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Midlertidige botilbud  - §107
(23,8 mio. kr. i 2015)

Ø Udgiftsstigning fra 2012 til forventet 2017  på 137 %
Ø Gennemsnitspriser pr. borgere 2015 - forventet 2017 øget med 42 %
Ø De 5 dyreste borgere i 2015 udgør 5,6 mio. kr.



Ø Primært eksterne leverandører 
(2015: Private 52%, regionale 36 % og andre kommuner 12%)

Ø Store forskelle i prisniveau ved eksterne leverandører
Ø Private leverandører får ikke afsluttet borgere – 

(16 % afsluttes ved private - Andre kommuner afslutter ca. 60%) 

Midlertidige botilbud  - §107
(23,8 mio. kr. i 2015)



Ø Udgifter reduceret med  16% - antal borgere reduceret med 25 % 
 - MEN modsvares af stigninger under Socialpædagogisk bistand §85

Ø De 5 dyreste udgør 7,6 mio. kr.
Ø Gennemsnitsprisen stiger – der bliver flere af de dyre 
Ø Regionale 33% og andre kommuner 67% - men regionale tilbud 

generelt billigere

Længerevarende botilbud - §108 (Eksterne)
 (28,2 mio. kr. i 2015) 



Anbefalinger Botilbud § 107 og 108

Ø Opfølgning på alle sager med fokus på pris, kvalitet, effekt og afslutning

Ø Genforhandlinger af alle kontrakter ved eksterne leverandører og 
     generel styrkelse af kompetencerne til kontraktforhandling 

Ø Sikre serviceniveauet er det samme såvel eksterne som internt

Ø Ved nye visiteringer skal der være fokus på:
ü At hente flere tilbud hjem
ü Pris og kvalitet
ü Kontraktforhandling
ü Opfølgning og afslutning

Ø Optimering af visitationen i forhold til planlægning af botilbud, herunder 
styrket samarbejde med børnehandicap



Anbefalinger Botilbud § 107 og 108

Ø På trods af frit valg på længerevarende botilbud, skal det sikres at 
tilbuddet borgeren ønsker ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som 
kommunen vurderer, kan tilgodese borgerens behov

Ø Få afdækket mulighederne for udvidelse af antallet af midlertidige (§107) 
og længerevarende (§108) botilbud i Hedensted kommune med henblik 
på hjemtagelse af borgere, hvor det er økonomisk rationelt, samt sikre 
fremtidsmulighederne for midlertidige og længerevarende botilbud

Ø At vi etablerer systematisk opfølgning på alle borgere i midlertidige og 
længerevarende botilbud

Ø Etablering af en effektmodel der sikrer fokus og opfølgning på, at 
borgerne bliver så selvhjulpne så muligt



Socialpædagogisk bistand - §85 
(64 mio. kr. i 2015)

Ø Udgifter øges med 27 % fra 2013 til forventet 2016
Ø Flere dyre tilbud
Ø De dyreste 5 borgere kostede 6,8 mio. kr. i 2015



Socialpædagogisk bistand - §85 
(64 mio. kr. i 2015)

Ø Eksterne leverandører udgør en stadig stigende andel 
- Andel er steget fra 29% i 2013 til forventet 36 % i 2016

Ø Gennemsnitsprisen  er stigende fra 2013 – 2015
- Regionale 43 %, andre kommuner 19 % og Private 47 %)



Anbefalinger til Social pædagogisk bistand (§85)

Ø Opfølgning på mål og effekt af socialpædagogisk bistand i egen bolig 
såvel internt som eksternt (Revisitering!)

Ø Sikre samme serviceniveau såvel internt som eksternt

Ø Afdække mulighederne for tidsafgrænsede alternative tilbud 
eksempelvis mestringskurser

Ø Fokus på målgruppeafgrænsning



Ø Udgifter øget med 11 % fra 2013-2015 (Korrigeret)
Ø De 5 dyreste eksterne tilbud udgør 1 mio. kr.
Ø Eksterne leverandører udgør 82 % i 2015, incl. transport
Ø Der er ikke i lovgivningen fastsat en nedre grænse for omfanget af tilbud 

om beskyttet beskæftigelse 

 

§103 Beskyttet beskæftigelse 
(5,6 mio. kr. i 2015 incl. transport)



Ø Høje udgifter til transport ved eksterne (17 % af udgiften)
Ø Fordeling ved eksterne leverandører: 77% ved andre kommuner, 16% 

regionale og 7% private
Ø Gennemsnitsprisen ved eksterne leverandører er stigende 

§103 Beskyttet beskæftigelse 
(4,5 mio. kr. i 2015)



§104 Aktivitets- og samværstilbud 
(14,9 mio. kr. i 2015)

Ø Udgifter relativt stabile
Ø Eksterne leverandører udgør 77 % i 2015 
Ø Udgifter til transport udgør 12 % af forbruget (1,7 mio. kr. i 2015)
Ø De 5 dyreste eksterne tilbud udgør 1,8 mio. kr. (+ Eksterne botilbud)
Ø Der er ikke i lovgivningen fastsat en nedre grænse for omfanget af 

tilbud om samværs- eller aktivitetstilbud



Anbefalinger til Beskyttet beskæftigelse og 
Aktivitets- og samværstilbud

Ø Sikre samme serviceniveau internt som eksternt

Ø Kontraktforhandling med eksterne leverandører med fokus på pris og 
kvalitet

Ø Øget fokus på eksisterende tilbud i Hedensted Kommune

Ø Udvide og udvikling af egne tilbud i kommunen

Ø Optimering af udgifter til transport

Ø Målgruppeafgrænsning

Ø Løbende revisitering af Beskyttet beskæftigelse (Fremmøde ???)



Voksen Handicap
Ledsagerordning - §97 (1,8 mio. kr. i 2015)
Ø Udgifter øget med 12 % fra 2013-2015
Ø I gennemsnit ca. 3 timer pr. modtager (Visiteres til 15 timer) 

Anbefalinger:
Ø Fokus på målgruppeafgrænsning
Ø Fokus på formål med Ledsagerordning

Merudgifter  - §100 (1 mio. kr. i 2015)
Ø Stabilt niveau, men højt i forhold til øvrige kommuner

Anbefalinger
Ø Afdække service niveau i forhold til andre kommuner


