingshæmning –
frem for brugen af beskyttet beskæftigelse.

Høje-Taastrup Kommune har igennem flere år arbejdet for at skabe jobs på det almindelige arbejdsmarked til borgere, der er tilknyttet det specialiserede socialområde. Kommunens socialpsykiatri har således ansat en jobmentor, som har til opgave at skabe et tæt samarbejde med kommunens jobcenter, relevante arbejdspladser samt andre samarbejdspartnere. Siden sommeren 2008
er over 30 borgere med sindslidelser kommet i arbejde med løntilskud og/eller med forskellige grader af personlig assistance. Det betyder, at kommunens socialpsykiatri generelt ikke længere benytter sig af beskyttet beskæftigelse til borgergruppen. Samme indsatsmodel planlægges fremadrettet gennemført på området for mennesker med udviklingshæmning.

Redskab 18: Etablering af et ”17-års”-udvalg
En måde at sikre den bedste opgaveløsning er iflg. KL etableringen af ”17‐års udvalg”, som har til
formål at drøfte og planlægge overgangen fra barn til voksen for alle unge, der er i kontakt med det
specialiserede socialområde. Alle relevante forvaltninger kan deltage i udvalget, og udvalget kan ek‐
sempelvis have til opgave at lægge en individuel flerårig plan for det unge menneske. For nogle unge
vil det desuden være meget relevant at starte planlægningen tidligere end det 17. år.
Kommunernes besvarelser i det generelle spørgeskema:
Alle benchmarksamarbejdets kommuner har etableret 17‐års udvalg. Nogle kommuner star‐
ter op, når den unge fylder 16, andre når den unge er 17 år, mens det andre steder varierer
fra sag til sag, og fra borgergruppe til borgergruppe. Kommunerne er desuden blevet spurgt
om, om udvalget har fået udarbejdet fælles retningslinjer. Gentofte Kommune har haft det i
længere tid. Høje‐Taastrup, Helsingør og Gladsaxe kommuner svarer ja, mens Hillerød og
Greve svarer delvist.
Det er imidlertid gruppemedlemmernes vurdering, at overgangen fra barn til voksen udgør
en særlig problematik i forhold til helhed i opgaveløsningen i kommunerne. Det er en stor
udfordring for de enkelte kommuner at skabe den nødvendige sammenhæng i indsatsen, når
den unge går fra at være barn til voksen. Dette skyldes til dels, at indsatsen for henholdsvis
børn og voksne beror på forskellig lovgivning, dels at indsatserne ofte er organiseret i for‐
skellige forvaltninger. Arbejdsgruppen har derfor valgt at give dette redskab ekstra op‐
mærksomhed i researcharbejdet, og gruppen har i samarbejde med benchmarksamarbejdets
børnegruppe besvaret et spørgeskema, der går i dybden med problematikken.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i flere tilfælde er diskrepans mellem de indkom‐
ne svar fra børne‐ og voksenområdet i samme kommune. Dette opfatter arbejdsgruppen som
forårsaget af følgende to aspekter:
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•

I de spørgsmål, hvor det drejer sig om kommunernes oplevelse af samarbejdet,
kan forskellene i besvarelserne mellem børne‐ og voksenområdets medarbejdere
formentlig forklares med, at der dels er tale om skønsmæssige angivelser, og dels
at der kan være en forskel i forventninger i forhold til at være overdrager af en
sag og at modtage en sag.

•

Nogle uoverensstemmelser i besvarelser kan skyldes uenighed om spørgsmålets
tolkning. I disse tilfælde har arbejdsgruppen behandlet de uddybende kommen‐
tarer nedenfor i skemaet.

Når man umiddelbart behandler de indkomne svar fra kommunernes børne‐ og voksenafde‐
linger, står de positive besvarelser tilsyneladende i kontrast til den oplevede udfordring, som
gruppemedlemmerne har tegnet i arbejdsgruppens drøftelser:

Procedurer:
Næsten alle kommuner svarer positivt på, om der er udarbejdet procedurer for overgangen.
Hillerød og Helsingør kommuner har procedurer under udarbejdelse. Ligeledes svarer Høje‐
Taastrup, Hillerød, Helsingør og Greve kommuner bekræftende på, at man arbejder med
forskellige procedurer, alt efter hvilken type sag man skal behandle. Høje‐Taastrup Kommu‐
ne fremhæver forskellen mellem pensionssager og andre sager. Kommunen har således en
særskilt procedure, der skal sikre pensionstildeling ved det 18. år til de unge, der klart er
pensionsberettigede. Det sker ved, at den børnesagsbehandler, der sidder med sagen udfyl‐
der ressourceprofilen og sikrer rettidig indstilling til relevante bevillingsudvalg. Helsingør
og Greve kommuner påpeger forskelle mellem sociale sager og handicapsager bl.a. ift. al‐
dersgrænsen for, hvornår de skal tages op i fælles samråd. Hillerød Kommune skelner mel‐
lem døgnanbringelsessager og sager, hvor borger skal i eget hjem med støtte. Selvom Gentof‐
te Kommune har svaret nej til, at de arbejder efter forskellige procedurer, så fremhæver kom‐
munen alligevel forskelle i mængden af krævede informationer, alt efter sagens karakter.

Overleveringsmøder:
Alle kommuner svarer ydermere bekræftende på, at der afholdes overleveringsmøder mel‐
lem børne‐ og voksenområdet. 4 kommuner svarer ja på, at der er nedsat et overleverings‐
udvalg, mens der er uoverensstemmelse i Hillerød kommunes besvarelser fra hhv. børne‐ og
voksenområdet. Dette skyldes formentlig forskellige tolkninger af begrebet. Alle kommuners
udvalg har deltagelse af repræsentanter fra børne‐ og voksenområdet – i nogle kommuner
fra ledelsen, i andre fra sagsbehandlere, i andre igen fra faglige konsulenter. I flere kommu‐
ner er flere af de førnævnte grupper repræsenteret. Greve Kommune har repræsentanter fra
Pleje og Sundhed. Gentofte Kommune inddrager desuden repræsentanter fra Pleje og Sund‐
hed og har også har deltagelse fra Jobcenter og Sociale ydelser. Kun Gladsaxe Kommune
svarer nej til et fast overleveringsudvalg, og henviser til den enkelte sagsbehandlers ansvar
for, at relevante mødedeltagere samles.
Alle kommuner svarer desuden bekræftende på, at de har en fast praksis for, hvor ofte der
skal afholdes overleveringsmøder. Denne rutine svinger fra månedlige møder, over kvar‐
talsvise til halvårlige møder. Greve og Gladsaxe kommuner indkalder ad hoc til den konkre‐
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te overlevering, men følger indtil da systematisk op på processen. Der er dog bemærkelses‐
værdig stor uoverensstemmelse mellem besvarelserne i dette spørgsmål. Dette kan skyldes
forskelle i tolkning af spørgsmålet. Nogle områder/kommuner har således sandsynligvis
svaret på, hvor ofte kommunernes udvalg mødes, mens andre har svaret på, hvor ofte ud‐
valget mødes om en bestemt sag.
Alle kommuner har også fastsat et bestemt tidspunkt for, hvornår en overdragelsessag skal
startes op. Gentofte Kommune starter op, når den unge fylder 17 år. Ved sager, der indehol‐
der botilbud med længere ventetid, kan der startes op allerede ved det 16. år. Gladsaxe
Kommune starter alle sager op ved 16 ½ år. Greve og Høje‐Taastrup kommuner starter sa‐
gerne op, det første halvår efter den unge er fyldt 17 år. Helsingør Kommune opstarter han‐
dicapsager fra det 16. år. Andre sager behandles fra det 18. år og frem til det 23. år. Hillerød
Kommune opstarter sager fra det 16. år, hvor voksenområdet informeres løbende frem mod
det 18. år. Alle kommuner inddrager desuden forældrene i overgangen fra barn til voksen
fra sagens opstartsfase. Hvornår og hvorledes, inddragelsen sker, kan dog variere med sa‐
gens karakter.
Efter denne gennemgang af positive besvarelser, kan det umiddelbart se ud til, at bench‐
marksamarbejdets kommuner ikke kan genkende denne særlige problematik, som KL frem‐
hæver i sit redskab nr. 18. Grupperne har imidlertid også svaret på en række spørgsmål, der
sætter spørgsmålstegn ved de nedskrevne procedurer og mødestrukturen, ved at rette fokus
mod den oplevede praksis i kommunerne:
På spørgsmålet om, i hvor stor en andel af overgangssagerne proceduren følges i praksis, er
der stor forskel kommunerne imellem, såvel som internt i kommunerne. Hillerød og Gladsa‐
xe kommuner er de eneste kommuner, hvor børne‐ og voksenområde har samme opfattelse,
og begge kommuner svarer, at proceduren følges i 75 % af sagerne. Kun Helsingør og Gen‐
tofte kommuner har svaret, at proceduren følges 100 %, men da er det kun et af de to områ‐
der, der svarer så positivt (i Gentofte børnedelen, i Helsingør voksendelen). Helsingør
Kommunes børnedel svarer ikke med henvisning til, at proceduren kun lige er startet op. I
Gentofte Kommune har voksenområdet en anden oplevelse af praksis’ end børneområdet.
Mens børneområdet mener, at proceduren følges 100 %, mener voksenområdet, at det kun er
tilfældet i 50 % af sagerne. En lignende diskrepans gør sig gældende for Høje‐Taastrup
Kommune, hvor børneområdet svarer 75 % mens voksenområdet svarer 50 %. Greve har
ikke svaret med henvisning til, at kommunen ingen statistik har på området.
Alle kommuner er desuden blevet bedt om at beskrive de praktiske aspekter af overgangen,
som fungerer godt og mindre godt. Følgende udfordringer og barrierer kan forhindre kom‐
munerne i at yde et optimalt stykke arbejde:
•

Det kan være en udfordring i Børne‐ og Ungeafdelingen at identificere sager til
overdragelse.

•

Der overdrages ikke altid rettidig information fra Børne‐ og ungeområdet til Vok‐
senområdet.

•

Der kan herske tvivl om, hvornår og til hvem sagsmaterialet skal overdrages.

•

Der kan herske tvivl om, hvem der skal påtage sig rollen som koordinerende
medarbejder (tovholder).
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•

Usikkerhed om opgavefordeling og opfattelsen af en skæv opgavefordeling kan
generere konflikter på tværs af områderne.

•

Der bliver ikke altid fulgt op på sager, der overdrages meget tidligt.

•

Sager om USB (Den Særlige Ungdomsuddannelse ‐ tidl. STU) kan udgøre en sær‐
lig udfordring.

•

Pårørende informeres og inddrages ikke tidsnok i overgangsprocessen.

Det er en generel opfattelse i kommunerne, at handicapsager forløber bedre end sociale sa‐
ger, hvor der enten er tale om store sociale vanskeligheder, eller hvor der hersker tvivl om,
hvorvidt støtte overhovedet er berettiget efter det 18. år.
Til gengæld kan der være meget at vinde, hvis samarbejdet fungerer. Hillerød Kommune
skriver således: ”Overdragelsesmøderne fungerer nu så godt, at det ikke er nødvendigt med
deltagelse af ledere. Der træffes gode beslutninger inden for et meget vanskeligt felt – det er
sjældent, at der opstår konflikter, som efterfølgende skal redes ud af ledelseslaget. Mange af
sagerne bliver drøftet løbende og ikke kun til de formelle overdragelsesmøder”.
Generelt kan det således konkluderes, at procedure og praksis ikke altid følges ad. Det er
derfor gruppens vurdering, at udarbejdelse af procedurer for sagsoverdragelse, mødestruk‐
tur mv. er vigtige redskaber til at håndtere overgangen fra ung til voksen, men klare proce‐
durer kan imidlertid ikke gøre det alene. Andre helt basale forhold skal også opfyldes:
•

Tilstedeværelse af medarbejderressourcer hos de områder, der skal samarbejde.

•

Lav personaleomsætning i samme områder.

•

Kollegakendskab på tværs.

•

Ledelsesmæssig fokus på overgange, snitflader og sagsoverlevering.

Vigtigheden af disse andre forudsætninger kan således illustreres ved, at alle 6 kommuner i
benchmarksamarbejdet tilsyneladende har beskrevet procedurer for overgangen fra barn til
voksen. Alligevel synes ingen kommuner, at proceduren fra ung til voksen følges 100 %, og i
selv de mest positive kommuner er der stadig 25 % af sagerne, hvor proceduren ikke følges.
Ligeledes besvarelserne på spørgsmålet om, hvordan sagsoverleveringen fungerer i praksis,
peger på de udfordringer, kommunerne møder i samarbejdet mellem områderne, samt vig‐
tigheden af, at de overstående forhold er i orden. Alle 6 kommuner i benchmarksamarbejdet
har således beskrevet snitflader til børne‐ og ungeområdet (jf. KL’s redskab nr. 16), og har
udarbejdet procedurer for overgangen fra barn til voksen. Alligevel synes 4 af 6 kommuner,
at sagsoverdragelsen fra ung til voksen i praksis kun fungerer ”nogenlunde”.
Redskab 19: Større fleksibilitet i foranstaltningerne
Da kommunerne fik det samlede ansvar for opgaveløsningen, fik de også nye muligheder for
at tilbyde mere fleksible og individuelt tilpassede løsninger, der f.eks. kan afløse den traditi‐
onelle skarpe skelnen mellem støtte i eget hjem (§ 85) og døgnbotilbud (§ 107 og 108) på om‐
rådet. Mere fleksible tilbud er ofte ensbetydende med mindre indgribende foranstaltninger,
der samtidig vil være mere omkostningseffektive.
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KL giver følgende eksempler på, hvordan kommunerne kan skabe mere fleksible løsninger:
•

Kommunerne skal bruge de eksisterende lokale tilbud som base for etablering af ambulante
tilbud. Det kan enten være i form af dagtilbud, udgående teams, åben rådgivningsfunkti‐
on etc. De eksisterende tilbuds ekspertise vil således blive brugt, når kommunerne tilbyder
andre mindre indgribende foranstaltninger end botilbud.

•

Kommunerne skal oprette fleksible og generelle lokale tilbud, hvor tilbuddet inden for de
faglige rammer kan tilpasses de konkrete borgere, som kommunen ønsker at visitere til til‐
buddet. Hermed arbejder man på løsninger, der giver borgeren mulighed for at forblive i
lokalområdet og opretholde det lokale netværk, som borgeren har opbygget.

Hillerød Kommune arbejder meget aktivt med tilpasninger både af de lokale tilbud og de tilbud,
hvor kommunen sælger pladser til andre. Således havde kommunen et aflastningstilbud med en
lav efterspørgsel, som derfor delvist blev ændret til et ”flytte-hjemme-fra på deltid” tilbud.

I Gladsaxe Kommune blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2008-2011 forudsat en fremtidig omlægning og en øget anvendelse af egne tilbud inden for området voksne med særlige behov. Omlægningen og den øgede anvendelse af egne tilbud skal finde sted i de kommende år.
Herudover er visionen i kommunens handicappolitik at skabe en fælles og overordnet ramme for
kommunes tilbud til børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser, som sikrer, at de kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår. Derfor arbejdes der lige nu på at implementere en
strategi, som handler om, hvordan Gladsaxe Kommune gennem at opretholde, ændre eller tilpasse
rammerne for den enkelte borger, kan skabe betingelser, hvor vedkommende får mulighed for at
udnytte egne ressourcer og deltage aktivt i samfundslivet i endnu højere grad, end det er tilfældet i
dag. Strategien kan overordnet inddeles i fire kategorier:
Åbne, alment tilgængelige tilbud, hvis overordnede formål er at støtte borgerne i at kunne bo i eget
hjem. Dette gøres ved at give borgerne et sikkerhedsnet og muligheden for at få den nødvendige
støtte på alle tider af døgnet. Konkret er disse tilbud en vagttelefon, en akut overnatningsmulighed
og klubtilbud i aftentimerne og i weekenden.
Optrænings- og udviklingstilbud, som konkret har form af korte, intensive forløb, som gives uden
for borgernes hjem. Forløbene kan gives både individuelt og i grupper. Ved etablering af optrænings- og udviklingsforløb udenfor borgerens hjem er det målet at skabe rammer, hvor de sociale
kompetencer også kommer i spil, og hvor der er et langt tættere samarbejde med Jobcentret.
Støttende tilbud. Omlægningen vil få som konsekvens, at en bredere gruppe af borgere bliver boende i Gladsaxe Kommune frem for at blive anbragt i døgntilbud udenfor kommunen, herunder
etablering af aflastnings- og omsorgspladser, der kan støtte de borgere, som har brug for særlig
støtte i en kortere periode.
Opgangsfællesskaber og botilbud. Der arbejdes videre med at afklare det fremtidige behov for
særlige boliger, og med at de nuværende botilbud tilrettelægges sådan, at borgerne sikres det
bedst mulige faglige tilbud.
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Samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommuner
Kommunerne har forsyningsansvaret på det specialiserede sociale område. Når man imidler‐
tid tager i betragtning, at det specialiserede sociale område indeholder mange forskellige
målgrupper, så kan den enkelte kommune ikke være helt selvforsynende i forhold til en ræk‐
ke specialiserede tilbud. Kommunerne vil på denne måde stadig i et vist omfang have behov
for at anvende eksterne leverandører i form af tilbud drevet af andre kommuner, regionerne
eller private. Derfor er det en fælles udfordring at sikre koordinering af udbud og efter‐
spørgsel af ydelser på området.
Redskab 20: Forsyningsfællesskaber
Som et supplement til samarbejdet på regionsniveau kan kommuner indgå i forpligtende samarbejder
med kommuner i lokalområdet. I disse samarbejder kan udbud og efterspørgsel koordineres, og man
kan i fællesskab tilvejebringe de nødvendige pladser og specialiserede tilbud.
Ingen af benchmarksamarbejdets kommuner indgår i eller har erfaring med sådanne forsy‐
ningsfællesskaber.
Gruppen vurderer dog, at etableringen af forsyningsfællesskaber kan være en farbar vej
frem. Der vil imidlertid være praktiske og ressourcemæssige barrierer for realiseringen:
•

Hvilken kommune skal tage initiativet?

•

Hvilke kommuner skal man i givet fald kontakte om et eventuelt fællesskab?

•

Hvordan får vi fælles overblik over potentielle borgere?

•

Hvilken kommune skal påtage sig tovholderfunktionen/projektlederskabet?

Følgende overvejelser er bud på, hvordan man kunne komme i gang:
Kommunerne etablerer et formaliseret netværk/mødeforum på det specialiserede socialom‐
råde med de kommuner, som man har tradition for at samarbejde med på andre kommunale
opgaveområder. På den måde kan det blive et formaliseret, fælles ansvar for de deltagende
kommuner at dagsordensætte spørgsmålet om forsyningsfællesskaber, der eventuelt kunne
danne grundlag for følgende initiativer:
•

X antal kommuner går sammen om i fællesskab at dele bygherrefunktionen (an‐
lægsudgifter, driftsansvar, budgetansvar) på et tilbud. Hver kommune forsyner
det nyoprettede sted med Y antal borgere.

•

X antal kommuner opretter Y antal små bofællesskaber, og opretter samtidig i
fællesskab et støttecenter. Denne model giver mulighed for at opretholde en lokal
forankring samtidig med, man skaber rum for fælles faglig sparring, og økonomi‐
ske stordriftsfordele.

•

1 kommune opretter et tilbud, mens resten af kommunerne giver bindende til‐
sagn om at benytte dette. Dette indebærer dog en risiko for, at kommunerne
kommer til at betale for pladser, som de reelt ikke har behov for, og kan derfor
medvirke til øgede – og unødvendige – udgifter på området

Udfordringer: Det genererer bindende udgifter at binde sig til x antal pladser.
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Redskab 21: Faglige netværk
Erfaringsudveksling kan understøttes ved deltagelse i forskellige faglige netværk, der mange steder er
etableret mellem kommunerne. Kommunernes problemstillinger er ofte sammenlignelige, og der kan
derfor være meget at lære ved at se, hvordan andre kommuner har grebet situationen an. Netværkene
kan være som følger:
•

Centreret om et særligt fagligt område, og have relevante fagpersoner fra regionen som
deltagere.

•

Netværk med fokus på styring.

•

Netværk med fokus på økonomi.

•

Netværk med fokus på takstfastsættelse etc.

Alle benchmarksamarbejdets kommuner indgår i forskellige former for netværksdannelse.
Kommunernes netværk dannes på forskellige niveauer:
•

Fagpersoner på udførerniveau.

•

Netværk og erfagrupper for sagsbehandlere.

•

Konsulenter mødes om forskellige fagområder såvel som tilsynsopgaver.

•

Alle kommuner deltager også i netværksgrupper på ledelsesniveau.

Mange af kommunernes netværk er faglige netværk med fokus på enkeltområder inden for
lov om social service (misbrug, handicap, senhjerneskader, sindslidelser).
Redskab 23: Inspiration og støtte udefra
Den enkelte kommune kan hente erfaringer fra andre kommuner ved at bruge diverse erfaringsdataba‐
ser eller specialrådgivning. To eksempler herpå er Servicestyrelsens database for God Social Praksis,
hvor kommunerne kan hente andre kommuners beskrivelser af god praksis, samt VISO, der yder råd‐
givning og udredning til opkvalificering af kommunernes afgørelser.
Høje‐Taastrup, Hillerød og Helsingør kommuner gør brug af God Social Praksis. Greve,
Gentofte og Gladsaxe kommuner gør ikke, men benytter til gengæld andre internetbaserede
inspirationskilder. Alle kommuner benytter sig også af ekspertbistand fra VISO. Alle kom‐
muner ca. 1‐5 gange årligt, undtagen Helsingør, der skønner at benytte sig af specialrådgiv‐
ningen 5‐10 gange årligt.
Redskab 24: Dialog mellem betalings- og handlekommune
Når en kommune visiterer en borger til permanent ophold i en anden kommune, overgår handlefor‐
pligtigelsen til den nye opholdskommune, mens borgerens hjemkommune fortsat er betalingskommu‐
ne. Handlekommunen har ikke pligt til at inddrage eller informere betalingskommunen, hvis borgeren
overflyttes til andet tilbud eller visiteres til yderligere hjælp. Betalingskommunen bliver således først
bekendt med eventuelle udgiftsstigninger, når denne modtager regninger. Det er derfor en udfordring
for betalingskommunen at holde sig opdateret i forhold til den udgiftsmæssige belastning. Dette kan
imødegås ved at indgå i dialog med handlekommunen.
KL anbefaler således, at betalingskommunen søger at etablere en systematisk dialog med
handlekommunen vedrørende de ydelser, som handlekommunen beslutter at yde til borge‐
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ren. Dette betyder eksempelvis, at der aftales fælles spilleregler for dialog, når bestemte situ‐
ationer opstår, såsom stigende udgifter til borger.
Benchmarksamarbejdets kommuner er blevet spurgt om, de har aftalt regler for dialog med
handlekommune i de tilfælde, hvor kommunen som betalingskommune ikke har handlefor‐
pligtigelsen. Greve Kommune svarer nej hertil. Høje‐Taastrup, Hillerød, Gladsaxe og Gentof‐
te kommuner har aftalt regler for dialog ved sagens oversendelse. Hillerød og Gladsaxe
kommuner udarbejder desuden aftaler om, hvilke oplysninger handlekommunen bør over‐
sende. Hillerød, Helsingør, Gladsaxe og Gentofte kommuner har desuden dialog omkring
sikringen af borgerens samtykke og indforståelse samt yderligere sagsoplysninger f.eks.
handleplan mv. Hillerød Kommune har dertil også aftalt regler for dialog og samarbejde
med handlekommune for hurtig underretning ved fordyrende foranstaltninger.
Dialogen mellem betalings‐ og handlekommune kræver i et vist omfang samtykke fra borge‐
ren, og det kan være en barriere for brugen af dette redskab. Desuden er dialogen ressource‐
krævende for både betalings‐ og handlekommunen.

6.3. Læringsmuligheder
Kobling af ledelsesinformation og de enkelte forvaltningers økonomistyring.
God ledelsesinformation består af let tilgængelige informationer, som målrettes brugernes
forskellige behov. Der leveres styringsinformation, som er anvendelig for såvel direktør som
sagsbehandler. Detaljeringsgraden i informationen følger en trekant, hvor direktøren befin‐
der sig øverst, mens sagsbehandlere og deres chefer nederst, hvor der vil være behov for at
dykke længere ned i den enkelte visitation eller beslægtede tilbud.
Budgettet kobles op på diverse aktiviteter, og herefter er det ledelsesinformationens opgave
så tidligt på året som muligt at analysere, om budgettet holder. Hvis områders økonomi for‐
udsiges at skride, skal der udarbejdes løsningsforslag, som kan præsenteres for politikerne
hurtigst muligt. Det anbefales således, at man udvikler en ledelsesmæssig og budgetmæssig
model, der gør det muligt at identificere budgetafvigelser inden for årets første tre måneder,
så der hurtigt kan iværksættes en handleplan for, hvordan der igen sikres balance.
For at kunne skabe reel og sikker økonomistyring vil det kræve, at de aktivitetsbestemte
budgetforudsætninger løbende bliver holdt op mod den faktiske forbrugsudvikling. Dette
kræver, at man for hvert enkelt område udarbejder disponeringsark. Det skal i denne forbin‐
delse bemærkes, at disponeringsregnskaber ikke er særligt velegnede til at levere menings‐
fyldt information til direktører, fagchefer eller medarbejdere. Det kræves derfor at man i sin
opbygning af ledelsesinformationen sikrer sig, at kommunen råder over medarbejdere med
de nødvendige kompetencer til at analysere, hvor og hvordan disponeringerne fortages, og
som kan formidle dem på en forståelig måde til direktører såvel som sagsbehandlere.
En god organisering omkring ledelsesinformation og økonomistyring kræver tæt forankring
i de enkelte afdelingers daglige praksis samtidig med central styring. Begge dele er afgøren‐
de for tiltagets succesfulde implementering.
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I Helsingør Kommune bruges ledelsesinformation. Der er mulighed via LIS portal at holde sig opdateret på økonomi og forbrug. Oplysningerne hentes fra kommunedatasystemet Barn & Voksen, hvor
alle foranstaltninger registreres, og hvorfra der månedligt betales fakturaer. Ledelsen modtager månedligt kommenterede oversigter fra systemet. Oversigterne giver ledelsen god mulighed for at følge
med i udviklingen i forhold til antals- og udgiftsudviklingen, så der løbende er et overblik over, om
udviklingen er i overensstemmelse med budgettet.

Eksempel på ledelsesinformation i Helsingør Kommune
Interessetype

Betalingskommune

Paragrafnummer 103

104

107

108

85

Måned

Antal Antal Antal Antal Antal

januar

182

311

121

167

268

februar

180

306

121

165

269

marts

181

311

121

165

267
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7.

Perspektiver

7.1. Generelt
I dette kapitel samles op på de tendenser og udviklingstræk, som kommunerne har oplevet i
de seneste år – og som kommunerne fremadrettet forventer at opleve på området voksne
med særlige behov. Tendenser og udviklingstræk er sammenfattet under følgende 4 hoved‐
overskrifter:
•

Efterspørgslen (udviklingen i brugernes/borgenes antal, målgrupper mv.)

•

Ydelsernes indhold

•

Påvirkninger fra omverdenen

•

Styring og økonomi

7.2. Efterspørgslen (udviklingen i brugernes/borgenes antal, målgrupper mv.)
Generelt oplever kommunerne en stigende efterspørgsel. Både i forhold til ydelsernes om‐
fang, og indhold – og i forhold til hvor hurtigt, ydelserne skal kunne leveres. En del af for‐
klaringen er formentlig, at området efter kommunalreformen er kommet helt ”tæt på” i kom‐
munerne, og at borgerne – og deres pårørende – har fået en kortere og mere direkte adgang
til de medarbejdere, chefer og politikere, der er ansvarlige for indsatsen, både med hensyn til
indhold, kvalitet og økonomi.
Den teknologiske og medicinske udvikling er samtidig medvirkende til, at flere borgere bli‐
ver omfattet af begrebet ”det specialiserede socialområde”. Der er bedre og mere sikker di‐
agnosticering, bedre behandlingsmuligheder (ikke mindst i psykiatrien) og bedre hjælpe‐
midler. Og flere for tidligt fødte børn med multihandicaps overlever – og vokser op ‐ som
følge af bedre behandlingsmuligheder.
Dertil kommer, at borgerne i denne målgruppe lever længere. Når man ser på den generelle
befolknings levealder, så er den også stigende, men her er den generelle tendens samtidig, at
plejebehovet ikke stiger proportionalt med stigningen i levealderen, fordi borgerne generelt
holder sig friske længere. Der er tendens til, at plejebehovet opstår i en senere alder.
En tilsvarende aldersmæssig udskydelse af behovet for hjælp gælder derimod ikke borger‐
grupperne på det specialiserede socialområde. Her er den stigende levealder for flere handi‐
capgrupper (fx Downs syndrom og mennesker med svære luftvejslidelser) en medvirkende
årsag til, at den samlede efterspørgsel efter ydelser på voksenområdet stiger – simpelthen
fordi den naturlige afgang er mindre end den tilgang, der kommer ”nedefra” fra børn og
unge med særlige behov, der skal have tilbud på voksenområdet. Den situation medfører alt
andet lige et stigende udgiftsniveau, qua den længere pleje og støtteperiode.
Det må forventes, at der også i de kommende mange år vil ske yderligere fremskridt i for‐
hold til behandlingsformer og behandlingsmuligheder, og at den gennemsnitlige levealder
derfor vil stige yderligere – også for voksne med særlige behov. For gruppen voksne med
særlige behov er en stigning i den gennemsnitlige levealder i øvrigt ikke nødvendigvis kun
et udtryk for, at borgerne bliver ”gamle/ældre” i traditionel forstand. Det kan også være et
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udtryk for den situation, at borgerne blot lever flere år end tidligere – men at antal leveår
fortsat ikke er særligt højt i forhold til normalbefolkningen.
Kommunerne oplever, at efterspørgslen fra visse specifikke målgrupper stiger særligt meget.
I de senere år er især oplevet en kraftig stigning i antallet af borgere med diagnosen ADHD.
Det er samtidig en målgruppe, som får meget medieomtale og som også har tiltrukket poli‐
tisk fokus.
Kommunerne oplever endvidere, at der er særligt stigende efterspørgsel efter ydelser bevil‐
get efter servicelovens § 85, (støtte i eget hjem), jf. kapitel 4. Paragraffen dækker bredt, hvil‐
ket afspejler sig i målgruppen i forhold til ansøgningerne. Målgruppen spænder bredt
fra ʺutilpassede ungeʺ til voksne med omfattende støttebehov i eget hjem, hvor hjælpen efter
§ 85 i realiteten gives som et alternativ til et særligt botilbud efter § 108 (længerevarende bo‐
tilbud) eller § 107 (midlertidig botilbud). Opgaveløsningen (bevillingen) efter § 85 spænder
også bredt, lige fra almindelig hjemmevejledning/ADL‐træning til optræning af færdigheder,
der skal gøre borgeren i stand til at varetage arbejdslederfunktionen i en fremtidig § 96 ord‐
ning (brugerstyret personlig assistance med tilskud til ansættelse af hjælpere).
Igennem de senere år har der været øget fokus på at få så mange som muligt ud på arbejds‐
markedet, herunder også unge med multiple problemstillinger. Jobcentrene forfølger natur‐
ligt nok målsætningen om at få disse unge i job. Det har medført et øget pres i form af efter‐
spørgsel af eksempelvis hjemmevejledning til unge, hvor Jobcenteret vurderer, at socialpæ‐
dagogisk støtte er en forudsætning for den unges etablering på arbejdsmarkedet.
Endelig skal nævnes, at Folketinget i 2008 har vedtaget lovgivning, der gør borgernes ad‐
gang til brugerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 (tilskud til personlig og praktisk
hjælp) og 96 (tilskud til ansættelse af hjælpere) lettere. Kommunerne oplever endnu ingen
nævneværdig stigning i efterspørgslen på §§ 95 og 96, men en stigning i de kommende år må
forventes. Da Folketinget i 2009 også har vedtaget forbedringer af hjælpernes løn‐ og ansæt‐
telsesvilkår i BPA‐ordningerne, bliver der samtidig tale om en relativ stor stigning i udgif‐
terne pr. bevilling.

7.3. Ydelsernes indhold
Tendensen er, at kommunerne er blevet bedre til at håndtere den ”lette” gruppe af borgere,
som bliver længere tid i eget hjem. Bl.a. som en konsekvens af, at der i stigende grad tænkes i
helhedsløsninger for borgeren. Der fokuseres på borgerens hele liv og ikke kun på segmen‐
ter, dvs. man ser visitationen i et bredere perspektiv og bliver bedre til at tænke træning ind,
så borgeren får lært redskaber til at kunne klare sig selv. Der er også stigende fokus på at
træne borgeren i at tage ansvar for det samfund pågældende er en del af.
En udvikling, hvor flere bliver i eget hjem med diverse støtteforanstaltninger, kan medføre,
at de borgere, som i fremtiden visiteres til de særlige botilbud, er endnu dårligere fungeren‐
de, end vi ser i dag.
Den øgede fokus på økonomi vil formentlig medføre, at kommunerne vil stille krav om stør‐
re fleksibilitet i tilbuddene, så de i endnu højere grad tilpasses den enkeltes behov – fx at
kommunen kun betaler for et dagtilbud det antal dage, der benyttes.
I forhold til arbejdsmarkedet vil tendensen sandsynligvis være et endnu stærkere fokus på
borgerens funktionsevne og udviklingspotentiale, så man hele tiden har for øje at bringe bor‐
geren så tæt på det ʺalmindeligeʺ arbejdsmarked og samfundsliv som muligt. Det kan fx væ‐
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re bestræbelser på at erstatte § 103 (beskyttet beskæftigelse) med støttemuligheder efter be‐
skæftigelseslovgivningen, fx løntilskud i ʺrigtigtʺ job eller andre handicapkompenserende
ydelser ved erhvervsarbejde.
Der har i en del år været en stigende tendens i befolkningen til, at man ønsker, at samfundet
skal tage over i forhold til pårørende. I de senere år er denne tendens blevet forstærket
med større bevidsthed om ʺrettighederʺ og øgede kvalitetskrav. Disse krav til kvalitet næres
yderligere af den danske ratificering af FNʹs handicapkonvention, der har som konsekvens,
at mange eksisterende tilbud ikke længere er ʺtidssvarendeʺ eller lever op til de internationa‐
le krav (fx i forhold til boliger), som Danmark har forpligtiget sig på.
Den stigende levealder kan også medføre behov for ændrede tilbud, fx øget behov for at til‐
knytte mere plejepersonale og sundhedsfagligt personale til særlige botilbud – og der vil
formentlig komme endnu mere fokus end i dag på at styrke borgernes generelle sundhedstil‐
stand (kost, motion mv.).
Endelig skal nævnes, at en stigende levealder vil udfordre kommunerne i forhold til at kun‐
ne tilbyde aktivitets‐ og samværstilbud efter § 104 målrettet ældre med særlige behov. I dag
er § 104 tilbud hovedsagelig rettet mod yngre målgrupper.

7.4. Påvirkninger fra omverdenen
Der opleves en stigende bevidsthed hos forældre og pårørende om muligheder for støtte. Det
giver en stigende efterspørgsel ‐ ikke mindst i forhold til stærkt specialiserede støtte‐ og bo‐
foranstaltninger, der typisk vil være kostbare.
Kommunerne oplever generelt et stigende pres fra borgerne – og især fra de pårørende. Det
opleves dels i form af et stigende antal klager i det formelle klagesystem, dels (især) i form af
et stigende antal henvendelser til borgmester, udvalgsformand og administrativ ledelse.
Klager og henvendelser går både på konkrete afgørelser, på at der efter borgerens/de pårø‐
rendes opfattelse ikke bliver taget de nødvendige hensyn i sagsbehandlingen – og på læng‐
den af sagsbehandlingen. Ikke sjældent kommer klagen fra velfungerende forældre, der
henvender sig direkte til politisk eller administrativ ledelse.
Krydspresset mellem borgernes behov, de pårørendes forventninger, den sociale faglighed
og økonomien er taget til – bl.a. fordi flere kommuner har fået større fokus på at styre øko‐
nomien på området.
Midt i krydspresset sidder sagsbehandlerne, og deres job kan i perioder føles svært. Det spe‐
cialiserede socialområde er samtidig et meget kompleks område at være sagsbehandler på –
og det at have erfaring er derfor også en fordel.
For fortsat at kunne rekruttere og fastholde dygtige/erfarne sagsbehandlere til det specialise‐
rede socialområde er det vigtigt, at sagsbehandlerne får opbakning til at håndtere dette
krydspres – herunder også politisk opbakning. Opbakning kan bl.a. opnås ved at have så
konkrete beskrivelser som muligt af de ydelser og det serviceniveau, som kommunen kan
levere – og ved at dette serviceniveau er politisk accepteret og kommunikeret åbent til borge‐
re og samarbejdspartnere. Et væsentligt element heri er også spørgsmålet om, hvad kommu‐
nen kan forvente og ”forlange” i forhold til borgerens aktive deltagelse i opgaveløsningen –
naturligvis med udgangspunkt i en viden om borgerens nedsatte funktionsniveau og med
udgangspunkt i en respektfuld dialog.
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Kommunerne oplever til gengæld ingen ændringer i antallet af henvendelser og klager fra
interesseorganisationer, patientforeninger o. lign.

7.5. Styring og økonomi
Som det er fremgået tidligere i dette kapitel, forventer kommunerne en øget efterspørgsel og
pres på området voksne med særlige behov. Det medfører alt andet lige et større økonomisk
pres med risiko for fortsat udgiftsvækst. Situationen er imidlertid den, at den meget kraftige
vækst i udgifterne til det specialiserede socialområde, som landets kommuner generelt har
oplevet siden kommunalreformen, ikke kan fortsætte i de kommende år. Den konklusion er
der enighed om mellem regeringen og KL, jf. også økonomiaftalen i 2009 mellem regeringen
og KL.
Der er allerede en proces i gang, hvor landets kommuner har øget fokus på at styre området
bedre og sikre mere gennemskuelig balance mellem faglighed og økonomi – og ikke mindst
skabe det overblik, der gør prioriteringer og styring reel mulig. Den proces er også i gang i
de 6 benchmarkingkommuner, hvilket bl.a. valget af dette års analysetema er et vidnesbyrd
på. Regeringen og KL understøtter processen, jf. økonomiaftalen, hvor det bl.a. også er aftalt,
at regeringen fremsætter lovforslag om at ændre retssikkerhedslovens regler om handle‐ og
betalingskommuner. Lovforslaget var forventet fremsat i januar 2010, men er dog først frem‐
sat medio marts måned.. Nævnes kan endvidere regeringens og KL’s fælles pjece med 25
konkrete redskaber til styring af det specialiserede socialområde, jf. også kapitel 6.
Fremadrettet må det forventes, at tilbuddene til borgerne bliver mere fleksible og individuelt
tilpassede. Kommunerne vil formentlig i stigende grad have fokus på kun at betale for lige
præcis den hjælp, som den pågældende borger vurderes at have brug for – også selv om
borgeren har ophold i et botilbud med enhedstakst baseret på et ”gennemsnitligt” serviceni‐
veau. Derfor vil vi formentlig se en udvikling i retning af flere og mere specificerede sær‐
takster/tillægstakster som supplement til (lavere) grundtakster.
Bagsiden af medaljen er dog, at der i givet fald må gives køb på princippet om størst mulig
enkelthed og gennemskuelighed i priser og afregningssystemer – og at kommunerne som
konsekvens heraf skal bruge flere ressourcer på visitation og administration. Altså en klar
fravigelse af de principper og anbefalinger, der fremgår af rammeaftalen og i KKR‐regi i øv‐
rigt.
At opnå større fleksibilitet og individuelt tilpassede løsninger og samtidig bevare princip‐
perne om gennemskuelighed i takster og en enkel administration er svært. I praksis er det
næppe realistisk. Her må kommunerne træffe et valg.
I forhold til at styre udgifterne vil politisk godkendte kvalitetsstandarder være et must. Sam‐
tidig med at kommunerne skal ind i en skærpet dialog med tilbudsudbyderne om, hvad
kommunerne får for pengene.
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Bilag 1
Relevante paragraffer i Lov om Social Service
Kapitel 16
Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter
§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp
til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Kontant tilskud
§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en
person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale
et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.
Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har
behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i
hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp,
som den pågældende selv antager.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat
skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis
passer den pågældende.
Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1‐3, at tilskudsmod‐
tageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse,
at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågæl‐
dende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at til‐
skuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter
er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende
spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående,
foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.
Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen
tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v.

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret per‐
sonlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje,
overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i
stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren
kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med
en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den
nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjæl‐
perne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse
og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den priva‐
te virksomhed i samråd med den pågældende.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der
ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er
den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borge‐
ren.
Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbe‐
styrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.
§ 96 a. Indenrigs‐ og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrel‐
sens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af ud‐
gifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative
opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp.
Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 udbetales månedsvis for‐
ud.
Stk. 3. Indenrigs‐ og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regule‐
ring af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud.
§ 96 b. Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter §§ 95 eller 96, skal den
hidtidige opholdskommune, uanset reglerne i § 9 i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye opholdskommune
har truffet afgørelse om tilskud efter §§ 95 eller 96.
Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kommunen krav på refusion herfor
fra den nye opholdskommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige op‐
holdskommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere opholdskommune og
frem til datoen for den nye opholdskommunes afgørelse.
§ 96 c. Hvis en borger, der modtager tilskud efter §§ 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved
udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en må‐
ned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.
Stk. 3. Indenrigs‐ og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling.
Kapitel 19
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år,
som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro‐
blemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og
som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til perso‐
ner med særlige sociale problemer.
§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets‐ og samværstilbud til personer med be‐
tydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til op‐
retholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
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Kapitel 20
Botilbud
§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
har behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for
1) omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode
har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der
2) har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan
klare sig uden støtte.
§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende
ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti‐
onsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, om‐
sorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kom‐
mune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den
pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og
tilflytningskommunen.
Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registre‐
rede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samle‐
ver eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter
stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindsli‐
delse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne for at
få tilbud om boform efter stk. 2.
Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region
eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og personer
med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1.
Stk. 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforan‐
staltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller en eller flere
kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse personer
1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse,
i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig
2) nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for admini‐
strativ anbringelse, eller
som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer
3) med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mu‐
lighed for administrativ anbringelse.
§ 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har
været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie‐ eller sam‐
livsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg
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og støtte.
Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra
offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med
særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har
behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning
fra offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
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