
 

Sagsnr. 27.00.00-P05-1-16 

Redaktion: Sparringsgruppen (Jesper 

Thyrring Møller, Søren Dreiø Carlsen, 
René G. Nielsen, Christina Bjerking og 
Thomas Frank) og analysegruppen 
(Heidi Jul Nielsen, Elisa Malmstrøm, 
Preben K. Krog, Tina D. Andersen, Pia 
Vestergaard, Anni Steffensen og Beti-
na Olesen) 

 

  Arbejde afsluttet 26.9.2016 

 

 
 

 

Status og anbefalinger for Social Omsorg 
 

 

 

Indhold 
 

Indledning og resumé – side 2 

 

Områdets status – organisering, ledelse, styring og økonomi – side 14 

 

Analyse af hovedområderne på Social Omsorg – side 18 

Hjemmehjælp (herunder sygepleje og rehabilitering) 

Plejecentre 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning 

Kostområdet 

Den administrative organisation og ledelse 

 

Opsamling på den aktuelle situation, muligheder og potentialer – side 52 

 

Styrings- og organisationsovervejelser på den lange bane – side 58 

 

Bilag 1 – Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg 

Bilag 2 – Liste over relevante paragraffer og deres indhold 

Bilag 3 – Uddybende analyse af voksen handicap-området 

 

 

 

  



2 

 

Indledning og resumé 

I begyndelsen af juni 2016 blev der etableret en sparringsgruppe, der skulle levere en 

redegørelse af Social Omsorg. Baggrunden er et ønske om dialog og afklaring omkring 

områdets økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske forhold. I kommissoriet ved-

taget af Byrådet ønskede man videre at arbejdet skulle ske med særligt fokus på at få 

drøftet opgavevaretagelsen og -tilrettelæggelsen i bred forstand under hensyn til den 

overordnede økonomiske ramme for området som helhed. Derfor var det også ønsket, at 

der bl.a. skal udarbejdes anbefalinger til initiativer, som gør at der bliver balance mellem 

udgifter og budget inden for Social Omsorg. 

 

Nærværende redegørelse har derfor både fokus på det korte og det lange sigte for Social 

Omsorg. På det korte sigte redegøres der for områdets umiddelbare økonomiske udfor-

dringer og områdets udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. Der redegøres 

ligeledes i en række afsnit for status og mulige indsatsområder for driftstilpasninger in-

den for Social Omsorg.  

 

Det er forventningen, at denne del af redegørelsen kan anvendes som afsæt i den videre 

proces omkring budgettilpasningerne på området. Som en del af dette arbejde bliver der 

sammenlignet med de 25 kommuner i landet på de forskellige områder med laveste ud-

gifter for at vurdere potentialer og niveau i dag. I forlængelse heraf kan der skelnes mel-

lem udgiftsniveau, effektivitet og effekt på Social Omsorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da områderne som dækkes af Social Omsorg er meget store driftsområder, hvor demo-

grafien løbende ændrer sig, og det er nødvendigt med en stærk vision og retning for 

hvordan den fremtidige udvikling kan håndteres, så beskæftiger den sidste del af redegø-

relsen sig med ”Social Omsorg på den længere bane”. Mere konkret skitserer denne sid-

ste del af redegørelsen en overordnet retning og fokus for området, som forventes, både 

at kunne være med til at sikre områdets økonomiske bæredygtighed på en længere ba-

ne, men også bidrage til, at borgerne i Hedensted Kommune får bedre og længere liv i 

deres ældre år. 

 

Anbefalingen er, at man i endnu højere grad fokuserer på den rehabiliterende tilgang og 

metode og sikre denne indarbejdet endnu bedre i driften og det daglige arbejde i alle de 

dele af opgaveløsningen, hvor det kan lade sig gøre. 

 

I Hedensted Kommune forstår vi rehabilitering, som: 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårø-

rende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige 

begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstæn-

digt og meningsfuldt liv. 

Helt overordnet er udgiftsniveauet for Social Omsorg noget højere end de 25 kom-

muner i landet med færreste udgifter. Til gengæld ser det generelt ud til, at området 

er meget effektivt – det vil sige, at man formår, at udnytte ressourcerne godt i den 

direkte borgerkontakt. Til gengæld er der også en del der tyder på, at der ikke er lige 

så gode effekter af det arbejde der udføres, som man kunne forvente, når man ser på 

andre kommuner. Det vil sige, at resultaterne af arbejdet ikke er så gode, når vi ser 

på den længere bane – altså effekterne eller outcome. Dermed bør en stor del af 

overvejelserne omkring Social Omsorg gå på;  

1) hvilke opgaver, der skal løses (og hvilke der ikke skal løses),  

2) hvilket niveau de skal løses på, samt  

3) en langt mere systematisk og løbende opfølgning på om der er effekt af det 

der arbejdes med.  

4) I forlængelse af sidstnævnte bør man ligeledes beslutte hvilke mål, der skal 

sigtes efter, og dermed følges op på. 
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Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en ko-

ordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.” 
Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet – Rehabilitering i Danmark (2004). 

 

Rehabiliteringsindsatsen skal baseres på borgerens hele livssituation, og består af en ko-

ordineret, sammenhængende og videns baseret indsats. Målet med rehabilitering er, at 

give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor de 

kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet.  

 

At arbejde rehabiliterende stiller krav til alle i organisationen i både tankegang og adfærd 

i den daglige kontakt med borgerne. Det er således ikke fremmende for fru Hansens 

funktionsniveau, hvis hjemmehjælperen selv låser sig ind og påbegynder sit arbejde. Til 

gengæld vil det være en del af fru Hansens træning, hvis hjemmehjælperen ringer på dø-

ren og afventer, at fru Hansen går ud og åbner. Det vil samtidig være med til, at give fru 

Hansen langt mere værdighed, da det jo er hendes eget hjem. Tilsvarende er det ikke 

hjælpsomt, hvis sygeplejersken der skal skifte forbinding på hr Jensen blot henter køre-

stolen og man hurtigt kan komme ud på badeværelset og få klaret opgaven. I stedet kan 

der være god træning i, at hr. Jensen selv eller måske med rollator kommer ud på bade-

værelset – selvom det tager lidt længere tid. 

 

Tilgangen skal således indarbejdes i de daglige rutiner. Og det er både vigtigt fordi det 

kan betyde, at borgerne kan klare sig med mindre hjælp i længere tid. Men det er også 

væsentligt fordi det er med til at give borgeren et mere værdigt liv. Samtidig skal den 

rehabiliterende tilgang og kultur ses i sammenhæng med den habiliterende tilgang inden 

for voksen handicap-området, således temaet er en fælles opgave i hele Social Omsorg. 
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Resumé af redegørelsen og anbefalinger 

 

Områdets nuværende organisering og styring 

Afsnittet redegør for den økonomiske udvikling på området for de seneste år. Hvordan 

har budgetoverholdelsen været og hvad er status på økonomien. Afsnittet redegør ligele-

des kort for hvordan områdets økonomiske styring fungerer (BUM, pakker, ude/inde, 

handicap, sundhed, afregning m.m.), samt hvordan man er organiseret. 

 

Afsnittet viser, at Social Omsorg, som det aktuelle billede er, har et driftsminus på ca. 25 

mio. kr. i 2017. Derudover vil der forventeligt være godt og vel 9 mio. kr. i underskud fra 

2016, som en engangs-udfordring. Tilsammen en samlet udfordring i 2017 på ca. 35 

mio. kr. 

 

Tabel 1. Budget, forbrug og resultat, Social Omsorg. 

 2015 2016 2017* 

Oprindeligt budget 653.423.960 662.260.460 678.960.460 

Korrigeret budget 689.743.415 708.428.321 669.560.460 

Forbrug 677.462.411 717.806.304 704.006.339 

    

Resultat 12.281.004 -9.377.983 -34.445.879 
*Note: For budget 2017 er indregnet overførsel af underskud på 9,4 mio. kr. fra 2016, samt en 
udvidelse af budgettet med 14,3 mio. kr. til Voksen Handicap, akutteam og træning og 2,4 mio. kr. 
til aktivitetsbestemt medfinansiering. 

 

Analyse af hovedområderne 

For hvert af områdets hovedområder redegøres der for:  

 

- Områdets status i forhold til økonomi og produktion, sammenlignet med de mest 

sammenlignelige kommuner på landsplan/andre kommuner i det omfang der er data 

- Vurdering af niveau og udvikling, og i forlængelse heraf, udpegning af mulige ind-

satsområder og eventuelt konkrete forslag til nedbringelse af økonomien  

 

Områder der redegøres for er: 

- Hjemmehjælp (herunder sygepleje og rehabilitering) 

- Plejecentre 

- Sundhedsfremme, forebyggelse og træning 

- Kostområdet 

- Den administrative organisation og ledelse 

- Voksen handicap  

 

Analysen viser helt overordnet, at der, sammenlignet med kommunerne med laveste 

henholdsvis 25. laveste udgifter, er et besparelsespotentiale for Hedensted Kommune på 

mellem 35 og 157 mio. kr. 
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Tabel 2. Økonomisk potentiale for Social Omsorg i Hedensted Kommune ved et udgiftsni-

veau på niveau med de kommuner med laveste udgiftsniveau henholdsvis top 25. Regn-

skab 2015. 

 Potentiale top 25 Kommune med la-

veste udgiftsniveau 

Voksen handicappede 11,5 mio. kr. 53,3 mio. kr. 

Ældre 23,3 mio. kr. 78,0 mio. kr. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træ-

ning 

0 mio. kr.  10 mio. kr. 

Medfinansiering 0 mio. kr. 15,8 mio. kr. 

   

I alt 34,8 mio. kr. 157,1 mio. kr. 
Note: Kommune nr. 1 og 25 er for voksen handicappede Silkeborg og Ringkjøbing-Skjern, og for 

ældre er det Furesø og Hørsholm (Fanø er fravalgt som billigste kommune). For Sundhedsfremme, 
forebyggelse og træning er nr. 1 Hørsholm Kommune og for medfinansiering er nr. 1 Aalborg 
Kommune, mens nr. 25 er Allerød Kommune. 

 

Se man mere specifikt på de enkelte delområder, så finder analysen følgende: 

 

Hjemmehjælp (herunder sygepleje og rehabilitering) 

- Der er, i forhold til andre kommuner, flere ældre der modtager hjemmehjælp i He-

densted Kommune.  

- De ældre der modtager hjemmehjælp er samtidig også visiteret til flere timers hjælp 

- Endelig er det gennemsnitlige antal timers hjælp borgerne modtager steget de sene-

ste år, hvilket er den modsatte tendens end flere andre danske kommuner. 

 

Ser man på de 25 kommuner i landet med de laveste udgifter i forhold til hvor mange 

timers hjælp de ældre har brug for/visiteres til, så leverer de 1,4 færre timer pr. modta-

ger over 65 år pr. uge i forhold til Hedensted Kommune (eksl. sygepleje), hvilket svarer 

til et besparelsespotentiale på knap 23 mio. kr. om året.  

 

En reduktion i timerne for modtagerne af hjemmehjælp kan både opnås ved at se på 

kvalitetsstandarderne, administrationen af disse/visitationen og endnu mere målrettet 

arbejde med rehabilitering. 

 

Afsnittet ser ligeledes på hvordan man påvirker udviklingen i de ældres behov for pleje 

og omsorg. Afsættet er rehabilitering, hvor man i højere grad forsøger at arbejde med 

borgernes muligheder og evner, og gennem træning arbejder hen mod at borgerne bliver 

selvhjulpne eller i hvert fald minimerer deres behov for hjælp. Arbejdet i forhold til reha-

bilitering kan optimeres og effekterne kan blive bedre. Blandt andet ved en langt mere 

systematisk opfølgning på mål for arbejdet og effekterne af indsatsen med træning af 

borgerne. 

 

Endelig undersøger afsnittet sygeplejen i Hedensted Kommune, hvor der, som for hjem-

mehjælp, også er en høj brugertidsprocent, og generelt har området formået at tilpasse 

sig inden for den ramme der er, trods den løbende opgaveglidning fra sygehusene til 

kommunerne. Der er dog samtidig også på området et mindre konkret overblik over hvil-

ke opgaver der løses, af hvem og hvor meget de respektive opgaver fylder. Et sådan 

overblik og løbende opfølgning kan være en hjælp til, at man fortsat i fremtiden kan ab-

sorbere stadig flere opgaver. 

 

Plejecentre 

Redegørelsen viser, at driften på plejecentrene er fornuftig givet den økonomi, der tilde-

les via pakkemodellen: Således fordeler pakkemodellen økonomi efter borgernes tyngde, 

og der er ikke høje ekstraudgifter til overarbejde, vikarer m.m. 
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Imidlertid er der løbende tomgangsleje på plejeboligerne, hvilket årligt giver en udgift til 

området på omkring 500.000 kr.  

 

Det anbefales derfor, at man overvejer om antallet af plejeboliger skal tilpasses efter-

spørgslen. Alternativt bør man overveje, hvordan man i højere grad kan sikre, at borge-

re, der modtager et meget højt antal timer til hjemmehjælp i eget hjem, kan tage imod 

tilbud om en plejebolig. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning 

Generelt placerer Hedensted Kommunes udgifter sig i den meget lave ende sammenlig-

net med andre kommuner. Kun hvis man ser isoleret på forebyggelse er der potentiale i 

forhold til ”top-25”, hvor Hedensted Kommune placerer sig som den kommune med 34. 

laveste udgifter på landsplan. Thisted Kommune har landets 25. laveste udgifter svaren-

de til 67 kroner pr. indbygger, hvilket svarer til et besparelsespotentiale i Hedensted 

Kommune på ca. 800.000 kr.  

 

Inden for Sundhedsfremme og forebyggelse løser man både opgaver, der er givet via 

Sundhedsaftalerne med regionerne og opgaver, som er besluttet i Hedensted Kommune 

og som ikke er lovbestemte. 

 

Medfinansiering af sundhedsvæsenet 

Hedensted Kommune betalte i 2015 148,5 mio. kr. i medfinansiering. Hedensted Kom-

mune har i den forbindelse landets 10. laveste udgifter svarende til ca. 3.200 kr. pr. ind-

bygger. 

 

Analysen viser, ovenstående til trods, at der er potentiale i at arbejde mere målrettet 

med området og udnytte mulighederne for, at man i driften tildeles incitamenter til at ar-

bejde mere forebyggende og belønnes for resultaterne, når de indfinder sig. 

 

Kostområdet 

Kostområdet er delvist takstfinansieret. Borgere der bor hjemme og modtager mad fra 

det kommunale tilbud samt borgere i plejeboliger opkræves et fast beløb for mad. For de 

hjemmeboende er udgiften afhængig af om de vælger varm og kold mad. Kostområdet 

er ikke 100% indtægtsdækket. Generelt har kostområdet over de seneste år haft over-

skud hvert år, og det vurderes at budgettet kan tilpasses uden konsekvenser for service-

niveauet. 

 

Derudover viser analysen muligheder omkring madpriser, og sammensætningen af mad-

tilbuddet. 

 

Den administrative organisation og ledelse 

Ser man på udgifterne til administration og ledelse i andre kommuner, så antyder de, at 

niveauet i Hedensted Kommune på dette område er relativt højt, og besparelsespotentia-

let på omkring 3,5 mio. kr. 

 

Disse tal involverer administration bredt set, og inkluderer derfor også ledelse. I forlæn-

gelse heraf, så er ledelsesspændet indenfor særligt ældreområdet meget stort. Derfor 

bør hele det administrative set-up overvejes, således man kan sikre en så effektiv støtte 

af organisationen, en stærk økonomi- og effektstyring, samt en faglig ledelse der er tæt 

på praksis, og som kan understøtte forandringsprojekter i driften. 

 

Voksen handicap  

Redegørelsen viser at der for flere områder inden for voksen handicap har været en rela-

tiv kraftig udgiftsudvikling over de senere år. Det er i forlængelse heraf også vurderin-

gen, at det på sigt vil være muligt, at reducere udgiftsniveauet på området. Helt over-

ordnet er fokuspunkterne: 
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 Gennemgang af de eksterne tilbud med fokus på genforhandling af kontrakter og 

øget fokus på udvikling og effekt for borgerne. 

 Mere systematisk opfølgning på de tilbud borgerne er i. 

 Mere fokus på afgrænsede forløb med fokus på effekt for borgeren. 

 Arbejde med udvikling af egne midlertidige botilbud, således der også fastholdes 

fokus på, at borgerne kan klare sig mere og bedre selv. 

 Afgræsning af målgrupperne for de respektive tilbud. 

 

Opsamling på den aktuelle situation, muligheder og potentialer 

Tabel 3 gengiver de potentialer, som redegørelsen finder på de respektive områder. Det 

er væsentligt at være opmærksom på, at det beskrevne potentiale er det beløb redegø-

relsen finder ud fra de ting der er set på og i sammenligninger med andre kommuner. 

Det vil sige, at potentialet naturligvis kan være større, hvis man også ser på andre ele-

menter inden for de respektive områder. 

 

Tabellens potentialer skal derfor ikke læses, som endegyldige bud eller sandheder. 

 

Tabel 3. Oversigt over potentialer fordelt på områder. 

Område Muligt potentiale 

Frit valg 23 mio. 

Plejecentre ?* 

Voksen handicap 11,5 mio. 

Sundhedsfremme og forebyggelse 0,8 mio. 

Træning ?* 

Medfinansiering 2,3 mio. 

Kostområdet 1 mio.** 

Den administrative organisation og ledelse 3,4 mio. 

  

I alt 42,0 mio. 
* Spørgsmålstegnene indikerer, at der godt kan være et potentiale på de pågældende områder, 
men der ikke er fundet noget i forhold til de ting der er set på i redegørelsen. 

** Der findes ingen benchmark, men det vurderes, at budgettet på området kan nedjusteres med 
det indsatte beløb. 

 

  



 

Tabel 4. Oversigt over anbefalinger fordelt på områder. 

Område Anbefalinger 

Frit valg og syge-

pleje 

 Gennemgang og vurdering af serviceniveau i kvalitetsstandarderne 

 Fokus på visitationens praksis hvor kvalitetsstandarderne indeholder rum for fortolkning. 

 Det anbefales, at man på de sager med mest visiteret tid foretages en gennemgang set i relation til time-

niveauet i plejeboligerne. 

 Man bør arbejde med at sikre, at borgernes selvhjulpenhed fastholdes i længere tid, og dermed et mindre 

behov for hjælp. 

 Vi bør have ledelsesinformation, så vi hele tiden kan vurdere vores indsatser. Ledelsesinformationen skal 

hvile på data på individniveau og laveste geografiske niveau. 

 Vi bør overveje organiseringen af arbejdet og mødeaktivitet m.m. omkring rehabilitering, og overgang til 

driften for de borgere, der har behov for fortsat støtte. 

 Vi bør afklare hvilke overordnede mål der styres efter – der er i dag intet fælles mål eller fælles billede af 

hvornår man er lykkes med rehabilitering. 

 Vi bør følge langt mere systematisk op på hvordan det går med effekterne generelt, og i de enkelte enhe-

der/områder/teams. 

 I forlængelse heraf bør vi overveje en ny afregningsmodel. 

 Et overordnet mål om en reduktion i antal timer i gennemsnit pr. modtager svarende til 1,4 timer om 

ugen. 

 Givet den løbende udvikling på området, bør det overvejes at analysere det forventede behov på den læn-

gere bane i forhold til plejebolig-struktur og fremtidigt behov på området. Således bliver der eksempelvis 

flere og flere demente borgere. 

Plejecentre  Givet den løbende udvikling på området, bør det overvejes at analysere det forventede behov på den læn-

gere bane i forhold til struktur og fremtidigt behov på området. Således bliver der eksempelvis flere og fle-

re demente borgere. 

Sundhedsfremme, 

forebyggelse og 

træning 

 Der bør arbejdes med en mere systematisk opfølgning på effekterne for borgerne – med særligt fokus på 

bevægelsen for borgeren på kort og længere sigt efter deltagelse i tilbud fra Sundhedsfremme, Forebyg-

gelse og Træning. 

 Intensive og kortere forløb, tæt samarbejde med foreningerne DGI mm. 

 Man bør i højere grad arbejde med at se området ind i sammenhæng til resten af Social Omsorg, og un-

dersøge mulighederne for om der er opgaver der kan løses på tværs og sammen med andre dele af orga-

nisationen (se bl.a. forslag i næste afsnit). 

 Overveje at fokusere på de borgere, der ikke kan/vil og i mindre grad fokusere på de borgere der i forve-

jen er motiverede og ønsker en ændring. Bl.a. kunne man måske øge anvendelsen af nye teknologier til, at 

skabe et lyst til en forandring hos disse borgere. 
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Medfinansiering  I forhold til den kommunale medfinansiering bør man overveje, at arbejde langt mere aktivt med en mo-

del, som gør det attraktivt for del-områderne inden for Social Omsorg – og gerne også for resten af kom-

munen – at arbejde aktivt med forebyggelse af sygehusindlæggelser. Konkret er det muligt at trække 1:1 

data på eksempelvis sygehusudgifterne på borgerne i de forskellige distrikter, som modtager hjemmepleje 

eller borgerne der bor på et givent plejecenter. Modellen kunne tildele en del af gevinsten ved at reducere 

udgifterne til indlæggelserne med det distrikt eller det plejecenter, som er lykkes med opgaven. På den 

måde vil der både være en besparelse for området som helhed og en gulerod for de enkelte områder og 

medarbejdere.  

Kostområdet Se tabel 5. 

Den administrati-

ve organisation 

og ledelse 

 At arbejdsdeling og organisering af den administrative støtte af organisationen bør overvejes nærmere, såle-

des man lander på en model, som alle handler efter, og hvor man undgår dobbeltarbejde og dobbeltfunktio-

ner. 

 At man arbejder med og afklarer hvordan man sikrer en stærk økonomi- og effektstyring, der også kan un-

derstøtte de decentrale enheder. 

 At man overvejer hvordan man i strukturen kan optimere faglig ledelse tæt på praksis, således forandringer 

og tilpasninger af praksis sker lettere og hurtigere. 
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Voksen handicap Botilbud: 

 Opfølgning på alle sager med henblik på fokus på pris, effekt og afslutning 

 Genforhandlinger af alle kontrakter på midlertidige og længerevarende botilbud ved eksterne leverandører 

 Styrkelse af kompetencerne til kontraktforhandling  

 Ved visitation øget fokus på, at serviceniveauet er det samme i såvel eksterne botilbud som tilbud i Heden-

sted Kommune, svarende til det politisk vedtagne serviceniveau. 

 Ved nye visiteringer skal der være fokus på: 

o At hente flere tilbud hjem. 

o Pris og kvalitet. 

o Kontraktforhandling. 

o Opfølgning og afslutning. 

 På trods af frit valg på længerevarende botilbud, skal det sikres at tilbuddet borgeren ønsker ikke er væ-

sentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer, kan tilgodese borgerens behov. 

 Optimering af visitationen i forhold til planlægning af botilbud, herunder styrket samarbejde med børne-

handicap 

 Få afdækket mulighederne for udvidelse af antallet af midlertidige (§107) og længerevarende (§108) botil-

bud i Hedensted kommune med henblik på hjemtagelse af borgere, hvor det er økonomisk rationelt, samt 

sikre fremtidsmulighederne for midlertidige og længerevarende botilbud.  

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

 At vi også på voksen handicap-området implementerer en effektmodel, der sikrer fokus og opfølgning på, 

at borgerne bliver så selvhjulpne så muligt.  

Socialpædagogisk bistand: 

 Opfølgning på mål og effekt af socialpædagogisk bistand i egen bolig såvel internt som eksternt 

 Sikre samme serviceniveau såvel internt som eksternt 

 Afdække mulighederne for tidsafgrænsede alternative tilbud eksempelvis mestringskurser 

 Fokus på målgruppeafgrænsning 

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets-og samværstilbud: 

 Sikre samme serviceniveau såvel eksternt som internt 

 Afdække mulighederne for at udvide og udvikle eksisterende og nye tilbud i kommunen 

 Optimering af transport 

 Målgruppeafgrænsning 

Ledsagerordning: 

 Skarpere målgruppeafgrænsning ved visitering 

 Fokus på formål med ordningen 

Merudgifter: 

 Afdække serviceniveau og målgruppeafgrænsning i forhold til andre kommuner. 
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Tabel 5. Oversigt over mulige driftsoptimeringer fordelt på områder. 

Område Mulige driftsoptimeringer 

Frit valg og syge-

pleje 

 Stop for klippekorts-ordningen. I 2015 startede man den såkaldte klippekortsordning op i Hedensted 

Kommune. Ordningen betyder, at borgere der visiteres til det kan modtage 30 minutters selvvalgt tid om 

ugen til forskellige aktiviteter. Det er en ordning som betyder ekstra visitationer og ekstra arbejde i drif-

ten, og som presser den daglige drift af området. Samtidig afregnes driften kun ca. halvdelen af deres 

normale takst, hvilket betyder, at det er en ekstra udgift på hele Social Omsorg. Udgiften vil i 2017 være 

2,2 mio. kr. hvis den hidtidige praksis fortsættes. Hvis man lægger begrænsninger på brugergruppen, vil 

udgiftsniveau kunne være 1,4 mio. kr. Udgiften på de 1,4 mio. kr. er ikke finansieret, og skal derfor fin-

des inden for udvalgets egen ramme. 

 Åbne aktiviteter kan reguleres, således man i højere grad fokuserer de knappe ressourcer mod de visite-

rede borgere, og i mindre grad på tilbud gennem de åbne aktiviteter 

 Reduktion på kørsel. Der ydes i dag tilskud til transport til daghjem og bad efter Servicelovens §117. 

Imidlertid har man tilbage i 2012 besluttet, at der ikke ydes støtte til kørsel efter §117 på handicapområ-

det. Det er således alene på senior- og træningsområdet, der bevilliges kørsel efter §117. Besparelsen vil 

ca. være 2.350.000 kr. (inkl. trænings-området) 

 Der anvendes i dag en del udgifter på vikarer – blandt andet når vi ser i forhold til Horsens Kommune. 

Hvis dette forbrug kan nedsættes ved eks. anden planlægning og lavere sygefravær, så kan der spares 

penge uden konsekvenser for borgere og personale. 

 Arbejde med afklaring og optimering i forhold til private leverandører og den leverede og visiterede tid. 

 Optimering af nattevagt-funktionen.  

Plejecentre  Sænkning af afregningspriserne for pakkerne, hvorved plejecentrene via omlægninger og nytænkning skal 

løse opgaverne med tilsvarende færre midler. 

 Arbejde med bedre og optimal anvendelse af plejeboligerne, og dermed en lavere udgift til tomgangsleje. 

Det kunne både være anden anvendelse af boligerne eller klarer rammer i visitationen, der betyder, at 

flere borgere vil vælge, at flytte i plejebolig. Dette kunne være ved at besluttet et maksimalt omfang af 

pleje, der tilbydes i eget hjem. 
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Sundhedsfremme, 

forebyggelse og 

træning 

 Generel beslutning om et udgiftsniveau på træningsområdet (sundhedsfremme) svarende til top 25 af 

landets kommuner: 800.000 kr. En del af dette skal opnås ved en tilpasning af fokus på området (jf. 

ovenstående), mere tværgående samarbejde, og øget brug af ny teknologi 

 Der leveres i dag træning i eget hjem fra både Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning og hjemme-

plejen. Ved at se opgaven på tværs og udelukkende lade træning i eget hjem varetages af hjemmeplejen, 

så kan der spares 250.000 kr. 

 Nedlæggelse af tilbud om kørsel til træning efter Serviceloven. Besparelsespotentiale: 100.000 kr. I hen-

hold til Servicelovens §117 kan kommunalbestyrelsen yde tilskud til personer, som på grund af varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning har udgifter til taxa for transport af borgere som får træning 

efter Serviceloven på ca. 100.000 kr. årligt. Denne udgift kan spares, såfremt det besluttes at borgerne 

ikke længere kan få betalt taxa. Der vil i givet fald være en risiko for at nogle borgere vil fravælge central 

træning, og dermed måske blive ”kunde i butikken” på et tidligere tidspunkt.  

Medfinansiering Se tabel 4. 

Kostområdet  Lukke det varme madtilbud. Ved at stoppe udbringning af varm mad fra produktionskøkkenet i Løsning, 

og kun lave kold mad fra centralkøkkenet, så vil man minimum kunne spare 1 mio. kr. på kørsel. Dertil 

kommer driftsoptimeringer. Dette kræver, at centralkøkkenet laves om og gøres klar til mere kølekapaci-

tet. 

 Man kunne, som i Ikast-Brande Kommune, stille krav om, at der skal købes minimum fire hovedretter om 

ugen. 

 Nedsætte budgettet med 1-2 mio. kr. 

 Jf. sammenligningen på madpriser, så vil der være rum for at hæve prisen en smule på hovedretten, og 

fortsat være på niveau ed andre kommuner.  

Den administrative 

organisation og le-

delse 

Se tabel 4. 

Voksen handicap Se tabel 4. 



 

Social Omsorg på den længere bane 

Der er behov for at anskue området på nye måder for at imødekomme fremtidens demo-

grafi. Samtidig er det også vigtigt, at fastholde, at plejebehovet kan ændres og flere 

kommuner er lykkedes med, at bryde med den lineære udvikling mellem demografi og 

plejebehov. 

 

Der arbejdes allerede i dag med rehabilitering inden for Social Omsorg. Redegørelsen an-

befaler, at der bygges videre på dette arbejde, og det udbredes yderligere.  

 

Afsnittet gennemgår en række fokusområder, der skal arbejdes med for at lave omstillin-

gen: 

- Rehabiliteringsforløb 

- Effekt- og afregningsmodeller 

- Private leverandører 

- Fremtidens sygepleje 

- Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 

- Voksenhandicap uden for kommunen 

- Ledelsesinformation 

- Målrettet forebyggelse 

- De nye ældre 

- Ledelse, organisation, kompetencer 

 

Det anbefales, at man får prioriteret ovenstående opgaver i det videre arbejde og får 

dem adresseret i den rigtige rækkefølge i forhold til, at sikre en bedre og mere bred im-

plementering og forankring af rehabiliteringstankegangen i hele området. 
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Områdets status – organisering, ledelse, styring og økonomi 

Afsnittet redegør kort for den nuværende organisering, ledelse og styring på Social Om-

sorg. Hensigten er, at give et overblik over området og dermed et afsæt for, at forstå 

hvordan området fungerer lige nu. 

 

Organisering og ledelse 

Social Omsorg består af otte kompetencegrupper: 

 Staben skal understøtte med udviklingskræfter den tværgående administration og 

udvikling.  

 Velfærdsrådgivning visiterer borgere til ydelser i de øvrige afdelinger, herunder 

hjælpemidler. Sygepleje og en del af Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning 

er undtaget.  

 Voksen handicap består af bosteder og aktivitetstilbud. 

 Tre distrikter der dækker hjemmeplejen, sygepleje samt plejecentre  

 Kostområdet der leverer mad til plejecentre og borgere i eget hjem. 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og træning dækker forebyggelse, træning og for-

løbsprogrammer. 

 

Figur 1. Organisationsdiagram for Social Omsorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederne af de otte kompetencegrupper udgør sammen med chefen på området leder-

gruppen, som mødes hver uge. 

 

Områdets styring 

Helt overordnet styres området hovedsageligt via det man populært omtaler som BUM-

modellen (Bestiller-Udfører-Modtager – model). Det betyder, at Velfærdsrådgivningen 

vurderer den enkelte borgers behov, og med afsæt i kvalitetsstandarder og de rammer, 

der er besluttet politisk visiterer man den enkelte borger til ydelser (eksempelvis bad i 

eget hjem, rengøring eller lignende). Velfærdsrådgivningen agerer således som bestille-

ren, og beslutter ligeledes omfanget af det der leveres. For at sikre princippet om, at 

dem der kan bestille også er dem der skal betale, så er en meget stor del af driftsbudget-
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tet placeret hos Velfærdsrådgivningen. Hver gang Velfærdsrådgivningen visiterer til en 

ydelse, og dermed bestiller noget, så følger pengene med borgeren ud i systemet til drif-

ten – altså udføreren. For voksen handicap er dette system endnu ikke helt implemente-

ret. 

 

Udførerne er her driften i senior henholdsvis voksen handicap (samt en række private le-

verandører). Det vil sige hjemmehjælp i den enkelte borgers eget hjem, hjælp til borger-

ne på plejecentrene, hjælp og støtte til borgere inden for voksen handicap, samt hjæl-

pemidler. 

 

Udførerne modtager dermed løbende deres driftsbudget alt efter bestillingerne fra Vel-

færdsrådgivningen. Hjemmehjælp afregnes direkte efter faktisk leverede ydelser, mens 

levering af personlig og praktisk hjælp på plejecentre afregnes visitering af forskellige 

pakker til den enkelte borger. En pakke består af en bruttoliste af ydelser, men alle ydel-

ser leveres ikke nødvendigvis til borgen. Det er borgerens funktionsniveau og behov der 

afgør, hvilke ydelser der skal leveres og derfor modtager en borger ikke nødvendigvis al-

le ydelser i pakken. 

 

Pakke-modellen er ligeledes under udarbejdelse i forhold til voksen handicap. 

 

Derudover har enhederne et basisbudget til administration, ledelse og eventuelt bygnin-

ger m.m.  

 

For Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning er der et fast budget, hvori man vareta-

ger tilbud som forløbsprogrammer til borgere med KOL, diabetes, hjerterehabilitering, 

lænde-ryg, kræft og depression ud fra kommunernes Sundhedsaftale med Region 

Midtjylland. Derudover er der borgere med genoptræningsplaner (§140) fra sygehusene, 

vederlagsfri fysioterapi, samt genoptræning og vedligeholdende træning for borgere der 

ikke har været indlagt på sygehus. Endelig leveres der en række forebyggende tilbud. 

 

Kostområdet er delvist takstfinansieret. Borgere der bor hjemme og modtager mad fra 

det kommunale tilbud samt borgere i plejeboliger opkræves et fast beløb for mad. For de 

hjemmeboende er udgiften afhængig af om de vælger varm og kold mad. Kostområdet 

er ikke 100% indtægtsdækket. 

 

Områdets økonomi 

Social Omsorg blev etableret 1. januar 2015. Inden da var opgaverne delt i to afdelinger 

Social og Sundhed og Senior Service. 

 

Budgettet på Social Omsorg var i 2016 (oprindeligt budget) godt 662 millioner kroner.  

 

Før 2015: 

Social og Sundhed havde gennem en del år haft ubalance mellem forbrug og budget, 

men ved regnskabsaflæggelserne blev underskuddene eftergivet. 

 

Senior Service havde i årene 2010 til 2014 et forbrug der var mindre end budgettet. 

Overskuddene blev hvert år ført videre til året efter, og de blev større hvert år, fordi 

overskuddet fra året før ikke var blevet brugt. 

 

I de samme år blev Senior Service pålagt nogle besparelser, men besparelserne kunne 

dækkes af de penge, som blev overført fra året før. Denne proces ”slørede”, at over-

skuddet i den almindelige drift blev mindre. 
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Tabel 6. Budget, forbrug og resultat, senior-del, Social Omsorg. 

 2013 2014 2015 2016 

Oprindeligt budget 362.124.080 363.114.790 375.301.100 364.193.010 

Korrigeret budget 388.313.226 405.962.337 413.322.436 391.123.820 

Forbrug 341.904.842 359.835.378 385.196.666 398.553.600 

Forbrug-indeks 

(2013=100) 

100 105 113 117 

     

Resultat 46.408.384 46.126.959 28.125.770 -7.429.780 

  

I samme periode begynder der for alvor at komme projektmidler fra staten. For disse 

midler bliver der sat afgrænsede projekter i gang. 

 

2015: 

Dele af Social og Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering, andre sundhedsudgifter, 

sundhedsfremme og voksen handicap) er sammen med hele afdelingen Senior Service nu 

lagt sammen til Social Omsorg. Resultatet for 2015 bliver, at det overskud der kan over-

føres fra 2015 til 2016 (27,4 mio. kr.) for første gang er væsentlig mindre end det over-

skud der blev overført fra 2014 til 2015 (49,7 mio. kr.). 

 

De varige besparelser områderne skulle finde i såvel 2014 og 2015 blev ikke udmøntet, 

ligesom de tekniske ændringer af budgettet, som udvalget selv skulle finde, ikke blev 

udmøntet. Derfor opstod store minuspuljer på samlet 41,6 mio. kr. 

 

2016: 

Den seneste opgørelse viser, at Social Omsorg kommer ud af året med et underskud på 

ca. 27,6 mio. kr. Hvis der ligesom tidligere år eftergives for underskuddene i Voksen 

Handicap og aktivitetsbestemt medfinansiering bliver driftsunderskuddet 9,4 mio. kr. 

 

Tabel 1. Budget, forbrug og resultat, Social Omsorg. 

 2015 2016 2017* 

Oprindeligt budget 653.423.960 662.260.460 678.960.460 

Korrigeret budget 689.743.415 708.428.321 669.560.460 

Forbrug 677.462.411 717.806.304 704.006.339 

    

Resultat 12.281.004 -9.377.983 -34.445.879 
*Note: For budget 2017 er indregnet overførsel af underskud på 9,4 mio. kr. fra 2016, samt en 

udvidelse af budgettet med 14,3 mio. kr. til Voksen Handicap og 2,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt 

medfinansiering. 

 

Underskuddene er spredt over det meste af driften, det vil sige også på de driftsenheder, 

der traditionelt tidligere havde overskud.  

 

Opsummerende betyder det, at Social Omsorg, som det aktuelle billede er, har et drifts-

minus på ca. 25 mio. kr. Derudover vil der forventeligt være godt og vel 9 mio. kr. i un-

derskud fra 2016, som en engangs-udfordring. Tilsammen en samlet udfordring i 2017 

på ca. 35 mio. kr. 

 

Hovedfaktorer bag resultatet for 2016: 

 Andelen af borgere, der modtager hjælp fra private leverandører er steget med 86 

borgere fra 2013 til 2016. Samtidig er antallet af de visiterede timer til borgere, 

der vælger privat leverandør, steget fra i gennemsnit 0,5 time pr. borger pr. uge 

til i gennemsnit 1,2 time pr. borger pr. uge. Derfor er udgifterne til private leve-

randører steget med ca. 80% fra 2013 til 2016. 

 Siden 2013 er rehabiliteringsforløbene blevet gennemført for penge, der var i 

overskud fra året før. Det er ikke muligt mere, da de penge, der er blevet overført 
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fra 2015 er blevet brugt til at mindske minuspuljerne. Rehabiliteringsforløbene 

bliver stadig gennemført - nu også med borgere, der i forvejen får hjælp. Perso-

nalet som udfører rehabiliteringsforløbene betales af "grundbudgettet" og den af-

ledte effekt (færre visiterede timer) har indtil videre ikke kunnet aflæses i et min-

dre forbrug. 

 Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at give større underskud end i 2015. 

 Åbning af et nyt bofællesskab, hvor der ikke var afsat budget til etablering og op-

start. 

 

Vurdering af potentialer 

Ser man helt overordnet på forbruget inden for Social Omsorgs hovedområder (ældre og 

voksen handicappede), så er der ingen af områderne der hører til den billigste fjerdedel 

af landets kommuner. 

 

Tabel 1 giver et overblik over udgifterne på området sammenlignet med andre kommu-

ner og det potentiale der vil være i, at have et udgiftsniveau på niveau med disse kom-

muner. 

 

Tabel 2. Økonomisk potentiale for Social Omsorg i Hedensted Kommune ved et udgiftsni-

veau på niveau med top 25 og billigste kommune. Regnskab 2015. 

 Potentiale top 25 Billigste kommune 

Voksen handicappede 11,5 mio. kr. 53,3 mio. kr. 

Ældre 23,3 mio. kr. 78,0 mio. kr. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træ-

ning 

0 mio. kr.  10 mio. kr. 

Medfinansiering 0 mio. kr. 15,8 mio. kr. 

   

I alt 34,8 mio. kr. 157,1 mio. kr. 
Kilde: FLIS. 
Note: Kommune nr. 1 og 25 er for voksen handicappede Silkeborg og Ringkjøbing-Skjern, og for 
ældre er det Furesø og Hørsholm (Fanø er fravalg som billigste kommune). For Sundhedsfremme, 
forebyggelse og træning er nr. 1 Hørsholm Kommune og for medfinansiering er nr. 1 Aalborg 

Kommune, mens nr. 25 er Allerød Kommune. 

 

Det fremgår af tabel 2, at der, alt andet lige, ser ud til at være et vist økonomisk poten-

tiale på hele området, når man sammenligner med den bedste fjerdedel af kommunerne 

og den billigste kommune på hvert af de respektive områder.  
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Analyse af hovedområderne på Social Omsorg 

Dette afsnit undersøger den nuværende status inden for Social Omsorg på en række del-

områder. Det drejer sig om: 

- Hjemmehjælp (herunder sygepleje og rehabilitering) 

- Plejecentre 

- Voksen handicap  

- Sundhedsfremme, forebyggelse og træning 

- Kostområdet 

- Den administrative organisation og støtte til driften 

 

Hvert af ovenstående afsnit vil overordnet set fokusere på to ting: 

- Områdets status i forhold til økonomi og produktion, sammenlignet med de mest 

sammenlignelige kommuner på landsplan i det omfang der er data. 

- Vurdering af niveau og udvikling, og i forlængelse heraf, udpegning af mulige ind-

satsområder til nedbringelse af økonomien.  

 

Afsnittet afsluttes med en opsamling på de opstillede forslag til tiltag. 
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Hjemmepleje i eget hjem (frit valg), herunder sygepleje og rehabilitering 

Udgiftsudviklingen for hjemmeplejen i eget hjem, også kaldet ”frit valg”, har de seneste 

år været ret stabil. 

 

Figur 2. Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) – udgifter i hele mio. kr. Løbende 

priser. 

 
Kilde: Eget økonomisystem.  

 

For at blive klogere på potentialet for besparelser på kort og længere sigt inden for 

hjemmehjælp (frit valg), så kan aktivitetsdata give os et andet perspektiv. Figur 3 ne-

denfor viser andel borgere inden for hver aldersgruppe, der modtog hjemmehjælp i 

2015. Tallene for Hedensted Kommune er sammenlignet med de mest sammenlignelige 

kommuner på landsplan (jf. FLIS). 
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Figur 3. Andel der modtager hjemmehjælp per aldersgruppe for 2015. 

 
Kilde: FLIS 

 

Generelt viser det sig, ikke overraskende, at jo ældre borgerne bliver, jo større andel 

modtager hjemmehjælp. Til trods for, at man i Hedensted Kommune er lykkes med at 

reducere andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp, så ligger Hedensted Kommune  

i næsten alle alderskategorierne højest i forhold til andel der modtager hjælp. Der er så-

ledes en relativ stor andel af borgerne i Hedensted Kommune inden for de respektive 

grupper, der modtager hjemmehjælp. 

 

Figur 4. Gennemsnitlige antal visiterede timers hjemmehjælp per aldersgruppe 2015. Pr. 

modtager. 

 
Kilde: FLIS 

 

I tillæg viser figur 4 herover, at borgerne i Hedensted Kommune ligeledes modtager 

mange timers hjemmehjælp – dette gælder særligt jo ældre borgerne bliver.  
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Siden 2013 har man formået, at reducere i det absolutte antal ældre, der modtager 

hjælp. Men reduktionen er ikke så stor som i mange andre kommuner. Udviklingen i det 

gennemsnitlige antal timers hjemmehjælp er samtidig steget i alle tre aldersgrupper 

(65+, 80+ og 90+ år) pr. modtager. Blandt de mest sammenlignelige kommuner, er det 

kun Køge Kommune, der også har oplevet den udvikling – dog i mindre grad end Heden-

sted (graf ikke vist).  

 

Med andre ord:  

 Der er, i forhold til andre kommuner, flere ældre der modtager hjemmehjælp i 

Hedensted Kommune.  

 De ældre der modtager hjemmehjælp er samtidig også visiteret til mange timers 

hjælp 

 Endelig er det gennemsnitligt antal timers hjælp borgerne modtager steget de se-

neste år, hvilket er den modsatte tendens end flere andre danske kommuner. 

 

Man kunne have en formodning om, at få plejeboliger vil medføre et pres for øget pleje i 

eget hjem, og dermed forklare det høje antal timer og den høje andel modtagere. Figur 5 

viser antal plejeboliger pr. 100 borger (80 år+).  

 

Figur 5. Antal plejeboliger pr. 100 borger (80 år+) for udvalgte kommuner* og landsgen-

nemsnit, 2015. 

 
Kilde Danmarks Statistik: Folk1 og RESP01. Plejeboliger fortrinsvis til ældre. 
*De udvalgte kommuner er de mest sammenlignelige på landsplan ifølge FLIS. 

 

Årsagen til den høje andel borgere og det relativt set høje antal visiterede timer pr. bor-

ger i gennemsnit ser jf. figur 5 ikke ud til at kunne findes i færre plejeboliger i Hedensted 

Kommune. Ser man på de samme tal på landsplan, så placerer Hedensted Kommune sig 

ca. i midten som den 46. kommune i forhold til antal plejeboliger pr. 100 borgere på 80 

år og over – et godt stykke over landsgennemsnittet på 16,5 plejeboliger. Hedensted 

Kommune skiller sig således ikke ud med særligt få plejeboliger i forhold til antal ældre.  

 

Ser man videre på effektiviteten inden for hjemmeplejen (frit valg), så er den gennem-

snitlige brugertidsprocent for 2015 66,6% og 66,8% for første halvår af 2016. Fra en tid-

16,1

14,1

16,4

18
17,1

20,6

16,5

0

5

10

15

20

25

Frederikssund Hillerød Køge Hedensted Silkeborg Ikast-Brande Lands gns.



22 

 

ligere rapport på området af BDO, bestilt at Hillerød Kommune, er BTP i Hillerød Kommu-

nes hjemmepleje angivet til 54,1%, ligesom BDO angiver erfaringsmæssigt, at en BTP på 

over 62% antyder en høj effektivitet (side 22 i rapporten). Tabel 7 herunder angiver BTP 

for 2015 og første halvår 2016 for hjemmeplejen for hele Hedensted Kommune. 

 

Tabel 7. BTP for hjemmeplejen (frit valg) i Hedensted Kommune 

 2015 2016 

Hedensted Kommune, gns. 66,63% 66,76% 
Kilde: Egne data fra Social Omsorgs eget styringsredskab. Opgjort eksklusiv rehab-teams. 
Note: BTP for hjemmeplejen er opgjort som den direkte borgertid. Indirekte borgertid er ikke in-
kluderet. Tallene er sammenlignelige med BDOs opgørelse i Hillerød. 

 

Med andre ord er effektiviteten i hjemmeplejen (frit valg) god. Forklaringen på hvorfor 

mange af borgerne i Hedensted Kommune modtager hjemmehjælp, de modtager meget 

hjemmehjælp og denne hjælp er stigende skyldes dermed ikke, at der er lav effektivitet 

– tværtimod. 

 

Derudover er der dog et område, som over de seneste år ser ud til at have givet udfor-

dringer. Således er udgifterne til eksterne vikarer generelt stigende. Tabel 8 viser udvik-

lingen. 

 

Tabel 8. Udgifter til eksterne vikarer. Social Omsorg 2013-2016 

2013 2014 2015 Est. 2016 

3.499.465 6.036.366 11.305.529 9.500.000 

 

I forlængelse af ovenstående viser en opgørelse fra det fælles indkøbskontor, at Social 

Omsorg under et havde ca. 2,5 gange så høje udgifter til eksterne vikarer, som man 

havde i Horsens i samme år. En reduktion af udgifterne til eksterne vikarer bør således 

have et særskilt fokus i det videre arbejde – både for indeværende år og fremover. 

 

Derudover anbefales det overordnet, at fokusere på to ting. For det første bør man kritisk 

vurdere og arbejde med kvalitetsstandarderne på området. På en del ydelser er det poli-

tisk fastsat, hvilket niveau der skal tilbydes. Når man ser på en række hovedelementer 

her, så tyder noget også på, at niveauet er højt i Hedensted Kommune, hvilket er med til 

at drive udgifter og leverede timer op. Samtidig er der også en del områder, hvor visita-

tionen sker efter skøn inden for nogle rammer. Man bør også i det videre arbejde have 

fokus her, da en del af udgiftsdrivningen også kan opstå her. 

 

Ser man på de 25 bedste kommuner i landet i forhold til hvor mange timers hjælp de æl-

dre har brug for/visiteres til, så leverer de 1,4 færre timer pr. modtager over 65 år pr. 

uge i forhold til Hedensted Kommune (eksl. sygepleje). Timepriserne i Hedensted Kom-

mune varierer fra 329 kr. til 404 kr. Hvis man udelukkende regner med den billigste 

timepris, vil en gennemsnitlig timereduktion på 1,4 timer om ugen for modtagere af 

hjemmehjælp over 65 år svare til et besparelsespotentiale på knap 23 mio. kr. om året. 

Det svarer meget godt til det potentiale, som blev skitseret i tabel 1 på de første sider 

(der er i udregningen valgt et uændret antal modtagere af hjemmehjælp over tid, hvilket 

jf. dem demografiske udvikling vil svare til en faldende andel). 

 

En reduktion i timerne for modtagerne af hjemmehjælp kan både opnås ved at se på 

kvalitetsstandarderne og administrationen af disse/visitationen. Men ud over et fokus på 

hvor mange der modtager hjælp, hvor meget de modtager og hvor effektivt det leveres, 

så kan der samtidig også arbejdes med effekterne af det leverede. Med andre ord: Hvor-

dan påvirker man udviklingen i de ældres behov for pleje og omsorg?  

 

Afsættet er rehabilitering, hvor man i højere grad forsøger at arbejde med borgernes 

muligheder og evner, og gennem træning arbejder hen mod at borgerne bliver selvhjulp-
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ne eller i hvert fald minimerer deres behov for hjælp. Det følgende afsnit ser nærmere på 

dette arbejde og effekterne heraf. 

 

Rehabilitering 

Som de fleste andre danske kommuner arbejder Hedensted Kommune med rehabilite-

ring. En indsats som helt kort fortalt arbejder med den enkelte borgers evner og mulig-

heder for at klare så meget så muligt selv, og derved bevare så stor selvbestemmelse og 

selvstændighed i så lang tid så muligt. Hedensted Kommune startede op med arbejdet på 

seniorområdet i 2013. 

 

I begyndelsen var det kun nyvisiterede borgere, der indgik i indsatsen, og det er inden 

for det seneste år, at man har inkluderet alle borgere i tilgangen. Det er med andre ord 

en ny tænkning, som er under udrulning i området. Det betyder også, at resultaterne fra 

projektet og dermed den nye tilgang baserer sig hovedsageligt på de første erfaringer. 

 

Grafen herunder viser udviklingen i det gennemsnitlige antal visiterede timer (for samtli-

ge visiterede ydelser) pr. borger pr. kvartal blandt de borgere der har afsluttet et hver-

dagsrehabiliteringsforløb på seniorområdet. Resultaterne er opgjort pr. april 2016. 

 

Figur 6. Udviklingen i det gennemsnitlige antal visiterede timer blandt de borgere der har 

afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb. Resultaterne er opgjort pr. april 2016. 

 
Kilde: TARGIT-CSC. (Bemærk at det kun er borgere der fortsat bor i Hedensted Kommune per april 
2016 der indgår, således at fraflytning eller dødsfald ikke påvirker resultaterne). 

 

Figur 6 viser, at borgerne der pr. april 2016 havde afsluttet et hverdagsrehabiliteringsfor-

løb modtog 33 timers hjælp (i gennemsnit) i det kvartal, hvor forløbet blev afsluttet. I 

det følgende kvartal modtog de nu kun 19 timer i gennemsnit, stigende i de følgende 

kvartaler til 24 henholdsvis 28 timer i gennemsnit. Denne udvikling ligner meget erfarin-

gerne fra andre kommuner – både nationalt og internationalt. Potentialet understreges 

yderligere i figur 7, som sammenholder udviklingen i visiteret tid for førstegangsvisitere-

de borgere fordelt på dem der har modtaget rehabilitering og dem der ikke har. 
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Figur 7. Udviklingen i visiteret tid for førstegangsvisiterede. 2013-2016. 

 
Kilde: Targit-CSC. 

 

Til figur 7 skal det bemærkes, at man i visiteringen til rehabilitering kun visiterer borgere 

med potentiale. Derfor er borgerne i de to grupper ikke ens, og en del af forskellen skyl-

des dette. 

  

Ser man på andelen af borgere der er selvhjulpne efter et afsluttet rehabiliteringsforløb, 

så ligger det på ca. 40 % og er ret stabilt over tid. De selvhjulpne bliver således ved med 

at være selvhjulpne. 

 

Figur 8. Andelen af borgere der er selvhjulpne (uden visiteret tid) efter afsluttet hver-

dagsrehabilitering.  

 
Kilde: TARGIT-CSC. Det er kun borgere der fortsat bor i Hedensted kommune per april 2016 der 

indgår, således at fraflytning eller dødsfald ikke påvirker resultaterne. 

 

Opdeler vi dette i aldersgrupper, så kan vi se, at de yngre borgere gennem hele perioden 

(indtil 1½ år efter afsluttet forløb) i stigende grad bliver selvhjulpne. For de ældste (85+ 

år) er andelen stabil og let stigende, mens det er for 65-84 årige, at ser ud til at være 

noget at hente. Her falder andelen af selvhjulpne således gennem perioden.   
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Figur 9. Andelen af borgere der er selvhjulpne (uden visiteret tid) efter afsluttet hver-

dagsrehabilitering fordelt på aldersgrupper.  

 
Kilde: TARGIT-CSC. Det er kun borgere der fortsat bor i Hedensted Kommune per april 2016 der 

indgår, således at fraflytning eller dødsfald ikke påvirker resultaterne. 

 

Det vil med andre ord være oplagt, at undersøge denne gruppe lidt nærmere for at af-

dække hvorfor det netop er her graden af selvhjulpenhed falder – og falder relativt hur-

tigt. 

 

Tilsammen synes det tydeligt, at der er stort potentiale i arbejdet med rehabilitering. 

Borgerne har i en periode brug for langt mindre hjælp end ellers og de borgere der bliver 

selvhjulpne forbliver i stor grad selvhjulpne. Samtidig er der nogle områder, som man 

bør fokusere på for at optimere effekterne af arbejdet: 

 

 Man bør arbejde med at sikre, at borgernes behov for hjælp fastholdes på et lavt 

niveau i længere tid.  

 Man bør afklare hvilke mål der styres efter – der er i dag intet mål eller fælles bil-

lede af hvornår man er lykkes med rehabilitering 

 Man bør følge langt mere systematisk op på hvordan det går med effekterne ge-

nerelt, og i de enkelte enheder/områder/teams  

 Man bør arbejde mere systematisk med effektdata på individniveau og laveste 

geografiske niveau til systematisk opfølgning på effekter af indsatser 

 Brugertidsprocenten (BTP) er presset meget langt ned for rehab-teamene (ca. 

halvdelene af de almindelige plejeteams), hvilket presser distrikterne økonomisk, 

hvilket igen underminerer incitamentet til at arbejde rehabiliterende. Derfor bør 

man overveje organiseringen af arbejdet og mødeaktivitet m.m. omkring rehabili-

tering, således indsatsen er realistisk for driften.  

 I forlængelse heraf bør man overveje en ny afregningsmodel (se også senere af-

snittet ”Social Omsorg på den længere bane”). 

 

Sygeplejen 

Udviklingen i sygeplejeydelser har over de seneste år været stigende. Således er antallet 

af borgere og tiden pr. borger der visiteres til sygeplejeydelser steget, hvilket ses af figur 

10. 
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Figur 10. Udviklingen i antallet af borgere der modtager sygepleje (med visiteret tid) per 

kvartal, samt tid pr. borger i gennemsnit. 

 
Kilde: CSC 

 

Der er således sket en stigning i antallet af borgere, der modtager sygepleje. Samtidig er 

mængden af visiterede timer steget endnu mere – således er den tid til sygepleje hver 

borger i frit valg visiteres til i perioden 2014-2016 steget fra 15,5 timer til 18,5 timer i 

gennemsnit pr. kvartal. Dermed er det samlede antal leverede timer også steget markant 

i perioden. 

 

Budgettet på området har set under et været holdt i 2014 og 2015. For 2016 tyder det 

foreløbigt også på, at man holder budgettet og får et mindre plus. Sammenholdt med, at 

antallet af leverede antal timer til sygepleje er steget, så viser udviklingen, at sygeplejen 

er et eksempel på et område, hvor man ved at optimere og omlægge driften kan klare 

flere opgaver over tid. 

 

Sygeplejeydelserne bestilles fra lægerne (sygehuse elle praktiserende/special læger), og 

fungerer dermed ikke på samme måde, som visitationen til hjemmehjælp m.m. (efter 

Serviceloven). I hvert af de tre distrikter er der en sygeplejerske, der er ansvarlig for 

planlægningen af arbejdet og dermed leveringen af disse ydelser på den mest effektive 

og bedste måde. Området tildeles ikke økonomi efter leveret eller visiteret tid, men har 

en fast lønsum indenfor hvilken opgaverne skal rummes. 

 

Derudover kan de såkaldt mindre komplekse sygeplejeydelser delegeres til SOSU-

assistenter. Dette er en arbejdsdeling, som er velafprøvet og som også anvendes i andre 

kommuner. Formålet er, at man herved sikrer, at opgaverne løses på det laveste effekti-

ve omkostningsniveau (LEON-princippet). Tabel 9 viser status for 2015 og 2016 for hele 

Hedensted Kommune. 

 

Tabel 9. Delegerede sygeplejeydelser i 2015 og indtil medio 2016 for Hedensted Kom-

mune. 

 2015 2016 

Hedensted Kommune, gns. 61,68% 62,49% 
Kilde: Social Omsorgs eget styringsredskab. 
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Tabel 9 viser, at lidt over 60% af sygeplejeydelserne løses af hjemmeplejen. Til sammen-

ligning, så viste føromtalte BDO-rapport bestilt af Hillerød Kommune, at hjemmeplejen i 

Hillerød varetog ca. 60% af sygeplejeydelserne. BDO anfører at de har kendskab til 

kommuner, hvor tallet er højere og tilsvarende kommuner hvor tallet er lavere. Delege-

ringsgraden bør således afhænge af kommunens ønskede service- og kompetenceniveau. 

Men samtidig vil en højere delegeringsgrad, alt andet lige, sikre et lavere omkostningsni-

veau. 

 

Ligesom der opgøres en brugertidsprocent for hjemmeplejen, så gør det tilsvarende sig 

gældende for sygeplejen. Tabel 10 herunder gengiver BTP i 2015 og indtil medio 2016. 

 

Tabel 10. Brugertidsprocent for sygepleje ude i 2015 og indtil medio 2016. 

 2015 2016 

Hedensted Kommune, gns. 35,59% 34,57% 
Kilde: Social Omsorgs eget styringsredskab. 

 

Tabel 10 viser, at den direkte BTP for sygeplejen i 2015 var 35,59%. Man har i Heden-

sted Kommune derudover besluttet, at man også opgør en BTP inklusive en del af den 

indirekte borgertid. Denne er ikke medtaget her, da den ikke er sammenlignelig med den 

BTP, der arbejdes med i BDOs rapport for Hillerød Kommune. 

 

Ser man først på niveauet for BTP, så er BTP for Hillerød Kommune af BDO opgjort til 

32,01% alene for sygeplejen i dagvagt (inklusiv klinik). Tallene for Hedensted Kommune 

er opgjort inklusiv aftenvagt, hvilket må antages at trække ned i opgørelsen for Heden-

sted. BDO bemærker da også, at BTP for sygeplejen i Hillerød Kommune umiddelbart ser 

lav ud. BDO angiver i forlængelse heraf, at de erfaringsmæssigt vil mene, at en BTP på 

mellem 39 og 42% er realistisk at opnå (side 24 i rapporten). Disse procentsatser er 

uden aftenvagt, og kan derfor ikke sammenlignes med BTP for Hedensted. Dog viser op-

gørelsen for Hillerød Kommune, at BTP hæves ca. 3-4 %-point, når aftenvagten udela-

des. Hvis man tager dette med i Hedensted-tallene, så når man op på BTP på 37-40%. 

 

I forhold til effektivitet, så tyder meget således på, at sygeplejen løbende har formået at 

optimere driften inden for den faste ramme, der er givet. 

 

Området er, og har været igennem længere tid, præget af opgaveglidning fra sygehuse 

til kommunerne. Det er et vilkår, som der arbejdes under, og som betyder, at man på 

sygeplejen fortsat skal sikre, at man får tilpasset opgavernes løsning og delegeringen af 

ydelserne, så man fortsat kan absorbere de nye opgaver, som løbende kommer fra syge-

husene. Derfor vil det også være en god ide, at man får åbnet lidt mere op for hvilke op-

gaver der løses i sygeplejen, hvor tidstunge disse opgaver er og dermed også en diskus-

sion omkring prioritering og delegationsmulighederne. I forlængelse heraf bliver forebyg-

gelse også vigtig på dette område, således man fortsat kan løse opgaverne inden for en 

nogenlunde stabil økonomisk ramme. 

 

Optimeringsmuligheder for frit valg og rehabilitering og sygeplejen 

Ovenstående analyse viser, at både hjemmehjælp og sygepleje i frit valg har en høj ef-

fektivitet sammenlignet med de andre kommuner. Til gengæld leveres der hjemmehjælp 

til en langt større andel af borgerne, der leveres flere timer, og dette tal er stigende 

(modsat mange andre kommuner). Det er generelt svært at indhente overblik over de 

respektive kommuners kvalitetsstandarder. I en sammenligning foretaget med Ikast-

Brande, Frederikssund, Køge, Hillerød og Silkeborg er Hedensted på mange parametre på 

niveau med de andre kommuner, men på en række har man også et relativt højt ser-

viceniveau. Bl.a. på tøjvask, som leveres hver uge mod hver anden uge i de andre kom-

muner; frekvens for bad til hjemmeboende ældre, gratis lån af mikroovn, den sociale di-

mension, som ikke findes i de andre kommuner, hvilket de nye dialogmøder heller ikke 

gør. Ud over kvalitetsstandarderne, så vil en stor del af udgiftsudviklingen også være af-
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hængig af hvordan der arbejdes med disse standarder, som for mange rummer et skøn. 

Det er et skøn som den enkelte visitator foretager. 

 

Overordnede fokuspunkter for det videre arbejde på den korte bane:  

 Gennemgang og vurdering af serviceniveau i kvalitetsstandarderne. 

 Fokus på visitationens praksis hvor kvalitetsstandarderne indeholder rum for for-

tolkning. 

 Det anbefales, at man på de sager med mest visiteret tid foretages en gennem-

gang set i relation til timeniveauet i plejeboligerne. 

 Man bør arbejde med at sikre, at borgernes selvhjulpenhed fastholdes i længere 

tid, og dermed et mindre behov for hjælp. 

 Vi bør have ledelsesinformation, så vi hele tiden kan vurdere vores indsatser. Le-

delsesinformationen skal hvile på data på individniveau og laveste geografiske ni-

veau. 

 Vi bør overveje organiseringen af arbejdet og mødeaktivitet m.m. omkring rehabi-

litering, og overgang til driften for de borgere, der har behov for fortsat støtte. 

 Vi bør afklare hvilke overordnede mål der styres efter – der er i dag intet fælles 

mål eller fælles billede af hvornår man er lykkes med rehabilitering. 

 Vi bør følge langt mere systematisk op på hvordan det går med effekterne gene-

relt, og i de enkelte enheder/områder/teams. 

 I forlængelse heraf bør vi overveje en ny afregningsmodel. 

 Et overordnet mål om en reduktion i antal timer i gennemsnit pr. modtager sva-

rende til 1,4 timer om ugen. 

 Givet den løbende udvikling på området, bør det overvejes at analysere det for-

ventede behov på den længere bane i forhold til plejebolig-struktur og fremtidigt 

behov på området. Således bliver der eksempelvis flere og flere demente borgere. 

 

Konkrete besparelses- og optimeringsmuligheder: 

 Stop for klippekorts-ordningen. I 2015 startede man den såkaldte klippekortsord-

ning op i Hedensted Kommune. Ordningen betyder, at borgere der visiteres til det 

kan modtage 30 minutters selvvalgt tid om ugen til forskellige aktiviteter. Det er 

en ordning som betyder ekstra visitationer og ekstra arbejde i driften, og som 

presser den daglige drift af området. Samtidig afregnes driften kun ca. halvdelen 

af deres normale takst, hvilket betyder, at det er en ekstra udgift på hele Social 

Omsorg. Udgiften vil i 2017 være 2,2 mio. kr. hvis den hidtidige praksis fortsæt-

tes. Hvis man lægger begrænsninger på brugergruppen, vil udgiftsniveau kunne 

være 1,4 mio. kr. Udgiften på de 1,4 mio. kr. er ikke finansieret, og skal derfor 

findes inden for udvalgets egen ramme. 

 Åbne aktiviteter kan reguleres, således man i højere grad fokuserer de knappe 

ressourcer mod de visiterede borgere, og i mindre grad på tilbud gennem de åbne 

aktiviteter. 

 Reduktion på kørsel. Der ydes i dag tilskud til transport til daghjem og bad efter 

Servicelovens §117. Imidlertid har man tilbage i 2012 besluttet, at der ikke ydes 

støtte til kørsel efter §117 på handicapområdet. Det er således alene på senior- 

og træningsområdet, der bevilliges kørsel efter §117. Besparelsen vil ca. være 

2.350.000 kr. (inkl. trænings-området). 

 Der anvendes i dag en del udgifter på vikarer – blandt andet når vi ser i forhold til 

Horsens Kommune. Hvis dette forbrug kan nedsættes ved eks. anden planlægning 

og lavere sygefravær, så kan der spares penge uden konsekvenser for borgere og 

personale. 

 Arbejde med afklaring og optimering i forhold til private leverandører og den leve-

rede og visiterede tid. 

 Optimering af nattevagt-funktionen.  
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Plejecentre 

I Hedensted Kommune er der 10 plejecentre. En bolig på et af kommunens plejecentre 

visiteres via Velfærdsrådgivningen, og tildeles såfremt borgeren har en varig og væsent-

lig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne med et komplekst behov for hjælp 

døgnet igennem, der ikke kan varetages i eget hjem, borgeren er døende, og/eller bolig-

skiftet vurderes at ville medvirke til i væsentlig grad at bedre borgerens samlede situati-

on. 

 

Figur 11 herunder viser udviklingen i den visiterede tid per borger på plejecentrene under 

et. Der er i data ikke er taget højde for at nogle borgere kun opholder sig på plejecentre-

ne en del af året, hvorfor ovenstående udelukkende skal læses som tendenser. 

 

Figur 11. Gennemsnitlig visiteret tid per borger (plejecenter ydelser). 

 
Note: Der er ikke er taget højde for at nogle borgere kun opholder sig på plejecentrene en del af 
året, hvorfor ovenstående udelukkende skal læses som tendenser. 

 

Der er samlet set sket en stigning i visiteret tid per borger fra 2013 til 2015 på ca. 3 %. 

Tabel 11 herunder folder tallene lidt mere ud. 

 

Tabel 11. Udviklingen i den gennemsnitlige visiterede tid per borger fordelt på specifikke 

ydelser. 

 Ydelse 2013 2014 2015 Udv. 2013 til 

2015 

Personlig pleje - plejecenter op-

start 

37 45 40 9% 

Personlig pleje aften  250 245 245 -2% 

Personlig pleje dag  500 492 489 -2% 

Personlig pleje nat  35 34 35 1% 

Praktisk bistand  37 35 36 -2% 

Visiteret tid per borger 765 772 787 3% 

 

Den samlede stigning skyldes primært en stigning i såvel antallet af borgere med ydelsen 

”Personlig pleje – plejecenter opstart” (+3%), såvel som en endnu større stigning i den 

visiterede tid per borger for denne ydelse (+9%). Dette gør, at der samlet set er sket en 

stigning på 13% fra 2013 til 2015 i det samlede antal visiterede timer for denne ydelse. 

 

Stigningen skal primært forstås af to veje. For det første er det velkendt, at man på ple-

jecentrene løses flere og flere opgaver, som tidligere blev løst på sygehusene. Med andre 

ord vil det også medføre et mere omfattede udredningsarbejde i forbindelse med borge-
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rens indflytning i plejebolig. Til gengæld kan det ikke forklare, hvorfor alle andre ydelser 

så er stabile eller svagt faldende i gennemsnitlige timer. 

 

I tillæg til borgernes udvikling over tid, så oplever man også, at der ofte kan være en 

forsinkelse på visitationen fra ”opstartspakken” til den reelle pakke, som borgeren efter-

følgende skal modtage. Og dermed er der flere borgere, som i længere tid er visiteret til 

opstartspakken. 

 

Tabel 12 viser en oversigt over plejeboligerne i Hedensted Kommune og den gennemsnit-

lige lønudgift pr. plejebolig, samt hvor stor en andel af lønudgifter der er til vikarer. 

 

Tabel 12. Oversigt over plejeboligerne i Hedensted Kommune og den gennemsnitlige løn-

udgift pr. plejebolig, samt hvor stor en andel af lønudgifter der er til vikarer. 

Plejecenter Antal boli-

ger 

Udgift pr. bolig, 

2015 

Gennemsnitlig 

pakkestørrelse, 

2015 

Andel udgift til 

eksterne vikarer, 

2015 

Birkelund 69 290.000 3,0 12% 

Kildevældet 48 258.000 2,8 0% 

Kirkedal 28 303.000 2,8 2,2% 

Bøgely 52 277.000 3,0 2,8% 

Løsning 19 302.000 3,2 0,5% 

Nederbylund 30 312.000 3,2 2,8% 

Møllebo 20 319.000 2,9 8,0% 

Nedergården 32 292.000 3,1 2,4% 

Øster Snede 22 324.000 3,1 3,3% 
Note: Lønudgiften omfatter kun plejepersonale. 

 

Spændet mellem den dyreste og billigste plejebolig målt på lønudgift er 66.000 kr., og 

kan umiddelbart virke stort. Her er det væsentligt at bemærke den gennemsnitlige pak-

ke, som beboerne på de respektive plejecentre har modtaget i 2015. Her visiteres til fire 

forskellige pakker, hvor pakke 1 er til de bedst fungerende borgere og pakke 4 til de 

mest plejekrævende. Hensigten med pakkemodellen er, at den skal sikre en fordeling af 

midler mellem plejecentrene efter borgernes tyngde og plejebehov. Med undtagelse af et 

par steder, så ser der ud til at være en direkte sammenhæng mellem lønudgifterne pr. 

plejebolig og den gennemsnitlige pakkestørrelse, som beboerne har modtaget på det på-

gældende plejecenter. Man bør dog også have fokus på om pakkemodellen fungerer op-

timalt og eventuelt kan optimeres, så der er mindre arbejde omkring visitationsopgaven.  

 

Ser man endelig på vikarudgifterne er man alle steder tydeligvis gode til at minimere ud-

gifterne til eksterne vikarer. På Birkelund og Møllebo er man meget opmærksomme på 

det aktuelle niveau, og den øgede brug af eksterne vikarer skyldes rekrutteringsudfor-

dringer. 

 

Plejeboligerne i Hedensted Kommune er ejet af en række boligselskaber, som lejer boli-

gerne ud til borgerne, der er visiteret til en plejebolig. Samtidig har Hedensted Kommune 

forpligtet sig til, at afholde lejeudgiften til de plejeboliger, der ikke kan udlejes som følge 

af få lille efterspørgsel. Denne udgift varierer naturligt med antallet af ledige plejeboliger. 

Figur 12 viser udviklingen i antal ledige plejeboliger i gennemsnit pr. kvartal fra 2014 og 

frem. 
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Figur 12. Ledige plejeboliger i alt, opgjort i gennemsnit pr. kvartal. 

 
Note: De boliger, der er ledige, og ikke tilbudt, samt de boliger vi ved bliver ledige. 

 

Der er meget stabilt hen over perioden en del tomme plejeboliger, som derved akkumu-

lerer et underskud på området. Den samme tendens ser vi på ældreboligerne. Udgifterne 

er opstillet i tabel 13. 

 

Tabel 13. Udgifter til tomgangsleje for ældreboliger og plejeboliger. 2015 og 2016. 

 2015 Est. 2016 (7.9.2016) 

Ældreboliger 2.461.104 2.506.157 (1.879.618) 

Plejeboliger 510.449 466.258 (349.694) 

   

I alt 2.971.554 2.972.415 (2.229.312) 

 

Der er ikke nogen helt klar systematik i forhold til hvor der er ledige plejeboliger, men 

der kan dog spores en tendens til, at plejeboligerne der ligger centralt i kommunen (He-

densted, Løsning og Øster Snede) generelt har færre tomme boliger end andre. Ud over 

de direkte udgifter til tomgangsleje, så er der også afledte ekstra udgifter til personale 

(da man ikke kan regulere det dag til dag), samt køkkenområdet. 

 

Det anbefales, at man overvejer om antallet af plejeboliger skal tilpasses efterspørgslen. 

Alternativt bør man overveje, hvordan man i højere grad kan sikre, at borgere, der mod-

tager et meget højt antal timer til hjemmehjælp i eget hjem, kan tage imod tilbud om en 

plejebolig i stedet. KL og andre anbefaler, at når omfanget af pleje og omsorg i eget 

hjem er omkring eller overstiger 20 timer om ugen, så vil det være mere effektivt, at 

borgerne plejes i en plejebolig. 

 

Optimeringsmuligheder for plejecentre 

Generelt er der også omkring plejecentrene er fornuftig drift. Men der er også optime-

ringsmuligheder her. 

 

Overordnede fokuspunkter for det videre arbejde:  

 Givet den løbende udvikling på området, bør det overvejes at analysere det for-

ventede behov på den længere bane i forhold til struktur og fremtidigt behov på 

området. Således bliver der eksempelvis flere og flere demente borgere. 
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Konkrete besparelses- og optimeringsmuligheder: 

 Sænkning af afregningspriserne for pakkerne, hvorved plejecentrene via omlæg-

ninger og nytænkning skal løse opgaverne med tilsvarende færre midler. 

 Arbejde med bedre og optimal anvendelse af plejeboligerne, og dermed en lavere 

udgift til tomgangsleje. Det kunne både være anden anvendelse af boligerne eller 

klarer rammer i visitationen, der betyder, at flere borgere vil vælge, at flytte i ple-

jebolig. Dette kunne være ved at besluttet et maksimalt omfang af pleje, der til-

bydes i eget hjem. 
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Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning 

Kompetencegruppen Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning bliver herunder opdelt 

og analyseret i tre dele: Sundhedsfremme og forebyggelse, træning og endelig aktivi-

tetsbestemt medfinansiering af sygehusene. 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning leverer hjælp og rådgivning til borgere der 

ønsker og er motiverede for at lave ændringer, der medfører en sundere livsstil, forebyg-

gelse af sygdom eller sygdomsforværring, og dermed i højere grad tager ansvar for eget 

liv og til at klare sig selv bedst muligt. Indsatserne leveres i henhold til Sundhedsloven. 

 

Hedensted Kommunes korrigerede budget 2016 for sundhedsfremme udgør 4,8 mio. kr. 

svarende til 104 kr. pr. indbygger. Budgettet pr. indbygger for hele landet udgør 181 kr. 

 

Tabel 14 herunder udgiftsniveauet til sundhedsfremme og forebyggelse i Hedensted 

Kommune med en række andre kommuner, kommunerne i Region Midt i gennemsnit, 

samt niveauet for top 25 blandt landets kommuner. 

 

Tabel 14. Sundhedsfremme og forebyggelse. Regnskab 2015. 

 

Sundhedsfremme og forebyg-

gelse, eksklusiv ledelse og ad-

ministration 

Udgifter til Sundheds-

fremme og forebyggelse, 

kr. pr. indbygger 

Favrskov 4.350.000 91 

Hedensted  3.877.131* 84 

Horsens 9.720.000 112 

Syddjurs 1.681.000 40 

Ikast-Brande 3.367.000 82 

Ringkøbing-Skjern 2.209.000 39 

Region Midtjylland 109.579.000 85 

Hele landet 763.702.000 135 

Top 25 - Thisted 2.960.000 67 
Kilde: Danmarks Statistik. Udgifter fra konto 4.88.999. For top 25 er der set bort fra Lyngby-
Taarbæk, som har konteret indtægter på kontoen som eneste kommune. 
*Sundhedsfremme har haft et arbejdsmarkedsrettet sundhedstilbud for ressourceforløbsborgere, 
som fejlagtigt har været bogført på 04.62.88. Dette er der korrigeret for i ovenstående.  

 

Generelt placerer Hedensted Kommunes udgifter sig i den lave ende svarende til den 34. 

billigste kommune på landsplan. Thisted Kommune har landets 25. laveste udgifter sva-

rende til 67 kroner pr. indbygger, hvilket svarer til et besparelsespotentiale i Hedensted 

Kommune på ca. 800.000 kr.  

 

Inden for dette område løser man både opgaver, der er givet via Sundhedsaftalerne med 

regionerne og opgaver, som er besluttet i Hedensted Kommune og som ikke er lovbe-

stemte. Tabel 15 herunder giver et overblik over opgaverne i hovedtræk og deres type. 
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Tabel 15. Opgaver i Sundhedsfremme og forebyggelse. 

 Skal-opgave Kan-opgave 

Kurser for borgere med Diabetes type II X  

Kurser for borgere med Cancer X  

Kurser for borgere med Hjerte-kar lidelser X  

Kurser for borgere med KOL X  

Kurser for borgere med gigt – GLA:D*  X 

Kurser for borgere med angstlidelser*  X 

Kurser for borgere med stress og depression*  X 

Selvhjælpskursuser – kroniske smerter, angst, depres-

sion 

 X 

Kostkursus for overvægtige   X 

Motionskursus for inaktive   X 

Rygestoptilbud til voksne – individuelt eller grupper 

samt virksomheder (finansieres af virksomheder hvis 

de ønsker rygestoptilbud) 

 X 

Rygeevent for unge på folkeskoler  X 

Overvægtsklinik for børn og unge  X 

Helbredstjek af nattevagter i hjemmeplejen  X 

Førstehjælpskurser i alle 9. klasser samt på områder 

hvor ydelsen efterspørges  

 X 

Beskæftigelsesrettet sundhedstilbud for ledige og sy-

gemeldte borgere* 

 X 

*Undersøges pt. for refusionsmuligheder. 

 

Der tilbydes således en række forebyggende indsatser, som ikke er lovbestemte og som 

man derfor politisk kan beslutte at reducere eller fjerne. Der følges op på de individuelle 

sundhedsmæssige effekter af de fleste af tilbuddene. Til gengæld følges der ikke syste-

matisk op på effekterne for bevægelsen for borgeren (klare sig selv mere og bedre selv) 

på kort og længere sigt, ligesom der ikke effekt-rapporteres til det politiske niveau. Der 

er dog påbegyndt projekter med effektopfølgning i forhold til bevægelsen for borgeren på 

flere af tilbuddene GLA:D, kurser for angstlidelser, kurser mod stress og depression, 

samt beskæftigelsesrettet sundhedstilbud for ledige og sygemeldte borgere. 

 

Generelt er en meget stor del af indsatserne i Sundhedsfremme og forebyggelse rettet 

mod beskæftigelsesområdet og målet om at få borgerne hurtigt tilbage i arbejde. 

 

Træning 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning leverer træning og genoptræning til kommu-

nens borgere. Træningen leveres i henhold til både Sundhedsloven og Serviceloven.  

 

De samlede udgifter til træningsafdelingen i Hedensted Kommune udgør i 2015 11,5 mio. 

kr. Udgifterne til kommunal træning er steget med 16% fra 2012 til 2015, hvoraf 4,9% 

skyldes pris- og lønreguleringer. I samme periode er modtagne træningstimer steget 

med 50%. En af årsagerne til den øgede effektivitet er omlægning fra individuel træning 

til holdtræning.  

 

Hedensted Kommune har også udgifter til specialiseret genoptræning som foregår på sy-

gehusene. Hedensted Kommunes udgifter til specialiseret genoptræning udgjorde i 2015 

1,9 mio. kr.  
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Figur 13. Udgift til kommunal træning og specialiseret genoptræning pr. indbygger. 

 
 

Ovenstående benchmark viser, at Hedensted Kommune er blandt de billigste kommuner. 

Det understreges af, at Hedensted Kommunes udgifter på området er de 11. laveste på 

lands plan (216 kr. pr. borger) 

 

I henhold til Sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri genoptræning 

til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for 

genoptræning. Genoptræningen er beskrevet i en genoptræningsplan, som er udarbejdet 

af sygehuset.  

 

Træning ydet efter Serviceloven ydes til gengæld efter et politisk vedtaget serviceniveau, 

som dermed kan ændres i opad eller nedadgående retning. Træningen foregår individuelt 

eller på hold. Omfanget af træningen besluttes af terapeuterne.  

 

Hjemmeplejen i Hedensted Kommune er også begyndt at levere træning efter Servicelo-

ven til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne 

forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp (rehabilite-

ring). Ved at se opgaverne på tværs, og lade hjemmeplejen rumme træningen i eget 

hjem, og dermed ikke have flere træningsforløb i gang sideløbende, så kan opgaven fjer-

nes i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning, og derved spares 250.000 kr.   

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

Hedensted Kommune betalte i 2015 148,5 mio. kr. i medfinansiering. Hedensted Kom-

mune har i den forbindelse landets 10. laveste udgifter svarende til ca. 3.200 kr. pr. ind-

bygger. 

 

Styring og incitamenter i forhold til den kommunale medfinansiering 

I Hedensted Kommune er udgifterne til medfinansiering siden 2015 udkonteret til forskel-

lige kompetencegrupper, således at de enkelte kompetencegrupper bliver bevidste om 

deres løsning af kerneopgaven kan have betydning for medfinansieringen. Således er di-

agnoser som hovedsageligt vurderes at have med børn og fødsler at gøre konteret på 

Læring, rusmiddelbetingede lidelser er bogført på Rusmiddelcentret og udgifter til social-

psykologiske diagnoser er bogført på Socialpsykiatrien. Effekten af denne øvelse er dog 

rent kosmetisk. Udgiftsposten har således ingen betydning for det enkelte kerneområde, 

og udfordrer dermed ikke til handlinger endsige investeringer på området.  
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For at øge incitamentet til kommunal forebyggelse lægger regeringen bl.a. op til at 

kommunerne i fremtiden skal betale mere for behandlingen af de 0-2 årige samt 65+ 

årige, men mindre for andre borgere. Med omlægningen vil kommunerne eksempelvis 

fremover skulle betale i gennemsnit ca. 15.000 kr. pr. 80-årig. I dag betalerne kommu-

nerne i gennemsnit ca. 9.000 kr. Modsat vil betalingen for en 40-årig blive sat ned fra 

2.500 kr. til ca. 1.800 kr. 

 

Tilsammen betyder det, at Social Omsorg under ét har et stort incitament til at arbejde 

med at nedbringe udgifterne til medfinansieringen af sundhedsvæsenet – mens resten af 

organisationen, og de enkelte dele af Social Omsorg intet incitament har. Det er en 

uhensigtsmæssig styring af en budgetpost på 150 mio. kr., og bør ændres. 

 

Først og fremmest er kommunens personale ofte i direkte og løbende kontakt med de 

borgere, som bliver indlagt på et sygehus. En række af disse indlæggelser skyldes natur-

ligvis hændelser, som personalet eller borgeren ikke direkte har indflydelse på – eksem-

pelvis et trafikuheld. Men der er ligeledes en lang række indlæggelser som skyldes syg-

domme og lidelser, hvor man med en fokuseret indsats kan påvirke andelen der indlæg-

ges.  

 

Udgifter til forebyggelige indlæggelser (defineret af Sundhedsstyrelsen) er i dag på 11,5 

mio. kr., og for +65 årige i Hedensted Kommune ca. 3,5 mio. kr. Ser man på diagnoser-

ne enkeltvis er der flere, hvor der må forventes et besparelsespotentiale (tabel 16, her-

under). 

 

Muligheden for at forebygge kontakter med sygehusvæsenet er særligt stor, jo større 

andel af borgerne der indlægges, der er i løbende kontakt med det kommunale sund-

hedspersonale. Dermed er det oplagt at se nærmere på omfanget af kontakt med de per-

soner som bliver indlagt – særlig i forhold til forebyggelige indlæggelser. 

 

Tabel 16 ser på en række indlæggelsesårsager, og besparelsespotentialet såfremt man 

var på gennemsnittet for kommunerne i Region Midt (bemærk at potentialet kan øges 

ved at sigte efter andre kommuners niveau). Det er alle sygdomme, som er forebyggeli-

ge i større eller mindre grad. Det gælder for alle sygdommene i tabel 16 med undtagelse 

af hjerneblødning og andre karsygdomme i hjernen, at en relativt stor andel af borgerne 

der indlægges også har kontakt med det kommunale sundhedspersonale.  

 

Tabel 16. Besparelsespotentialer ved at bedre forebyggelsesarbejde på udvalgte syg-

domme/lidelser. 

Sygdom/lidelse Besparelsespotentiale ved at være på 

Region Midts gennemsnit i mio. kr. 

Blærebetændelse 0,2 

Lungebetændelse 0,4 

Kræft 1,5 

Hjerneblødning og andre karsygdomme i 

hjernen 

0,3 

Kronisk bronkitis / For store lunger / KOL 0,2 

  

I alt 2,6 mio. kr. 

 

Optimeringsmuligheder for Sundhed, Forebyggelse og Træning 

Ovenstående afsnit viser, at udgiftsniveauet inden for Sundhedsfremme, Forebyggelse og 

Træning generelt er blandt de 25 billigste kommuner i landet. Når man ser på området 

under et, så er Hedensted Kommune landets 8. billigste kommune med knap 300 kr. pr. 

borger. Ser man på de tre områder hver for sig, så er der et potentiale på sundheds-

fremme på 800.000 kr., hvor man i dag er den 34. billigste kommune (det skal i den for-
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bindelse nævnes, at kommunernes konteringspraksis på området gør, at det sikreste bil-

lede fås ved at se udgifter til området under et). 

 

Der er samtidig en række tilbud på sundhedsfremme-området, som man har mulighed 

for at justere på, da der er tale om kan-opgaver, men som også må forventes at have en 

forebyggende effekt. 

 

Overordnede fokuspunkter for det videre arbejde:  

 I forhold til den kommunale medfinansiering bør man overveje, at arbejde langt 

mere aktivt med en model, som gør det attraktivt for del-områderne inden for So-

cial Omsorg – og gerne også for resten af kommunen – at arbejde aktivt med fo-

rebyggelse af sygehusindlæggelser. Konkret er det muligt at trække 1:1 data på 

eksempelvis sygehusudgifterne på borgerne i de forskellige distrikter, som mod-

tager hjemmepleje eller borgerne der bor på et givent plejecenter. Modellen kun-

ne tildele en del af gevinsten ved at reducere udgifterne til indlæggelserne med 

det distrikt eller det plejecenter, som er lykkes med opgaven. På den måde vil der 

både være en besparelse for området som helhed og en gulerod for de enkelte 

områder og medarbejdere.  

 Der bør arbejdes med en mere systematisk opfølgning på effekterne for borgerne 

– med særligt fokus på bevægelsen for borgeren på kort og længere sigt efter 

deltagelse i tilbud fra Sundhedsfremme Forebyggelse og Træning. 

 Intensive og kortere forløb, tæt samarbejde med foreningerne DGI m.m. 

 Man bør i højere grad arbejde med at se området ind i sammenhæng til resten af 

Social Omsorg, og undersøge mulighederne for om der er opgaver der kan løses 

på tværs og sammen med andre dele af organisationen (se bl.a. forslag i næste 

afsnit). 

 Overveje at fokusere på de borgere, der ikke kan/vil og i mindre grad fokusere på 

de borgere der i forvejen er motiverede og ønsker en ændring. Bl.a. kunne man 

måske øge anvendelsen af nye teknologier til, at skabe et lyst til en forandring 

hos disse borgere. 

 

Konkrete besparelses- og optimeringsmuligheder: 

 Generel beslutning om et udgiftsniveau på træningsområdet (sundhedsfremme) 

svarende til top 25 af landets kommuner: 800.000 kr. En del af dette skal opnås 

ved en tilpasning af fokus på området (jf. ovenstående), mere tværgående sam-

arbejde, og øget brug af ny teknologi. 

 Der leveres i dag træning i eget hjem fra både Sundhedsfremme, Forebyggelse og 

Træning og hjemmeplejen. Ved at se opgaven på tværs og udelukkende lade træ-

ning i eget hjem varetages af hjemmeplejen, så kan der spares 250.000 kr. 

 Nedlæggelse af tilbud om kørsel til træning efter Serviceloven. Besparelsespoten-

tiale: 100.000 kr. I henhold til Servicelovens §117 kan kommunalbestyrelsen yde 

tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Sundhedsfremme, 

Forebyggelse og Træning har udgifter til taxa for transport af borgere som får 

træning efter Serviceloven på ca. 100.000 kr. årligt. Denne udgift kan spares, så-

fremt det besluttes at borgerne ikke længere kan få betalt taxa. Der vil i givet fald 

være en risiko for at nogle borgere vil fravælge central træning, og dermed måske 

blive ”kunde i butikken” på et tidligere tidspunkt.   
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Kostområdet 

Efter en analyse af kostområdet i 2011 lavede man en række tilpasninger, som gør, at 

der i dag produceres varm mad hver dag på hvert af kommunens 10 plejecentre. 

 

For borgerne i eget hjem kan man visiteres til madtilbuddet, hvor man mod betaling en-

ten kan modtage varm mad hver dag (som produceres i produktionskøkkenet i Løsning) 

eller modtage kold mad en gang om ugen (til hele ugen) (produceres i centralkøkkenet i 

Rårup). 

 

Kostområdet er delvist takstfinansieret. Borgere der bor hjemme og modtager mad fra 

det kommunale tilbud samt borgere i plejeboliger opkræves et fast beløb for mad. For de 

hjemmeboende er udgiften afhængig af om de vælger varm og kold mad. Kostområdet 

er ikke 100% indtægtsdækket. Der er over de seneste år således budgetteret (og næsten 

realiseret) med indtægter på ca. 20 mio. kr., hvilket efterlader en reel budgetudgift til 

området på ca. 13 mio. kr. om året. 

 

Figur 14 viser budget, regnskab og balance (overskud) for kostområdet for 2013-2015. 

 

Figur 14. Nettobudget, regnskab og balance for kostområdet, 2013-2015. 

 
 

Generelt har kostområdet over de seneste år haft overskud hvert år. Det vurderes, at 

man, uden konsekvenser for serviceniveauet, kan nedsætte budgettet med 1-2 mio. kr. 

 

I forhold til organiseringen af madproduktionen, så er det naturligvis spørgsmålet om der 

kan være et potentiale i at tænke det på en anden måde. Der er indsamlet information 

om madservice i 64 andre kommuner for at få et overblik over praksis omkring madser-

vice og en ide om priserne. 

 

I gennemsnit, uanset hvilken type mad kommunerne leverer, så koster en hovedret in-

klusiv levering 48 kr. I Hedensted koster den 50 kr. for færdigret/kold mad og 56 for 

varmholdt mad. 
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19 af de 65 kommuner leverer enten varm mad eller både varm og kold mad, mens 42 

kommuner leverer færdigretter (en af disse leverer også frostmad).  

 

Tabel 17. Priser madservice, 2016. Kølemad. Kr. 

Kommune Hovedret Biret Levering I alt, inkl. 

Hedensted 50,00 6,00 6,00 62,00 

Ikast-Brande** 45,00 15,00 - 60,00 

Vejle 49,00 14,00 - 63,00 

Horsens 43,50* 11,00 - 54,50 
*Stor hovedret koster 48 kr. 

**Der skal som minimum aftages 4 hovedretter for en levering. 

 

Tabel 17 viser, at priserne på mad i Hedensted Kommune under et ligger nogenlunde på 

niveau med omegnskommunerne. 

 

Madproduktionen blev som nævnt lagt om omkring 2013 i forlængelse af en rapport fra 

BDO i 2011. Rapporten skitserer forskellige løsningsmodeller, som kan anvendes som 

retningsgivere for eventuelle potentialer. 

 

For det første kunne man forestille sig, at det ville være mere omkostningseffektivt, hvis 

der kun bringes mad ud fra et sted i kommunen – og ikke som i dag både fra Løsning og 

Rårup. I fald man ønsker at forfølge den løsning, så vil der være behov for en udbygning 

af produktionskøkkenet i Løsning, hvor produktionen til mad i frit valgs-området kan 

samles. Dertil kommer en investering i udstyr, hvilket ifølge BDO betyder, at den samle-

de investering vil være på knap 13 mio. kr. Hertil skal så fratrækkes de investeringer, 

der allerede har været Produktionskøkkenet på ca. 1,6 mio. kr., hvilket giver et samlet 

investeringsbehov på ca. 11,3 mio. kr. 

 

En anden mulighed er udelukkende at levere færdigretter til alle de hjemmeboende bor-

gere i kommunen. Dermed skal produktionen i Produktionskøkkenet i Løsning omlægges 

til samme produktionsform som i Rårup. Alene i kørsel vil dette give en besparelse på 1 

mio. kr. ifølge BDOs rapport fra 2011 (side 65). Derudover er det en mulighed, at lægge 

produktionen sammen et sted i kommunen frem for to steder, hvilket vil giver yderligere 

besparelse i form af stordriftsfordele på produktionen. 

 

En omlægning til færdigretter og produktion et sted i kommunen vil således have et be-

sparelsespotentiale i sig, men der vil også være investeringer forbundet ved at samle 

produktionen et sted. Disse investeringer skal der regnes på, såfremt man ønsker at gå 

videre med muligheden. 

 

Endelig er det en mulighed, at hæve priserne for maden. Prisen fastsættes politisk og 

skal afspejle de langsigtede udgifter på området. 

 

Optimeringsmuligheder for kostområdet 

Den overvejende konklusion på kostområdet er, at det er muligt, at nedjustere budgettet 

uden, det vil have synlige konsekvenser for det leverede på området. Derudover er det 

også en mulighed, at se på priser og hvilke mad-tilbud der gives. 

 

Konkrete besparelses- og optimeringsmuligheder: 

 Lukke det varme madtilbud. Ved at stoppe udbringning af varm mad fra produkti-

onskøkkenet i Løsning, og kun lave kold mad fra centralkøkkenet, så vil man mi-

nimum kunne spare 1 mio. kr. på kørsel. Dertil kommer driftsoptimeringer. Dette 

kræver, at centralkøkkenet laves om og gøres klar til mere kølekapacitet. 

 Man kunne, som i Ikast-Brande Kommune, stille krav om, at der skal købes mini-

mum fire hovedretter om ugen. 

 Nedsætte budgettet med 1-2 mio. kr. 
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 Jf. sammenligningen på madpriser, så vil der være rum for at hæve prisen en 

smule på hovedretten, og fortsat være på niveau ed andre kommuner.  
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Den administrative organisation og ledelse 

Social Omsorg består ud over en række driftsenheder omkring sundhed, forebyggelse og 

træning, kost, hjemmehjælp, plejecentre og voksen handicap også af to mere admini-

strative enheder. Det drejer sig om Velfærdsrådgivningen som står for den løbende visi-

tation af borgere til diverse tilbud hos driftsenhederne (og eventuelt tilbud i andre kom-

muner), samt staben, hvor den administrative støtte til hele organisationen er forankret. 

Derudover er der placeret administrativt ansatte i de enkelte områder, samt en række 

ledere. 

 

Ser man på de administrative udgifter i andre kommuner, så antyder de, at niveauet i 

Hedensted Kommune på dette område er relativt højt. Man skal dog være forsigtig med 

tallene for den regnskabsfunktion, som der her er tale om, da der er stor sandsynlighed 

for at kommunerne konterer forskelligt, og en del personale er ansat på konto 5.  

 

Af samme grund er der her set på tværs af konto 4, 5 og 6 for derved, at forsøge at 

nærme os en sammenligning, der kan holde. Tabel 18 herunder gengiver resultatet af 

dette. 

 

Tabel 18. Potentiale ved et andet niveau for administration og ledelse. På tværs af konto 

4,5 og 6.  

Potentiale landsgennemsnit Potentiale top 25 Potentiale billigste kommune* 

3.475.000 10.105.869 19.169.074 
Note: For konto 6 er udgifterne trukket for funktion 06.45.57. For konto 4 og 5 er antal årsværk 
inden for akademikere og administration (akademikere, hjemmevejledere og pædagogisk persona-
le, kontor- og IT-personale, pædagogisk uddannede ledere, øvrige adm.) trukket ud og via gen-
nemsnitslønnen pr. kommune er der udregnet en samlet udgift. Det hele er sat i forhold til indbyg-

gertallet i kommunen, hvorved der opnås en samlet udgift pr. indbygger i hver kommune for konto 
4, 5 og 6 relateret til Social Omsorg. Danmarks Statistik RES10 er anvendt i forhold til stillingska-
tegorier. 

*Nr. 6 er anvendt, da der ser ud til at være konteringsmæssige problemer for de fem øverste 
kommuner. 

 

Da der også er administrativt ansatte, som vil være omfattet af andre udregninger i re-

degørelsen (eksempelvis under sundhedsfremme), så skal tallene tages som indikationer 

– men dog indikationer på, at Hedensted Kommune langt fra er billigst. På ovenstående 

nøgletal placerer Hedensted Kommune sig således som nr. 59 blandt landets kommuner. 

 

Disse tal involverer administration bredt set, og inkluderer derfor også ledelse. I forlæn-

gelse heraf, så er ledelsesspændet indenfor særligt ældreområdet meget stort. Derfor 

bør hele det administrative set-up overvejes, således man kan sikre en så effektiv støtte 

af organisationen, en stærk økonomi- og effektstyring, samt en faglig ledelse der er tæt 

på praksis, og som kan understøtte forandringsprojekter i driften. 

 

Optimeringsmuligheder for den administrative organisation og ledelse 

Det anbefales: 

 At arbejdsdeling og organisering af den administrative støtte af organisationen bør 

overvejes nærmere, således man lander på en model, som alle handler efter, og 

hvor man undgår dobbeltarbejde og dobbeltfunktioner. 

 At man arbejder med og afklarer hvordan man sikrer en stærk økonomi- og effekt-

styring, der også kan understøtte de decentrale enheder. 

 At man overvejer hvordan man i strukturen kan optimere faglig ledelse tæt på prak-

sis, således forandringer og tilpasninger af praksis sker lettere og hurtigere. 
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Voksen handicap 

Redegørelsens afsnit omkring voksen handicap er opdelt i tre afsnit: 

 Botilbud og støtte (§85, §107, §108) 

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

 Diverse tilbud (§97 og §100) 

 

I det følgende er resultaterne af en række analyser af nøgletal og data fra eget økonomi-

system skrevet sammen til en kortere redegørelse og udpegning af indsatser. Den fulde 

analyse er placeret bagerst i dette dokument som bilag 3. 

 

Botilbud og støtte til voksne handicappede i og uden for Hedensted Kommune (§85, §107 

og §108) 

I dag anvender man i Hedensted Kommune i en vis udstrækning almennyttige boliger, 

som botilbud til voksne handicappede. 

 

Udfordringen ved at anvende § 105 (almen boliglov) til borgere i § 108 botilbud er, at 

der mistes en fleksibilitet i boligmassen. Borgere i § 108 tilbud kan flyttes såfremt de 

selv giver samtykke hertil, men en bolig der anvendes til § 108 tilbud efter almen bolig-

lov § 105 med §85 støtte (Specialvejledning) kan ikke anvendes til etablering af § 107 

botilbud.  

 

Konsekvensen heraf er, at der mangler boliger i Hedensted Kommune til etablering af § 

107 ophold, idet det ikke er lovligt at etablere § 107 botilbud efter almen boliglov § 105. 

 

Specialpædagogisk bistand i egen bolig (§85) 

Efter servicelovens § 85 skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genop-

træning 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.  

 

Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bo-

støtte. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdighe-

der. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at 

borgeren kan leve et liv på egne betingelser og blive så selvhjulpen som muligt. 

 

Borgere kan få socialpædagogisk bistand, uanset boligform, således at borgere i alminde-

lig bolig, i handicapboliger efter almenboliglovens regler eller i botilbud efter serviceloven 

kan modtage socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85. 

 

Hedensted kommune leverer socialpædagogisk bistand i egne botilbud samt via Hornsyld 

Støttecenter. Herudover anvendes der eksterne leverandører såvel andre kommuner, re-

gionale tilbud samt private tilbud. 

 

Fra 2013 til 2015 er udgifterne til socialpædagogisk bistand er øget med 19% fra 53,8 

mio. kr. til 64 mio. kr. Der forventes for 2016 et forbrug på 68 mio. kr. svarende til en 

udgiftsstigning fra 2013 til 2016 på 27 %. 

 

Det er specielt udgiften til eksterne leverandører af socialpædagogisk bistand der er øget, 

idet udgiften forventes at sige med 59 % fra 2013-2016 fra 15,5 mio. kr. til 24,5 mio. kr. 

 

Ser vi på tilbuddene ved eksterne leverandører opdelt i billigere tilbud (0-200.000 kr.), 

gennemsnitlige tilbud (+200.000-800.000 kr.) og dyrere tilbud (+800.000 kr.) kan vi se 

at der bliver flere dyrere borgere og færre af de billigere borgere.  
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Figur 15. Udvikling i andel borgere efter prisniveau, 2013-2015.

 
 

Gennemsnitsprisen pr. borger der modtager socialpædagogisk bistand ved eksterne leve-

randører varierer. Fra 2013-2015 er gennemsnitspriserne øget, hvormed prisen ved regi-

onale tilbud er øget med 43 %, ved andre kommuner med 19 % og i private tilbud med 

47 %. 

 

Figur 16. Udvikling gennemsnitspris for eksterne leverandører, 2013-2015. 
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Midlertidige botilbud (§107) 

Midlertidige botilbud skal tilbydes til: 

 Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov 

for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i 

en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte 

 Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, 

der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder 

ikke kan klare sig uden støtte. 

 

Beboere, der har ophold i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, er ikke omfat-

tet af fritvalgsreglerne. Beboeren har derfor ikke et retskrav på at få et andet botilbud, 

hvis han eller hun ønsker det. Kommunen skal dog inddrage borgeren i forhold til beslut-

ningen om, hvilket botilbud der skal tilbydes.  

 

Udgifterne til §107 botilbud uden for kommunen er fra 2012 til 2015 øget fra 14,0 mio. 

kr. til 23,8 mio. kr. Frem mod 2017 forventes det at stige yderligere til 33,2 mio. kr. sva-

rende til en udgiftsstigning på 137%. I samme periode er antallet af borgere, der modta-

ger § 107 tilbud eksternt øget fra 36 personer i 2012 til forventet 60 personer i 2016. 

Dermed er gennemsnitsprisen pr. botilbud øget fra 390.188 kr. i 2012 til 553.854 i 2016 

svarende til en udgiftsstigning på 42 %. 

 

Figur 17. Udvikling i udgifter pr. cpr nummer til botilbud til midlertidig ophold (§107). 

 
 

Ser man på de forskellige tilbud, så er det specielt antallet af de dyreste tilbud 
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hvormed gennemsnitsprisen stiger. 

390.188 388.616

468.732 475.722

501.968

553.854

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

2012 2013 2014 2015 Budget 2016 Budget 2017



45 

 

 

I Hedensted Kommune er der kun ganske få midlertidige botilbud. Der anvendes derfor 

hovedsageligt botilbud i andre kommuner, regionale tilbud samt tilbud fra private leve-

randører. De regionale tilbud udgør en stadig større andel af de midlertidige botilbud. I 

2015 udgjorde private tilbud 52 % af alle vores midlertidige botilbud uden for kommu-

nen. 

 

Figur 18. Fordeling af midlertidige tilbud i forhold til eksterne leverandører. 
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imod det i de private tilbud var 58 % af alle borgerne var der i alle fire år. 
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Figur 19. Antal år borgerne er i et midlertidigt botilbud. 2012-2015. 
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Længerevarende botilbud tilbydes til: 
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onsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller 
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vis. 

 

I 2012 var der 44 borgere i eksterne tilbud, hvilket faldt til 33 borgere i 2015 og dette 
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Figur 20. Udviklingen i gennemsnitspris i længerevarende tilbud (§108), 2012-2015. 

 
 

Når gennemsnitsprisen pr. borger i længerevarende botilbud uden for kommunen øges 

med ca. 100.000 i gennemsnit fra 2012 til 2017 (forventet) er det dels en konsekvens af 
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 At styrke samarbejdet med børnehandicap så viden om behov for botilbud tidlige-

re afdækkes.  

 At vi også på voksen handicap-området implementerer en effektmodel, der sikrer 

fokus og opfølgning på, at borgerne bliver så selvhjulpne så muligt.  

 At vi i forbindelse med visitation har øget fokus på, at serviceniveauet er det 

samme i såvel eksterne botilbud som tilbud i Hedensted Kommune, svarende til 

det politisk vedtagne serviceniveau. 

 At vi styrker kompetencerne til kontraktforhandling. 

 At vi etablerer systematisk opfølgning på alle borgere i midlertidige og længereva-

rende botilbud. 

 At vi sikrer samme serviceniveau såvel internt som eksternt. 

 

Konkrete besparelses- og optimeringsmuligheder: 

 Opfølgning på alle sager med henblik på: 

o Fokus på pris og kvalitet. 

o Status på effekt og afslutning. 

 Genforhandlinger af alle kontrakter på midlertidige og længerevarende botilbud 

ved eksterne leverandører. 

 Målgruppeafgrænsning i forhold til midlertidige botilbud og alternativt specialpæ-

dagogisk bistand i egen bolig (§85). 

 Ved nye visiteringer til midlertidige og længerevarende botilbud skal der være fo-

kus på: 

o At hente flere tilbud hjem. 

o Pris og kvalitet. 

o Kontraktforhandling. 

o Opfølgning og afslutning. 

 På trods af frit valg på længerevarende botilbud, skal det sikres at tilbuddet bor-

geren ønsker ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer, 

kan tilgodese borgerens behov. 

 

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

Beskyttet beskæftigelse (§103) 

En ydelse efter servicelovens § 103, er et beskyttet eller særligt tilrettelagt beskæftigel-

sesforløb til personer under folkepensionsalderen. I Hedensted Kommune anvendes der 

både egne interne tilbud, samt tilbud i andre kommuner, regionale tilbud samt private 

tilbud. 

 

Siden 2012 er udgifterne til området steget ca. 10% og ligger for 2015 på ca. 5,6 mio. 

kr. Gennemsnitsprisen pr. borger i eksterne tilbud er fra 2012 til 2015 steget med 28 % 

fra 71.000 til 92.000 kr. 

 

Det er specielt udgiften til private og regionale tilbud der er øget. Udgiften til de private 

tilbud er øget med over 100 % over de sidste fire år, men de udgør kun en relativt lille 

andel af tilbuddene om beskyttet beskæftigelse. Udgifterne til transport til beskyttet be-

skæftigelses-tilbud i andre kommuner udgør 17% af udgifter hertil. 
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Figur 21. Udviklingen i gennemsnitspris for beskyttet beskæftigelse fordelt på leverandør-

typer, 2012-2015. 

 
 

Aktivitets- og samværstilbud §104  

Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse 

eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Der er ikke i lovgivningen 

fastsat en nedre grænse for omfanget af tilbud om beskyttet beskæftigelse samt sam-

værs- eller aktivitetstilbud. Kommunen skal dog altid vurdere behovet for støtte ud fra en 

konkret og individuel vurdering. 

 

I Hedensted Kommune har vi § 104 tilbud På Fønix, Klub88 samt Egespring. De reste-

rende tilbud købes eksternt i andre kommuner, Private tilbud samt Regionale tilbud. 

 

Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud har været relativt stabile fra 2013-2015 på 

omkring 15 mio. kr. årligt. Imidlertid placerer Hedensted Kommune sig sammenlignet 

med de mest sammenlignelige kommuner sig i den dyre ende (graf ikke vist). 

 

Eksterne leverandører udgjorde i 2015 77 % af udgifterne til § 104. Ser vi på fordelingen 

af de eksterne leverandører i 2015 udgjorde andre kommuner 70%, regionale tilbud 20% 

og private 10%. 

 

Der er relativt store udsving i gennemsnitsprisen pr. borger. De regionale tilbud er de dy-

reste pr. borgere og er fra 2012 til 2015 steget med 25 %. Der blev i 2015 anvendt 1,7 

mio. kr. til transport, hvormed udgifterne til transport udgør 12 % af de samlede udgif-

ter. For en del borgere gør det sig gældende, at udgiften til transport udgør mere end 40 

% af den samlede udgift til aktivitets og samværstilbuddet. 
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Figur 22. Udviklingen i gennemsnitspris for beskyttet beskæftigelse fordelt på leverandør-

typer. 2012-2015. 

 
 

Anbefalinger for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 

 Sikre samme serviceniveau såvel eksternt som internt. 

 Øget fokus på eksisterende tilbud i Hedensted Kommune. 

 Udvide og udvikle eksisterende samt nye tilbud i kommunen. 

 Optimering af udgifter til transport. 

 Målgruppeafgrænsning. 

 Revisitering og opfølgning i forhold til fremmøde for beskyttet beskæftigel-

se. 

 

Diverse tilbud – ledsagerordning og merudgifter (§97 og §100) 

 

Ledsagerordning (§97) 

I henhold til serviceloven, skal kommunerne tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til 

personer under folkepensionsalderen, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig 

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, der før folkepensionen er vi-

siteret til denne ydelse, bevarer retten til ydelsen efter overgangen til folkepension. 

 

I Hedensted Kommune er udgiften til ledsagerordning øget fra 1,6 mio. kr. i 2013 til 1,8 

mio. kr. i 2015 (12%) fordelt på 87 borgere i 2013 og 85 borgere i 2015. Dermed er den 

gennemsnitlige udgift pr. borger til ledsagerordning øget med 15 % over de tre år. 

 

I gennemsnit har der været anvendt tre timer pr. uge af de modtagere, der i perioden 

anvendte ordningen. Der kan være flere borgere visiteret til ordningen end de 85 der an-

vendte den i 2015. 
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Tabel 19. Udgifter til ledsagerordning, 2013-2015. 

  2013 2014 2015 

Total udgift 1.607.476 1.680.399 1.801.957 

Antal modtagere 87 82 85 

Udg. pr. modtager 18.476,74 20.929,58 20.778,00 

 

Der er i 2016 et budget på 1,6 mio. kr., hvilket betyder at man må forudse et merforbrug 

på dette område på ca. 300.000 kr. Samtidig er der en potentiel udfordring, såfremt bor-

gere der er visiteret til ordningen vælger at anvende en større andel af de 15 timer pr. 

måned end de nuværende 3 timer. 

 

Merudgifter (§100) 

Kommunen kan, til borgere der har ekstra udgifter på grund af fysisk eller psykisk nedsat 

funktionsevne, give økonomisk hjælp til merudgifter. Formålet er at dække ekstra udgif-

ter, som borgeren har på grund af sit handicap. 

 

Tabel 20. Merudgifter §100, 2012-2015. 

2012 2013 2014 2015 

1.209.405 975.274 828.011 927.024 

 

Udviklingen i udgifter til merudgifter til handicappede er relativt stabil gennem årene. 

Men sammenlignet med de mest sammenlignelige kommuner er udgifterne dog på et 

højt niveau (graf ikke vist). 

 

Anbefalinger for diverse tilbud – ledsagerordning og merudgifter (§97 og §100) 

 

Forslag til indsatser på ledsagerordning (§97) 

 Skarpere målgruppeafgrænsning ved visitering 

 Fokus på formål med ordningen 

 

Forslag til handlinger på merudgifter (§100) 

 Afdække serviceniveau og målgruppeafgrænsning i forhold til andre kommuner. 
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Opsamling på den aktuelle situation, muligheder og potentialer 

Tabel 3 gengiver de potentialer, som redegørelsen finder på de respektive områder. Det 

er væsentligt at være opmærksom på, at det beskrevne potentiale er det beløb redegø-

relsen finder ud fra de ting der er set på og i sammenligninger med andre kommuner. 

Det vil sige, at potentialet naturligvis kan være større, hvis man også ser på andre ele-

menter inden for de respektive områder. 

 

Tabellens potentialer skal derfor ikke læses, som endegyldige bud eller sandheder. 

 

Tabel 3. Oversigt over potentialer fordelt på områder. 

Område Muligt potentiale 

Frit valg 23 mio. 

Plejecentre ?* 

Voksen handicap 11,5 mio. 

Sundhedsfremme og forebyggelse 0,8 mio. 

Træning ?* 

Medfinansiering 2,3 mio. 

Kostområdet 1 mio.** 

Den administrative organisation og ledelse 3,4 mio. 

  

I alt 42,0 mio. 
* Spørgsmålstegnene indikerer, at der godt kan være et potentiale på de pågældende områder, 
men der ikke er fundet noget i forhold til de ting der er set på i redegørelsen. 
** Der findes ingen benchmark, men det vurderes, at budgettet på området kan nedjusteres med 
det indsatte beløb. 

 

Nedenstående tabeller opsummerer for hvert af de analyserede områder de anbefalinger 

redegørelsen peger på, de mulige driftsoptimeringer der foreslås. 

  



 

Tabel 4. Oversigt over anbefalinger fordelt på områder. 

Område Anbefalinger 

Frit valg og syge-

pleje 

 Gennemgang og vurdering af serviceniveau i kvalitetsstandarderne 

 Fokus på visitationens praksis hvor kvalitetsstandarderne indeholder rum for fortolkning. 

 Det anbefales, at man på de sager med mest visiteret tid foretages en gennemgang set i relation til time-

niveauet i plejeboligerne. 

 Man bør arbejde med at sikre, at borgernes selvhjulpenhed fastholdes i længere tid, og dermed et mindre 

behov for hjælp. 

 Vi bør have ledelsesinformation, så vi hele tiden kan vurdere vores indsatser. Ledelsesinformationen skal 

hvile på data på individniveau og laveste geografiske niveau. 

 Vi bør overveje organiseringen af arbejdet og mødeaktivitet m.m. omkring rehabilitering, og overgang til 

driften for de borgere, der har behov for fortsat støtte. 

 Vi bør afklare hvilke overordnede mål der styres efter – der er i dag intet fælles mål eller fælles billede af 

hvornår man er lykkes med rehabilitering. 

 Vi bør følge langt mere systematisk op på hvordan det går med effekterne generelt, og i de enkelte enhe-

der/områder/teams. 

 I forlængelse heraf bør vi overveje en ny afregningsmodel. 

 Et overordnet mål om en reduktion i antal timer i gennemsnit pr. modtager svarende til 1,4 timer om 

ugen. 

 Givet den løbende udvikling på området, bør det overvejes at analysere det forventede behov på den læn-

gere bane i forhold til plejebolig-struktur og fremtidigt behov på området. Således bliver der eksempelvis 

flere og flere demente borgere. 

Plejecentre  Givet den løbende udvikling på området, bør det overvejes at analysere det forventede behov på den læn-

gere bane i forhold til struktur og fremtidigt behov på området. Således bliver der eksempelvis flere og fle-

re demente borgere. 

Sundhedsfremme, 

forebyggelse og 

træning 

 Der bør arbejdes med en mere systematisk opfølgning på effekterne for borgerne – med særligt fokus på 

bevægelsen for borgeren på kort og længere sigt efter deltagelse i tilbud fra Sundhedsfremme, Forebyg-

gelse og Træning. 

 Intensive og kortere forløb, tæt samarbejde med foreningerne DGI mm. 

 Man bør i højere grad arbejde med at se området ind i sammenhæng til resten af Social Omsorg, og un-

dersøge mulighederne for om der er opgaver der kan løses på tværs og sammen med andre dele af orga-

nisationen (se bl.a. forslag i næste afsnit). 

 Overveje at fokusere på de borgere, der ikke kan/vil og i mindre grad fokusere på de borgere der i forve-

jen er motiverede og ønsker en ændring. Bl.a. kunne man måske øge anvendelsen af nye teknologier til, at 

skabe et lyst til en forandring hos disse borgere. 
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Medfinansiering  I forhold til den kommunale medfinansiering bør man overveje, at arbejde langt mere aktivt med en mo-

del, som gør det attraktivt for del-områderne inden for Social Omsorg – og gerne også for resten af kom-

munen – at arbejde aktivt med forebyggelse af sygehusindlæggelser. Konkret er det muligt at trække 1:1 

data på eksempelvis sygehusudgifterne på borgerne i de forskellige distrikter, som modtager hjemmepleje 

eller borgerne der bor på et givent plejecenter. Modellen kunne tildele en del af gevinsten ved at reducere 

udgifterne til indlæggelserne med det distrikt eller det plejecenter, som er lykkes med opgaven. På den 

måde vil der både være en besparelse for området som helhed og en gulerod for de enkelte områder og 

medarbejdere.  

Kostområdet Se tabel 5. 

Den administrati-

ve organisation 

og ledelse 

 At arbejdsdeling og organisering af den administrative støtte af organisationen bør overvejes nærmere, såle-

des man lander på en model, som alle handler efter, og hvor man undgår dobbeltarbejde og dobbeltfunktio-

ner. 

 At man arbejder med og afklarer hvordan man sikrer en stærk økonomi- og effektstyring, der også kan un-

derstøtte de decentrale enheder. 

 At man overvejer hvordan man i strukturen kan optimere faglig ledelse tæt på praksis, således forandringer 

og tilpasninger af praksis sker lettere og hurtigere. 
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Voksen handicap Botilbud: 

 Opfølgning på alle sager med henblik på fokus på pris, effekt og afslutning 

 Genforhandlinger af alle kontrakter på midlertidige og længerevarende botilbud ved eksterne leverandører 

 Styrkelse af kompetencerne til kontraktforhandling  

 Ved visitation øget fokus på, at serviceniveauet er det samme i såvel eksterne botilbud som tilbud i Heden-

sted Kommune, svarende til det politisk vedtagne serviceniveau. 

 Ved nye visiteringer skal der være fokus på: 

o At hente flere tilbud hjem. 

o Pris og kvalitet. 

o Kontraktforhandling. 

o Opfølgning og afslutning. 

 På trods af frit valg på længerevarende botilbud, skal det sikres at tilbuddet borgeren ønsker ikke er væ-

sentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer, kan tilgodese borgerens behov. 

 Optimering af visitationen i forhold til planlægning af botilbud, herunder styrket samarbejde med børne-

handicap 

 Få afdækket mulighederne for udvidelse af antallet af midlertidige (§107) og længerevarende (§108) botil-

bud i Hedensted kommune med henblik på hjemtagelse af borgere, hvor det er økonomisk rationelt, samt 

sikre fremtidsmulighederne for midlertidige og længerevarende botilbud.  

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

 At vi også på voksen handicap-området implementerer en effektmodel, der sikrer fokus og opfølgning på, 

at borgerne bliver så selvhjulpne så muligt.  

Socialpædagogisk bistand: 

 Opfølgning på mål og effekt af socialpædagogisk bistand i egen bolig såvel internt som eksternt 

 Sikre samme serviceniveau såvel internt som eksternt 

 Afdække mulighederne for tidsafgrænsede alternative tilbud eksempelvis mestringskurser 

 Fokus på målgruppeafgrænsning 

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets-og samværstilbud: 

 Sikre samme serviceniveau såvel eksternt som internt 

 Afdække mulighederne for at udvide og udvikle eksisterende og nye tilbud i kommunen 

 Optimering af transport 

 Målgruppeafgrænsning 

Ledsagerordning: 

 Skarpere målgruppeafgrænsning ved visitering 

 Fokus på formål med ordningen 

Merudgifter: 

 Afdække serviceniveau og målgruppeafgrænsning i forhold til andre kommuner. 
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Tabel 5. Oversigt over mulige driftsoptimeringer fordelt på områder. 

Område Mulige driftsoptimeringer 

Frit valg og syge-

pleje 

 Stop for klippekorts-ordningen. I 2015 startede man den såkaldte klippekortsordning op i Hedensted 

Kommune. Ordningen betyder, at borgere der visiteres til det kan modtage 30 minutters selvvalgt tid om 

ugen til forskellige aktiviteter. Det er en ordning som betyder ekstra visitationer og ekstra arbejde i drif-

ten, og som presser den daglige drift af området. Samtidig afregnes driften kun ca. halvdelen af deres 

normale takst, hvilket betyder, at det er en ekstra udgift på hele Social Omsorg. Udgiften vil i 2017 være 

2,2 mio. kr. hvis den hidtidige praksis fortsættes. Hvis man lægger begrænsninger på brugergruppen, vil 

udgiftsniveau kunne være 1,4 mio. kr. Udgiften på de 1,4 mio. kr. er ikke finansieret, og skal derfor fin-

des inden for udvalgets egen ramme. 

 Åbne aktiviteter kan reguleres, således man i højere grad fokuserer de knappe ressourcer mod de visite-

rede borgere, og i mindre grad på tilbud gennem de åbne aktiviteter 

 Reduktion på kørsel. Der ydes i dag tilskud til transport til daghjem og bad efter Servicelovens §117. 

Imidlertid har man tilbage i 2012 besluttet, at der ikke ydes støtte til kørsel efter §117 på handicapområ-

det. Det er således alene på senior- og træningsområdet, der bevilliges kørsel efter §117. Besparelsen vil 

ca. være 2.350.000 kr. (inkl. trænings-området) 

 Der anvendes i dag en del udgifter på vikarer – blandt andet når vi ser i forhold til Horsens Kommune. 

Hvis dette forbrug kan nedsættes ved eks. anden planlægning og lavere sygefravær, så kan der spares 

penge uden konsekvenser for borgere og personale. 

 Arbejde med afklaring og optimering i forhold til private leverandører og den leverede og visiterede tid. 

 Optimering af nattevagt-funktionen.  

Plejecentre  Sænkning af afregningspriserne for pakkerne, hvorved plejecentrene via omlægninger og nytænkning skal 

løse opgaverne med tilsvarende færre midler. 

 Arbejde med bedre og optimal anvendelse af plejeboligerne, og dermed en lavere udgift til tomgangsleje. 

Det kunne både være anden anvendelse af boligerne eller klarer rammer i visitationen, der betyder, at 

flere borgere vil vælge, at flytte i plejebolig. Dette kunne være ved at besluttet et maksimalt omfang af 

pleje, der tilbydes i eget hjem. 
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Sundhedsfremme, 

forebyggelse og 

træning 

 Generel beslutning om et udgiftsniveau på træningsområdet (sundhedsfremme) svarende til top 25 af 

landets kommuner: 800.000 kr. En del af dette skal opnås ved en tilpasning af fokus på området (jf. 

ovenstående), mere tværgående samarbejde, og øget brug af ny teknologi 

 Der leveres i dag træning i eget hjem fra både Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning og hjemme-

plejen. Ved at se opgaven på tværs og udelukkende lade træning i eget hjem varetages af hjemmeplejen, 

så kan der spares 250.000 kr. 

 Nedlæggelse af tilbud om kørsel til træning efter Serviceloven. Besparelsespotentiale: 100.000 kr. I hen-

hold til Servicelovens §117 kan kommunalbestyrelsen yde tilskud til personer, som på grund af varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning har udgifter til taxa for transport af borgere som får træning 

efter Serviceloven på ca. 100.000 kr. årligt. Denne udgift kan spares, såfremt det besluttes at borgerne 

ikke længere kan få betalt taxa. Der vil i givet fald være en risiko for at nogle borgere vil fravælge central 

træning, og dermed måske blive ”kunde i butikken” på et tidligere tidspunkt.  

Medfinansiering Se tabel 4. 

Kostområdet  Lukke det varme madtilbud. Ved at stoppe udbringning af varm mad fra produktionskøkkenet i Løsning, 

og kun lave kold mad fra centralkøkkenet, så vil man minimum kunne spare 1 mio. kr. på kørsel. Dertil 

kommer driftsoptimeringer. Dette kræver, at centralkøkkenet laves om og gøres klar til mere kølekapaci-

tet. 

 Man kunne, som i Ikast-Brande Kommune, stille krav om, at der skal købes minimum fire hovedretter om 

ugen. 

 Nedsætte budgettet med 1-2 mio. kr. 

 Jf. sammenligningen på madpriser, så vil der være rum for at hæve prisen en smule på hovedretten, og 

fortsat være på niveau ed andre kommuner.  

Den administrative 

organisation og le-

delse 

Se tabel 4. 

Voksen handicap Se tabel 4. 



 

Social Omsorg – styrings- og organisationsovervejelser på den lange bane 

Kerneopgaven for Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og råd-

givning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. 

 

Fokus på det rehabiliterende arbejde er dermed allerede at finde i områdets vision og 

overordnede mål. Fokus på borgernes selvhjulpenhed og fysiske formåen er samtidig helt 

essentielt, når man ønsker at understøtte et bedre og længere liv for borgerne i området. 

Forskningen viser således, at der er en systematisk og direkte sammenhæng mellem 

hvor hurtigt (eller langsomt) du tilbagelægger 6 meter i dit almindelige gå-tempo, og din 

restlevetid. Der er med andre ord en direkte sammenhæng mellem din fysiske formåen 

som ældre og risikoen for at dø – og dermed et selvstændigt argument for, at det er en 

stor del af hovedfokus inden for Social Omsorg, at støtte og hjælpe borgerne til, at blive 

så selvhjulpne så muligt, og derved understøtte et bedre og længere liv for borgerne i 

kommunen. 

 

Der er samtidig grund til at være optimistisk i forhold til, hvad man kan som ældre. Tids-

skriftet Samfundsøkonomen fra juni 2016 beskæftiger sig med denne problemstilling og 

Niels Kærgård noterer sig i en af artiklerne konklusionen fra økonometrikeren Ray C. Fair 

der i 1994 skrev artiklen “How fast do old men slow down?” Fair ser på aldersfordelte re-

korder i en række atletik-discipliner, og konkluderer: 

 

I am struck by how small the deterioration rates are. … for the events 400 m to half 

marathon, a man of 85 is only 49% slower than he was at age 55. … Table 3 may thus 

have something to say about policies on aging. In particular, it may be that societies 

have been too pessimistic about losses from aging for individuals who stay healthy and 

fit. (Fair 1994, p. 117). 

 

Med afsæt i tabel 21 kan man i forlængelse heraf tilføje, at det er meget få veltrænede 

yngre mænd, der vil kunne konkurrere med verdensmesteren blandt de 70-årige i mara-

thon. 

 

Tabel 21. Verdensrekord i maratonløb; mænd i forskellige aldersgrupper (timer, min., 

sekunder). 

Alder 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Rekordtiden 2.08.38 2.13.03 2.23.43 2.37.17 3.04.16 
Kilde: Atletik Nyt, August 1985. 

 

Vi skal med andre ord passe på med ikke, at undervurdere borgernes fysiske muligheder 

og evner, når de ældes. 

 

Der er også andre steder, hvor man kan skimte mulighederne i at fremme det rehabilite-

rede perspektiv, som den alt omfavnende strategi for Social Omsorg. 

 

Befolkningsudviklingen har de seneste år betydet en stødt stigende andel ældre borgere i 

hele Danmark og også i Hedensted Kommune. Alt tyder på, at denne udvikling fortsætter 

i den nærmeste fremtid. 

 

Dermed vil udgifterne til de områder, som leverer velfærd til de ældre borgere, alt andet 

lige, komme under pres, da antallet af modtagere ofte antages at stige tilsvarende de-

mografien. 

 

Behovet for pleje om omsorg kan imidlertid ikke fremskrives tilsvarende demografien – 

alt andet er med andre ord ikke lige. De seneste års mange forskellige indsatser omkring 

rehabilitering med fokus på selvhjulpne borgere og korte tidsafgrænsede forløb har i be-

tydet faldende andele af ældre der har behov for pleje og omsorg i rigtig mange kommu-

ner. 
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Figur 22 herunder illustrerer udfordringen i blindt, at fremskrive plejebehovet med de-

mografien. 

 

Figur 22. Indekseret udvikling for antallet af borgere på 65 år og op samt antal modtage-

re af visiteret tid. Hedensted Kommune og hele landet, 2010-2015. 

 
Kilde: Danmarks Statistik – AED06 samt FOLK1A. 

 

Selvom grafen naturligvis også kan illustrere faldende serviceniveau, så er udviklingen så 

markant, at det næppe er (hele) forklaringen. Grafen illustrerer således noget forskning 

allerede har vist – at rehabilitering kan mindske borgernes afhængighed af offentlig støt-

te. 

 

Som tidligere nævnt, så er Hedensted Kommune først nu i sin begyndende udvikling i ar-

bejdet med den rehabiliterende tilgang. Der er dermed på den længere bane et stort po-

tentiale i at prioritere dette som et helt overordnet strategisk pejlemærke. Blandt andet 

fordi dynamikken inden for Social Omsorg typisk er, at borgerne modtagere flere og flere 

timer, når de først en gang er visiteret til en ydelse. Figur 23 herunder illustrerer dette. 
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Figur 23. Indekseret udvikling i visiteret tid for alle førstegangsvisiterede borgere. 2013-

2016. 

 
 

Set over hele perioden fra 2013 til 2016, så har alle førstegangsvisiterede borgere – det 

vil sige borgere, der for første gang visiteres til en ydelse inden for seniorområdet – i lø-

bet af det første år i gennemsnit oplevet en stigning i visiteret tid på 9% og efter to år 

lidt over 30% i forhold til udgangspunktet ved den første visitation. Man må naturligvis 

antage, at borgerne over en længere tidsperiode, i gennemsnit, vil have et øget behov 

for støtte. Men at behovet øges med 33% på to år virker meget markant. Man kunne 

derfor også få den tanke, at ”systemet” i sig selv er med til at opdage behov, og dermed, 

ubevidst, er med til at drive omfanget af visiteret tid op. 

 

Der er med andre ord flere ting der tyder på, at der er et forholdsvis stort potentiale ved 

at anlægge en mere gennemgribende strategisk ændring med rehabilitering, som hoved-

afsæt: 

- Det er bedre for den enkelte borger på både den korte og længere bane 

- Det er bedre for det samlede fællesskab 

- Det er bedre for den kommunale økonomi 

 

Som tidligere nævnt, så påbegyndte man arbejdet med rehabilitering i 2013. Imidlertid 

har tilgangen ikke været den fælles kulturændring, som det var tilsigtet, og det vurderes, 

at der fortsat er et stort potentiale i at arbejde mere målrettet med en fælles kultur og 

tilgang på området, som afspejles i den rehabiliterende tænkning. Når arbejdet har væ-

ret i gang siden 2013 betyder det også, at denne forandringsproces ikke starter fra et 

nulpunkt. Der er således allerede gjort gode erfaringer og skabt god viden i organisatio-

nen omkring det at arbejde rehabiliterende. Målet må være, at sætte mere turbo på det, 

og gøre det til et langt mere fælles projekt på tværs af hele området. 

 

Helt konkret betyder det, at hovedanbefalingen i forhold til arbejdet inden for Social Om-

sorg på den længere bane både er, at man arbejder (endnu mere) med, at gøre rehabili-

tering til den tilgang og metode som gennemsyrer hele organisationen og bliver det fæl-

les fokus og mål for hele Social Omsorg i de kommende år. 

 

Derudover skal der også arbejdes ned i det konkrete omkring rehabilitering – herunder 

de konkrete rehabiliteringsforløb for borgerne. De to ting bør dog ikke forveksles, men er 

begge forudsætninger for at skabe de forandringer, som både er mulige og nødvendige. 

 

I det følgende vil redegørelsen kort berøre og beskrive de fokusområder, som der bør ar-

bejdes med i det fremadrettede arbejde, hvor rehabilitering skal gennemsyre Social Om-

sorg, og været et fælles projekt. 
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Rehabiliteringsforløb 

Der bør defineres en række tidsafgrænsede forløb for borgerne med fokus på rehabilite-

ring. Der bør ligeledes defineres en række forløb for borgere, hvor der i højere grad er et 

sigte på livskvalitet (eksempelvis terminale borgere og fysisk meget dårlige ældre). I ar-

bejdet med disse rehabiliteringsforløb skal hele området (Social Omsorg) indtænkes, så-

ledes alle kompetencer og vinkler tænkes ind.  

 

Effekt- og afregningsmodeller 

I dag er området (senior og voksen handicap) generelt styret således, at driften modta-

ger økonomi efter hvad der er visiteret (og for senior hvad der konkret leveres). Det vil 

sige der skabes fokus på, at levere det man skal inden for den økonomi, der tildeles fra 

visitationen. Det er en grundlæggende sund tilgang, som i hvert fald på seniorområdet 

har været med til at skabe en meget effektiv drift. 

 

Den grundlæggende udfordring er, at der i denne styringstænkning ikke er fokus på ef-

fekter for, at gøre borgerne bedre – og i sidste ende arbejde for, at de der kan klare sig 

selv, afsluttes og ikke længere er ”kunder i butikken”. Effekten af arbejdet er lige nu sna-

rere modsat. 

 

Dermed er der to spørgsmål, som også bør adresseres: For det første om man bør fast-

holde den Bestiller-Udfører-Modtager model, som man i dag har, hvor visitationen bestil-

ler og betaler for det driften udfører. For det andet hvordan man fremadrettet kan arbej-

de med effekter i styringsmodellen, som underbygger arbejdet med rehabilitering og be-

lønner, når man lykkes med, at gøre borgerne mere selvhjulpne. 

 
Den nuværende BUM-model betyder, at der hviler et stort (ene)ansvar hos Velfærdsråd-

givningen som bestiller og betaler. Fordelen er, at den der bestiller ydelserne også beta-

ler, hvilket giver et godt incitament til ansvarlig økonomi. Omvendt giver det potentielt et 

gab mellem udfører og bestiller i form af kampe om den rette pris for ydelserne og 

manglende incitament til at forbedre sig i driften. 

 

BUM-modellen er på seniorområdet er supplereret med aktivitetsbaseret styring. Det vil 

sige driftsenhederne modtager økonomi efter hvor meget de producerer. Meget lig på sy-

gehusene. Fordelen er, at pengene følger borgeren og opgaven. Ulempen er fortsat, at 

der bliver stort fokus på effektivitet og kvantitet og mindre fokus på kvalitet. I den nu-

værende form af BUM-modellen er det samtidig ikke klart: 

 Hvem der sikrer løbende optimering? 

 Hvem der investerer i udvikling (både økonomi, men også timer til prototy-

per/test). 

 Hvem der høster gevinsterne, hvis de er der? – Ofte vil det være Velfærdsrådgiv-

ningen, og ikke enhederne som genererer den. 

 Der er en indbygget forventning om, at visitationen kan forudse alt gennem visi-
tationen (dog opblødt via pakkerne på plejecentrene). 

Et alternativ til BUM-modellen er rammestyring. Her får de enkelte enheder årligt tildelt 

en økonomisk rammer, som de skal holde sig inden for. Den store ulempe ved denne til-

gang er, at den “rigtige” ramme vil være ukendt. Det vil også betyde, at driftsenhederne 

ikke får midler efter det behov, som borgerne i netop deres område har, og derfor vil 

fordelingen af økonomien let blive skæv indbyrdes mellem driftsenhederne. Endelig er 

der heller ikke i den model nødvendigvis incitament til, at forbedre sig, da man risikerer, 

at budgettet så nedskrives (og pengene der er sparet høstes centralt). Det vil typisk give 

kampe om og fokus på stk. priser, rammerne og opgaveudviklingen (flere, ældre borgere 
m.m.) og dermed fortsat en snak om opgaveglidning og derfor fokus på mer-bevillinger.  
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Både ovenstående ramme-model og BUM-modellen som de er idag skaber et snævert fo-

kus på økonomi og effektivitet, men intet fokus på effekter og dermed outcomes – eller 

med ”vores ord”; bevægelsen for borgeren.  

 

Tankegangen i BUM-modellen er sund og god. Men for at den kan fungere optimalt og 

understøtte både økonomisk fokus og effekt, så skal der arbejdes med en tilpasning af 

modellen. Der bør arbejdes med tre grundlæggende elementer. For det første en modifi-

ceret BUM-model, hvor der i ledergruppen tages et fælles ansvar for økonomien både hos 

bestiller og udfører. For det andet skal der indbygges en afregningsmodel, der belønner 

og ikke straffer driften for at gøre borgerne mere selvhjulpne. Endelig bør man udarbejde 

en række eksplicitte mål for arbejdet med rehabilitering og generelt de effekter, som 

man ønsker at se hos borgerne. Der bør løbende følges op på disse mål på samme ni-

veau, som man følger op på områdets økonomi. 

 

Dette bør være et fælles arbejde for hele ledergruppen, således man både for bestillerens 

og udførerenes perspektiv på tingene og således man får en model, som alle vil agere i 

efter hensigten.  

 

Opsummerende: 

 Der skal fortsat være fokus på økonomistyringen på ALLE enheder - ikke kun 

myndighed. 

 Der skal indarbejdes en afregningsmodel, der understøtter effekt. Det vil sige, at 

driften belønnes for at gøre borgerne mere selvhjulpne 

 Der skal være SÆRLIGT fokus på økonomistyringen og opfølgningen på Velfærd-

rådgivningen. Denne skal samtidig være meget gennemsigtig, således alle i leder-

gruppen kan byde ind med ideer til styring og tilretning/besparelser. Velfærdsråd-

givningens økonomi skal således OGSÅ gøres til et fælles ansvar for ledergruppen 

og ikke kun et anliggende mellem chefen og lederen af Velfærdsrådgivningen (på 

sammen vis som driftens økonomi drøftes åbent i ledergruppen). 

 For samtidig, at sikre, at enhederne arbejder med udvikling og effekter, så bør 

der opbygges systematisk effektopfølgning på alle enheder, hvori der også ind-

bygges en ledelsesmæssig forventning til, at alle enheder udvikler sig på dette pa-

rameter - gerne via eksplicitte mål for effekt og gennem benchmark og intern læ-
ring mellem enhederne. 

Private leverandører 

En kommune skal sikre borgerne et frit valg af leverandør til hjemmehjælp, mindst to le-

verandører, hvoraf den ene kan være kommunal. I forhold til private leverandører af 

hjemmehjælp, kan man grundlæggende arbejde med to modeller: En godkendelsesmodel 

og en udbudsmodel. I dag arbejdes der i Hedensted Kommune med godkendelsesmodel-

len, hvilket vil sige, at Byrådet godkender en række leverandører (private som offentli-

ge), som de visiterede borgere herefter kan vælge imellem. Byrådet udformer godken-

delsesordningen og offentliggør godkendelseskriterier og øvrige betingelser for betaling 

for den udførte ydelse efter den fælles afregningsmodel. Byrådet fastlægger samhørende 

mål for serviceniveau og afregningsprisen. På de givne vilkår beslutter leverandøren selv 

sit udbud af ydelser indenfor godkendelsen, og konkurrerer om markedsandele på kvali-

tet og service og indretter sin virksomhed efter den forventede omsætning. 

 

En anden mulighed er, at der gennemføres et udbud, hvor Byrådet på baggrund af et ud-

bud udpeger en leverandørkreds både på baggrund af forskellige pristilbud, men også 

andre parametre såsom geografisk spredning, anslået kompetence m.m., som sikrer, at 

brugerne kan vælge mellem forskellige profiler, kompetente leverandører m.m. De vin-

dende leverandører konkurrerer om borgerne, og sikrer sig dertil svarende markedsande-

le. Afregningsprisen til leverandører fastsættes efter udbud af markedet. 
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Der er to hensyn, som man i det videre arbejde skal tage stilling til i forhold til de private 

leverandører. For det første om den nuværende form med godkendelsesmodellen og pt. 

seks private leverandører er den mest effektive og dermed mest omkostningseffektive 

form. En væsentlig anke mod den nuværende model er, at geografien i Hedensted Kom-

mune giver en del transporttid, hvilket betyder, at jo flere leverandører der er, jo flere 

større spildtid vil der være i forhold til transport, da borgerne ikke vælger leverandører, 

så deres kunder grupperer sig mest optimalt i forhold til kørsel. 

 

Vurderingen i forlængelse heraf er, at man ved at anvende udbudsmodellen og fremover 

kun have et par private leverandører vil kunne mindske den ineffektivitet, der er i syste-

met i dag i form af logistik og planlægning, vil kunne reducere timeprisen svarende til en 

besparelse på 20-30%, svarende til en besparelse på mellem 1,2 og 1,6 mio. kr. årligt 

set i forhold til udgiftsniveauet i 2015. 

 

Det andet hensyn, som man i det videre arbejde skal tage hensyn til er, at de private le-

verandører også arbejder efter de effekter, man ønsker at opnå og de incitamenter, som 

de kommunale leverandører fremover styres efter. Det handler således om, hvordan man 

kan styre de private leverandører, så der også pågår en rehabiliterende indsats i deres 

arbejde med borgerne. 

 

Fremtidens sygepleje 

Allerede i dag og i de seneste år har man set en stadig stigende produktivitet på sygehu-

sene. Konkret betyder det, ud over borgerne er færre dage indlagte, at der er en del op-

gaver, som skal løses i kommunerne. Der er således allerede i dag et pres på den kom-

munale sygepleje. Dette pres og denne opgaveglidning, som man kalder det, vil fortsæt-

te – det er med andre ord et vilkår.  

 

Derfor vil det også være særlig væsentligt, at man i det fremadrettede arbejde omkring 

Social Omsorg har fokus på fortsat at kunne absorbere disse opgaver gennem en stadig 

optimering af opgaverne, arbejdsdeling mellem faggrupperne og prioritering af opgaver-

ne. 

 

Nogle af redskaberne kan være, at man også på dette område tænker mere i rehabilite-

ring og selvhjulpenhed (hvor det kan lade sig gøre). Ligeledes, at der skabes øget viden 

om hvilke opgaver der bruges tid på i sygeplejen, og i forlængelse heraf overvejelser om 

delegation og opgaveprioriteringer nu og i fremtiden. 

 

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 

Man bør arbejde med en incitamentsmodel, som gør det attraktivt for del-områderne in-

den for Social Omsorg – og gerne også for resten af kommunen – at arbejde aktivt med 

forebyggelse af sygehusindlæggelser. Modellen kunne tildele en del af gevinsten ved at 

reducere udgifterne til indlæggelserne med det distrikt eller det plejecenter, som er lyk-

kes med opgaven. På den måde vil der både være en besparelse for området som helhed 

og en gulerod for de enkelte områder og medarbejdere.  

 

Der bør igangsættes et forsøg på en mindre del af området, eksempelvis plejecentrene, 

hvorigennem man kan sikre sig erfaringer med modellen og tankegangen. 

 

Voksenhandicap uden for kommunen 

Jævnfør redegørelsens analyse omkring de midlertidige og længerevarende botilbud, så 

anbefales det at vi i det videre arbejde i forhold til de midlertidige og længerevarende bo-

tilbud har fokus på: 

 At vi får afdækket mulighederne for udvidelse af antallet af midlertidige (§107) og 

længerevarende (§108) botilbud i Hedensted kommune med henblik på hjemta-

gelse af borgere, hvor det er økonomisk rationelt, samt sikre fremtidsmuligheder-

ne for midlertidige og længerevarende botilbud.  
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 Hvordan kan der fremadrettet visiteres mere optimalt i forhold til planlægning af 

botilbud 

 At styrke samarbejdet med børnehandicap så viden om behov for botilbud tidlige-

re afdækkes.  

 At vi også på voksen handicap-området implementerer en effektmodel, der sikrer 

fokus og opfølgning på, at borgerne bliver så selvhjulpne så muligt.  

 At vi i forbindelse med visitation har øget fokus på, at serviceniveauet er det 

samme i såvel eksterne botilbud som tilbud i Hedensted Kommune, svarende til 

det politisk vedtagne serviceniveau. 

 At vi styrker kompetencerne til kontraktforhandling i Velfærdsrådgivningen. 

 At vi etablerer systematisk opfølgning på alle borgere i midlertidige og længereva-

rende botilbud. 

 

Ledelsesinformation 

Som nævnt ovenfor bør man kombinerer den løbende økonomiopfølgning med effektop-

følgning – altså i hvor høj grad man lykkes med at skabe bevægelsen for borgeren, sikre 

færre timer, en mindre andel modtagere, flere selvhjulpne osv. 

 

En del af dette arbejdet bliver også, at sikre, at der er tilstrækkelig valide og brugbare 

data til rådighed på individniveau. Både for at kunne følge op på effekterne, men også 

fordi disse data vil være grundlaget for den ændrede afregningsmodel, hvor man beløn-

nes for at skabe effekter. 

 

Det er væsentligt, at målene for effekterne udvikles og aftales i fællesskab på området, 

så man sikrer nogle mål og en afregningsmodel, som er meningsfulde og som man føler 

man kan påvirke. 

 

Målrettet forebyggelse 

Forebyggelsesarbejdet bliver stadig mere vigtigt fordi der er en forholdsvis stor økonomi 

forbundet med det i forhold til medfinansieringen af sygehusene og følgeomkostningerne 

i det kommunale system. Men der bør også være en række muligheder for at håndtere 

dette område bedre og mere målrettet. Vi har brug for at vide hvilke borgere der bliver 

syge, hvorfor, hvilke borgere der bliver indlagt ofte og med hvad, og vi har brug for at 

kunne målrette vores forebyggelsesarbejde mod de borgere, som vi kan se risikerer ind-

læggelser og generelt sygdomme som følge af et usundt liv. Vi har brug for en målrettet 

indsats, der i endnu højere grad udnytter viden, data og teknologien som løbende udvik-

ler sig og åbner stadig flere muligheder. 

 

De nye ældre 

En udviklingstendens, som allerede nu fylder en del i både statistikker og samfundsde-

bat, og som også er berørt ovenfor, er det man kan kalde ”de nye ældre”. Middelleveti-

den er for opadgående, og samtidig med det så er vi generelt raske længere, og de bor-

gere som bliver 65 år og ældre i de kommende år er mere for manges vedkommende 

langt mere velstillede økonomisk end tilfældet tidligere har været. 

 

Derfor er det også en opgave, når man ser ind i fremtidens arbejde inden for Social Om-

sorg, at kunne indstille både service og tilbud til disse ”nye ældre”, samt hvordan vi gri-

ber de muligheder der er for, at disse ældre bliver stadig mere selvhjulpe og er motive-

rede for egen forebyggelse. 

 

Ledelse, organisation, kompetencer 

Den omstilling som redegørelsen peger på, som en mulighed på den længere bane for 

Social Omsorg vil også stille krav til områdets ledelse, organisationens struktur og de 

kompetencer medarbejderne sætter i spil. 
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Helt overordnet bør det overvejes hvordan områdets struktur bedst kan understøtte det 

fremtidige arbejde med fokus på rehabilitering og ligeledes sikre en god sammenhængs-

kraft i ledergruppe og organisation, samt et hensigtsmæssigt samspil med den nye ef-

fektmodel og –tænkning. Der er i den forbindelse ingen tvivl om, at ledelse er et væsent-

ligt parameter for, at sikre det rette fokus og den løbende opfølgning på de rette ting i 

forhold til de opstillede effektmål og generelt det, at arbejde med den rehabiliterende til-

gang. 
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Bilag 1. Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg 

Afsættet er et ønske om mulighed for en dialog og afklaring for Udvalget for Social Om-

sorg og for Byrådet om kerneområdet Social Omsorg. Dialogen og afklaringen drejer sig 

om områdets økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske forhold. Arbejdet sker 

særligt med fokus på at få drøftet opgavevaretagelsen og -tilrettelæggelsen i bred for-

stand under hensyn til den overordnede økonomiske ramme for området som helhed. 

Det betyder, at der bl.a. skal udarbejdes anbefalinger til initiativer, som gør at der bliver 

balance mellem udgifter og budget inden for Social Omsorg. 

 

Arbejdet skal munde ud i et notat til politisk drøftelse. Notatet skal indeholde følgende 

fire hovedafsnit: 

 

1. Historik 

Kort historisk opsummering i forhold til økonomisk ramme (budget og regnskab), styrin-

gen af området og områdets organisering. 

 

2. Analyse af området som det ser ud i dag 

Dette afsnit vil bestå af to dele: 

Først en analysedel, der ser på områdets økonomiske udvikling, udgiftsniveau i forhold til 

andre kommuner på enkelte delområder, samt på serviceniveau. Analysedelen forventes 

ligeledes at indeholde overvejelser omkring områdets organisation og styringsprincipper i 

forhold til, at arbejde med kerneopgaven og bevægelsen for borgeren. Dernæst, på bag-

grund af analysedelen, vil der være en dialogdel. På baggrund af analysedelens elemen-

ter og indhold gennemføres en række dialoger med ledere, mellemledere og medarbejde-

re om deres perspektiv på området med udgangspunkt i analysens beskrivelser, og hvad 

man kan eller bør se på, arbejde med og udvikle. Dette både i forhold til økonomi, sty-

ring og organisering. 

 

Disse dialoger skal være åbne fortrolige rum, hvor deltagerne kan komme med inputs til 

hvordan vi bedst anvender den ramme, der nu er til rådighed. Alle inputs kan tages med 

fra disse dialoger, og foregår på ”blankt papir”. Alle relevante emner kan indgå i denne 

dialog, og man forventes bl.a. at komme omkring service, organisation, procedurer, øko-

nomisk styring, ledelse, kompetencer, nye indsatser, samarbejde internt i Social Omsorg 

og generelt i hele Hedensted Kommune. 

 

3. Mulige handlinger/idekatalog 

På baggrund af punkt 2 skitserer notatet en række mulige handlinger, som kan rette sig 

bredt i forhold til de forskellige temaer (herunder service, organisation, procedurer, øko-

nomisk styring, ledelse, kompetencer, nye indsatser, samarbejder i organisationen 

mm.). 

 

4. Mål og potentielle effekter af de opstillede mulige handlinger 

Afslutningsvist vil notatet vurdere mål og potentielle effekter af de opstillede handlings-

forslag. 

Det vil ske med særligt med fokus på: 

 Økonomiske mål og rationaler 

 Serviceniveau og indhold 

 Løsning af kerneopgaven og skabelsen af bevægelsen for borgeren 

 

Organiseringen af arbejdet og tidsplan 

I arbejdet etableres en sparringsgruppe, som vil være dem der koordinerer, sætter tin-

gene i gang, følger op og klargøre både i forhold til de processer og dialoger, der måtte 

blive i organisationen og i forhold til de politiske drøftelser, der skal være. 

 

Sparringgruppen bliver: Søren D. Carlsen, Rene Gotfredsen Nielsen, Steen Dall-Hansen, 

Thomas Frank og Jesper Thyrring Møller. 
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Sparringsgruppen vil sammensætte og i forskelligt omfang deltage i de nødvendige ar-

bejdsgrupper og dialoger på tværs i organisationen, således der skabes det bredest muli-

ge perspektiv på opgaven. Der skal forinden arbejdet igangsættes sikres information og 

dialog i MED-systemet ligesom der skal sikres information, dialog og klarhed blandt lede-

re og medarbejdere i organisationen. 

 

Notatet forventes klar til politisk drøftelse ultimo september 2016. 
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Bilag 2. Liste over relevante paragraffer og deres indhold 

 

Serviceloven 

 

§83 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

1) personlig hjælp og pleje, 

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 

3) madservice. 

 

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller va-

rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan 

udføre disse opgaver. 

 

Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrel-

sen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og 

dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. 

 

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller 

psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til 

den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. 

 

Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal kom-

munalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83. 

 

Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79. 

 

Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person 

med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for 

fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 

 

§83a Rehabilitering 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsfor-

løb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne 

forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 

1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens res-

sourcer og behov. 

 

Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsoriente-

ret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabilite-

ringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. 

 

Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en sam-

let beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i måle-

ne, skal dette ske i samarbejde med modtageren. 

 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den 

nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 

2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. 

Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen 

vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6. 

 

§85 
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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. 

 

§86 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsned-

sættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggel-

se. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psyki-

ske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer har behov herfor. 

 

§95 Tilskud til hjælp som modtager selv antager 

Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en per-

son, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbe-

tale 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 prakti-

ske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kon-

tant 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 til-

skudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desu-

den en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, 

medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en pri-

vat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den pri-

vate 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 kommunalbesty-

relsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. 

 

§96 Borgerstyret personlig assistance 

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 borge-

ren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingel-

se, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågælden-

de 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 her-

efter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne ved-

rørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den 

nærstående, foreningen eller den private 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 borgeren. 

 

Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kom-

munalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 

§ 96 a. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal-

bestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dæk-

ning af udgifter 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 må-

nedsvis forud. 

 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og 

regulering 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 ad-

ministration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye op-

holdskommune 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 

opholdskommune 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 til-

skuddet 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 måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. 

 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren forhold kan fastsætte nærmere regler om udbe-

taling. 

 

§97 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 

folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke 

kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene 

på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov 

om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. 

 

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv 

at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den 

udpegede person. 

 

Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning 

til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2. 

 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til 

ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en led-
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sager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte 

tilbuddet. 

 

Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunal-

bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor. 

 

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med til-

knytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet 

ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren. 

 

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har 

hjælperordning efter § 96. 

 

Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om be-

tingelser for ledsageordningen. 

 

§100 

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livs-

førelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om 

social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension 

har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en 

konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning el-

ler andre bestemmelser i denne lov. 

 

Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter 

for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsak-

tiviteter. 

 

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter ud-

gør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra 

de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er dele-

ligt med 100. 

 

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke 

udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om 

personkredsen for merudgiftsydelsen. 

 

Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhø-

jet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne 

bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgersty-

ret personlig assistance efter § 96. 

 

§103 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensi-

onsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk el-

ler psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde 

beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud ef-

ter anden lovgivning. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til 

personer med særlige sociale problemer. 

 

§104 
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Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betyde-

lig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opret-

holdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

 

§107 

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på 

grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-

mer har behov for det. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov 

for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en 

periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, 

der 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 funk-

tionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, 

omsorg 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 

kommune, 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 fraflytningskommu-

nen og tilflytningskommunen. 

 

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller 

registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægte-

fælle, samlever 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 han-

dicap eller sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende. 

 

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler 

om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2. 

 

Stk. 5. Social- og indenrigsministeren 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. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige 

sikkerhedsforanstaltninger 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, 

2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med bety-

delig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for 

administrativ anbringelse, eller 

3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for per-

soner med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder 

med mulighed for administrativ anbringelse. 

 

§117 

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke 

indbringes for anden administrativ myndighed. 

 

 

Sundhedsloven 

 

§119 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold 

til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til 

borgerne. 

 

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksis-

sektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. 

 

§138 

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter 

lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. 

 

§140 

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskriv-

ning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om gen-

optræningsplaner. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med 

de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. 

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til 

stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af afta-

ler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 

 

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patien-

ternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 

 

  



74 

 

Bilag 3. Uddybende analyse af voksen handicap-området 

Indhold 

Socialpædagogisk bistand §85 ..................................................... 75 

Beskrivelse af §85 Socialpædagogisk bistand ........................................................75 
Økonomi og udvikling på §85 ..............................................................................75 
Konklusion §85 .................................................................................................78 
Forslag til handlinger § 85 ..................................................................................79 

Ledsagerordning §97 ................................................................... 80 

Beskrivelse af § 97 Ledsagerordning ....................................................................80 
Økonomi og udvikling på § 97 .............................................................................80 
Konklusion på § 97 ............................................................................................81 
Forslag til handlinger på §97 ...............................................................................81 

Merudgifter Handicappede §100 .................................................. 82 

Beskrivelse af § 100 Merudgifter .........................................................................82 
Status på økonomi og udvikling på § 100 .............................................................82 
Konklusion på § 100 ..........................................................................................83 
Forslag til handlinger på § 100 ............................................................................83 

Beskyttet beskæftigelse § 103 ..................................................... 84 

Beskrivelse af § 103 ..........................................................................................84 
Status på økonomi og udvikling på § 103 .............................................................84 
Konklusion på § 103 ..........................................................................................87 
Forslag til handlinger på § 103 ............................................................................87 

Aktivitets- og samværstilbud §104 .............................................. 88 

Beskrivelse af §104 ...........................................................................................88 
Status og udvikling på økonomien på §104 ...........................................................88 
Konklusion på §104 ...........................................................................................91 
Forslag til handling på §104 ................................................................................91 

Botilbud – Midlertidige §107 og Længerevarende § 108 .............. 92 

Beskrivelse af § 107 og § 108 .............................................................................92 
Status på botilbud i Hedensted Kommune ............................................................93 
Økonomi og udvikling på §107 Midlertidig botilbud uden for kommunen ...................94 
Konklusion på § 107 ........................................................................................ 101 
Forslag til handlinger på §107 ........................................................................... 102 
Økonomi og udvikling på §108 længerevarende botilbud uden for kommunen ......... 103 
Konklusioner på § 108 ..................................................................................... 109 
Forslag til handlinger på §108 ........................................................................... 110 
Forslag til handlinger på botilbud generelt: ......................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Socialpædagogisk bistand §85   

 

Beskrivelse af §85 Socialpædagogisk bistand 

 

Efter servicelovens § 85 skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genop-

træning 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.  

 

Nærmere betingelser er ikke fastsat, så det overlader et vist spillerum til kommunerne at 

fastlægge, hvem der skal have hjælpen tildelt, og hvor omfattende hjælpen skal være. 

 

Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bo-

støtte. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdighe-

der. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at 

borgeren kan leve et liv på egne betingelser og blive så selvhjulpen som muligt. 

 

Derfor udfører f.eks. en bostøtte ikke opgaverne for borgeren, men lærer borgeren at 

blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver. Målet er, at bevare eller forbedre psyki-

ske, fysiske eller sociale funktioner.  

 

Borgere kan få socialpædagogisk bistand, uanset boligform, således at borgere i alminde-

lig bolig, i handicapboliger efter almenboliglovens regler eller i botilbud efter serviceloven 

kan modtage socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85. 

 

Støtten kan som hovedregel ikke bevilges for en afgrænset periode. Derimod skal kom-

munen lave en opfølgning på bevillingen, hvor der bl.a. ses på, om der fortsat er brug for 

støtten – om omfanget og indholdet er passende eller skal reguleres, eller om borgeren 

vurderes til at kunne klare sig uden støtten. 

 

 

Økonomi og udvikling på §85 

 

Hedensted kommune leverer § 85 støtte i egne botilbud samt via Hornsyld Støttecenter. 

Herudover anvendes der eksterne leverandører såvel andre kommuner, regionale tilbud 

samt private tilbud1. 

 

Fra 2013 til 2015 er udgifterne til § 85 øget med 19% fra 53,8 mio. kr. til 64 mio. kr. Der 

forventes for 2016 et forbrug på 68 mio. kr. svarende til en udgiftsstigning fra 2013 til 

2016 på 27 %. 

 

Det er specielt udgiften til eksterne leverandører af § 85 der er øget, idet udgiften for-

ventes at sige med 59 % fra 2013-2016 fra 15,5 mio. kr. til 24,5 mio. kr. 

 

Men også udgiften på Hornsyld Støttecenter forventes at øges med 26 % fra 2013 til 

2016. 

 

  

                                           
1 §85 støtte i kommunens egne botilbud er indeholdt § 108 længerevarende botilbud som 

drives via ABL§105 med § 85 støtte. Private leverandører er eksempelvis Trabjerggård, 

Havredahl og Bøgelund. 
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Andelen af borgere der modtager eksterne tilbud af §85 er dermed øget fra 29 % i 2015 

til forventet 36 % i 2016. Tilsvarende er andelen af §85 i egne botilbud reduceret fra 57 

% til forventet 50 %. 
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Eksterne leverandører 

 

Fra 2013-2015 er antallet af borgere i eksterne tilbud stabilt med 51 borgere i 2013 fal-

dende til 49 borgere i 2015. I 2015 var borgere i eksterne tilbud fordelt med 53 % bor-

gere i Andre kommuner, 29 % borgere i Private tilbud og 18 % borgere i regionale tilbud. 

 

 
 

Sortere vi §85 tilbuddene i Billigere tilbud (0-200.000 kr.), gennemsnitlige tilbud 

(+200.000-800.000 kr.) og dyrere tilbud (+800.000 kr.) kan vi se at der bliver flere dy-

rere borgere og færre af de billigere borgere.  
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Gennemsnitsprisen2 pr. borger der modtager §85 støtte ved eksterne leverandører varie-

rer. Fra 2013-2015 er gennemsnitspriserne øget, hvormed prisen ved regionale tilbud er 

øget med 43 %, ved andre kommuner med 19 % og i private tilbud med 47 %. 

 

 

 
 

Generelt er prisen i de private tilbud markant lavere. 

 

Udgiften for de 5 dyreste borgere der modtager § 85 støtte eksternt er 6,8 mio. kr., for-

delt med 3 tilbud i andre kommuner og 2 i regionale tilbud. De dyreste af borgerne mod-

tager også aktivitets og samværstilbud efter § 104. 

 

Konklusion §85 

 

Udgifterne til §85 er fra 2013 til 2015 øget fra 53,8 mio. kr. til 64 mio. kr. I 2016 forven-

tes udgifterne yderligere øget til 68 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 27 % fra 

2013-2016. 

 

§85 støtte i egne botilbud udgjorde i 2015 53 % af udgifterne, Hornsyld støttecenter 13 

% og Ekstern tilbud 35 %.   

 

Udgifterne til de eksterne tilbud øges, samtidig med at antallet af borgere der modtager 

eksterne § 85 tilbud er svagt faldende. 

 

Der bliver generelt set flere dyre eksterne tilbud og færre billige. 

 

Gennemsnitspriserne i de eksterne tilbud er generelt stigende. For de regionale tilbud er 

gennemsnitsprisen fra 2013-2015 øget med 43 %.  

 

De dyreste 5 borgere i eksterne tilbud udgjorde i 2015 6,8 mio. kr. 

 

                                           
2 Beregnet med udgangspunkt i udtræk fra økonomisystemet og renset for korrektioner 

fra tidligere år. 
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Forslag til handlinger § 85 

 

 Opfølgning på mål og effekt af § 85 såvel internt som eksternt 

 Sikre samme serviceniveau såvel internt som eksternt 

 Afdække mulighederne for tidsafgrænsede alternative tilbud eksempelvis mestringskurser 
(Alternativ til§ 85 der ikke kan være tidsafgrænset) 

 Fokus på Målgruppeafgrænsning 
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Ledsagerordning §97 

 

Beskrivelse af § 97 Ledsagerordning 

 

I henhold til serviceloven, skal kommunerne tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til 

personer under folkepensionsalderen, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig 

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, der før folkepensionen er vi-

siteret til denne ydelse, bevarer retten til ydelsen efter overgangen til folkepension. 

 

Borgeren har ret til ledsagelse til formål, som den pågældende selv vælger 

 

En borger, som er berettiget til ledsagelse, har ret til selv at udpege en person til at ud-

føre opgaven og kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Som ud-

gangspunkt må der ikke være tale om en nært pårørende. 

 

Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.  

 

Borgeren skal selv afholde egne og ledsagerens udgifter til befordring samt ledsagerens 

udgifter under aktiviteten f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg. Der kan ydes tilskud til 

ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsagerordningen med et 

beløb på op til 849 kr. årligt (2016). 

 

 

Økonomi og udvikling på § 97 

 

I Hedensted kommune er udgiften til ledsagerordning øget fra 1,6 mio. kr. i 2013 til 1,8 

mio. kr. i 2015 (12%) fordelt på 87 borgere i 2013 og 85 borgere i 2015. Dermed er den 

gennemsnitlige udgift pr. borger til ledsagerordning øget med 15 % over de 3 år. 

 

I gennemsnit har der været anvendt 3 timer pr. uge af de modtagere der i perioden an-

vendte ordningen. Der kan være flere borgere visiteret til ordningen end de 85 der an-

vendte den i 2015. 

 

 

 
 

 

Der er i 2016 et budget på 1,56 mio. kr., hvilket betyder at vi mangler ca. 300.000 kr. i 

budgettet. Samtidig er der en potentiel udfordring, såfremt borgere der er visiteret til 

ordningen vælger at anvende en større andel af de 15 timer pr. måned end de nuværen-

de gennemsnitlige 3 timer. 

 

Sammenligner vi med andre kommuner via FLIS ligger Hedensted Kommune relativt 

højt. 

 

 



81 

 

 
 

 

Konklusion på § 97 

 

Der bliver i gennemsnit anvendt 3 timer pr. måned ud af de 15 timer man visiteres til. 

Udgifterne er øget med 12 % fra 2013 til 2015 og er på et højere niveau end budgette-

ret. 

 

Potentiel udfordring såfremt borgere der er visiteret til §97 vælger at udnytte en større 

andel af de 15 timer pr. måned de er berettiget til. 

 

 

Forslag til handlinger på §97 

 

 Skarpere målgruppeafgrænsning ved visitering 

 Fokus på formål med ordningen 
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Merudgifter Handicappede §100  

 

Beskrivelse af § 100 Merudgifter 

Kommunen kan, til borgere der har ekstra udgifter på grund af fysisk eller psykisk nedsat 

funktionsevne, give økonomisk hjælp til merudgifter.  

Det er en betingelse at: 

 den nedsatte funktionsevne er af indgribende karakter 

 Borgeren ofte har brug for omfattende praktisk hjælp enten fra familien, netværk 

eller fra kommunen  

 merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af 

anden lovgivning  
 Borgeren er mellem 18 år og folkepensionsalderen 

Formålet er at dække ekstra udgifter, som borgeren har på grund af sit handicap, hvor-

med de bliver ligestillet med andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssi-

tuation. 

 

Status på økonomi og udvikling på § 100 

 
Udviklingen i udgifter til § 100 Merudgifter til handicappede er relativt stabil gennem åre-

ne). 

 

Merudgifter § 100 2012 2013 2014 2015 

I alt 1.209.405 975.274 828.011 927.024 

 
Men sammenlignet med andre kommuner i FLIS er udgifterne dog på et højt niveau. 
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Konklusion på § 100 

 

Udgifterne ligger på et stabilt niveau, men højt sammenlignet med andre kommuner. 

 

 

Forslag til handlinger på § 100 

 

 Afdække serviceniveau og målgruppeafgrænsning i forhold til andre kommuner. 
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Beskyttet beskæftigelse § 103 

 

Beskrivelse af § 103 

En ydelse efter servicelovens § 103, er et beskyttet eller særligt tilrettelagt beskæftigel-

sesforløb til personer under folkepensionsalderen.  

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i ar-

bejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vil-

kår og heller ikke kan opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale ka-
pitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Der er ikke i lovgivningen fastsat en nedre grænse for omfanget af tilbud om beskyttet 

beskæftigelse samt samværs- eller aktivitetstilbud. Kommunen skal dog altid vurdere 
behovet for støtte ud fra en konkret og individuel vurdering.  

Beskæftigelsen og aflønningen er afhængig af, hvordan tilbuddet er tilrettelagt for borge-
ren.  

Udgangspunktet for aflønningen af personer i beskyttet beskæftigelse er at personen 
får3:  

 Løn efter indsats 

 individuel timeløn efter arbejdsvurdering  
 arbejdsdusør på mindst 5 % af områdets mindste overenskomstmæssige løn. 

Borgerne skal selv afholde udgiften til daglig befordring for de første 10 km. hvorefter 

nødvendige befordringsudgifter herudover skal afholdes af kommunen, dog kun svarende 

til den billigste befordringsmulighed.  

 

Status på økonomi og udvikling på § 103 

 

I Hedensted kommune anvendes egne tilbud i Humlebo samt IBB (Intern beskyttet be-

skæftigelse). Herudover anvendes tilbud i andre kommuner, regionale tilbud samt private 

tilbud. 

 

Fra 2012 til 2013 er der en periodiseringsfejl, der gør at udgifterne er for høje i 2012 og 

for lave i 2013. Korrigeret herfor er udgifterne øget med 11 % fra 2012 til 2015. 

 

  

                                           

3 BEK nr 483 af 19/05/2011 
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I 2015 udgjorde eksterne tilbud 72 % af udgifterne og transport 9 %. Udgifterne til 

transport er tilknyttet de eksterne tilbud. 
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Samlet set blev der anvendt 0,5 mio. til transport i 2015, hvoraf de 0,4 mio. kr. blev an-

vendt til transport af 5 borgere, hvilket for de 5 borgere udgjorde 50 % af den samlede 

udgift til §103 

 

 

Eksterne leverandører til §103 

 

I 2015 udgjorde tilbud i andre kommuner 77 % af alle eksterne tilbud om beskyttet be-

skæftigelse, regionale tilbud udgjorde 16 % og Private tilbud 7 % målt i forhold til antal 

borgere. 

 

 
 

Gennemsnitsprisen pr. borger i eksterne tilbud er fra 2012 til 2015 steget med 28 % fra 

71.000 til 92.000 kr. 

 

Det er specielt udgiften til private og regionale tilbud der er øget. Udgiften til de private 

tilbud er øget med over 100 % over de sidste 4 år, men de udgør kun en relativt lille an-

del af §103 tilbuddet.  



87 

 

 
 

De 5 dyreste eksterne tilbud om beskyttet beskæftigelse udgør ca. 1 mio. kr.  

 

Konklusion på § 103 

Der er et øget udgiftsniveau på §103. Fra 2012 til 2015 er udgifterne steget med 11 %. 

Dette er et udtryk for stigende gennemsnitspriser pr. borger i eksterne tilbud, idet gen-

nemsnitsprisen over de sidste 4 år er øget med 28 %. 

 

Samtidig udgør transporten en væsentlig andel af udgifterne i eksterne tilbud i Andre 

kommuner svarende til 17 % i 2015.  

 

De 5 dyreste tilbud om beskyttet beskæftigelse udgør 1 mio. kr. 

 

 

Forslag til handlinger på § 103 

 

 Sikre samme serviceniveau såvel eksternt som internt  

 Øget fokus på eksisterende tilbud i Hedensted Kommune 

 Udvide og udvikling af egne tilbud i kommunen 

 Optimering af udgifter til transport 

 Målgruppeafgrænsning 

 Revisitering og opfølgning i forhold til fremmøde 
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Aktivitets- og samværstilbud §104  

 

Beskrivelse af §104  

Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse 

eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.  

 

Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 kan både være visiteret og uvisi-

teret. Et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud kan f.eks. være et værested, en social 

café, varmestue eller en klub, hvor man som borger frit kan henvende sig. 

Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud. 

Der er ikke i lovgivningen fastsat en nedre grænse for omfanget af tilbud om beskyttet 

beskæftigelse samt samværs- eller aktivitetstilbud. Kommunen skal dog altid vurdere 

behovet for støtte ud fra en konkret og individuel vurdering. 

 

Borgeren har ikke er frit valg med hensyn til, hvilket tilbud efter § 104, som borgeren 

måtte ønske.  

 

I Hedensted Kommune har vi § 104 tilbud På Fønix, Klub88 samt Egespring. De reste-

rende tilbud købes eksternt i andre kommuner, Private tilbud samt Regionale tilbud. 

 

Status og udvikling på økonomien på §104 

 

Udgifterne til Aktivitets og samværstilbud har været relativt stabile fra 2013-2015. I 

2015 udgjorde de eksterne tilbud 77 % af udgifterne til Aktivitets og samværstilbud.  
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Der blev i 2015 anvendt 1,7 mio. kr. til transport, hvormed udgifterne til transport ud-

gjorde 12 % af de samlede udgifter. 

 

For en del borgere gør det sig gældende at udgiften til transport udgør 40 % af den sam-

lede udgift til Aktivitets og samværstilbuddet. 

 

 
 

Sammenligner vi med andre kommuner ligger udgiften pr. 18-64 årig dog på et højt ni-

veau, idet kun Holstebro er på et højere niveau i 2015. 

 

 
Leverandører 
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I 2015 udgjorde eksterne leverandører inklusiv transport 77 % af udgifterne til § 104.  

 

Ser vi på fordelingen af de eksterne leverandører i 2015 udgjorde Andre kommuner 70%, 

Regionale tilbud 20% og Private 10%. 

 

 
 

Der er relativt store udsving i gennemsnitsprisen pr. borger. Tilbud i andre kommuner 

incl. transport er de dyreste og udgør altså 70 % af alle eksterne tilbud. De regionale til-

bud er fra 2012-2015 steget med 25 %. 

 

 
 

Udgiften til de 5 dyreste borgere der modtager §104 tilbud udgør 1,7 mio. kr. hvoraf de 

3 af borgerne også har eksterne botilbud i andre kommuner. 

 



91 

 

 

Konklusion på §104 

 

Udgifterne er stabile på § 104, men ligger på et højt niveau sammenlignet med andre 

kommuner.  

 

Der blev i 2015 anvendt 1,7 mio. kr. til transport, hvormed udgifterne til transport ud-

gjorde 12 % af de samlede udgifter. 

 

I 2015 udgjorde de eksterne tilbud inklusiv transport 77 % af udgifterne til Aktivitets og 

samværstilbud.  

 

De 5 dyreste eksterne tilbud udgør 1,7 mio. kr. og de dyreste borgere i § 104 tilbud 

modtager også botilbud. 

 

 

Forslag til handling på §104 

 

 Sikre samme service niveau såvel eksternt som internt 

 Øget fokus på eksisterende tilbud i Hedensted Kommune 

 Udvikling af eksisterende tilbud  

 Målgruppeafgrænsning 

 Optimering af udgifter til transport 

 Afdække muligheden for at udvide tilbud om § 104 i kommunen  
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Botilbud – Midlertidige §107 og Længerevarende § 108 

 

Beskrivelse af § 107 og § 108 

Generelt om botilbud 

Botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 adskiller sig fra længerevarende 

botilbud efter servicelovens § 108 og fra almene ældre- og handicapboliger efter almen-

boliglovens § 105 ved, at det ved visitationen af en borger til et midlertidigt botilbud vur-

deres, at borgerens behov for et botilbud ikke er varigt, men f.eks. har til formål at sikre 
rammen om en behandlingsmæssig indsats. 

Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende 

hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdighe-

der. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at 

klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor 

borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for 
at finde frem til det rette fremtidige botilbud. 

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige ophold. Det af-

gørende for, at det midlertidige ophold kan afbrydes er enten, at formålet med borgerens 

ophold er opfyldt, eller at borgeren har et varigt behov for en boform efter den sociale 
lovgivning eller boliglovgivningen og visiteres hertil. 

Borgere som er omfattet af personkredsen for et botilbud til midlertidigt ophold efter ser-

vicelovens § 107 kan ikke visiteres til et tilbud efter almenboliglovens § 105 om almene 
boliger, da en bolig efter almenboligloven er en bolig af mere permanent karakter. 

Målgruppen: 

§107 midlertidige botilbud: 

 Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov 

for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i 

en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte 

 Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, 

der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder 

ikke kan klare sig uden støtte. 

§108 længerevarende botilbud  

 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, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden 
vis. 

Målgruppen for botilbud efter almenboligloven fremgår af lov om almene boliger § 105: 

Kommunen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes ældreboliger, 
der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne  

  



93 

 

2Har borgerne frit valg 

Beboere, der har ophold i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, er ikke omfat-

tet af fritvalgsreglerne. Beboeren har derfor ikke et retskrav på at få et andet botilbud, 

hvis han eller hun ønsker det. Kommunen skal dog inddrage borgeren i forhold til beslut-

ningen om, hvilket botilbud der skal tilbydes.  

En borger, som har behov for et længerevarende botilbud, har frit valg mellem botilbud 

efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105 (Principafgørelse 41-15). En borger, 

der er tildelt et længerevarende botilbud efter serviceloven, har således ret til frit valg af 

længerevarende botilbud efter almenboligloven og omvendt har en borger, der er tildelt 

et længerevarende botilbud efter almenboligloven, ret til frit valg af længerevarende bo-
tilbud efter serviceloven. 

Det er dog en forudsætning for retten til frit valg af botilbud efter § 108:  

• at det ønskede botilbud er egnet til at tilgodese borgerens behov, 

• at det ønskede tilbud er registreret på Tilbudsportalen, og 

• at tilbuddet ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vur-
derer, kan tilgodese borgerens behov4 

 

Status på botilbud i Hedensted Kommune 

I Hedensted Kommune tilbydes borgerne §105 (almen boliglov) med § 85 støtte (Speci-

alvejledning). Herudover bliver der på Egevej drevet et § 107 botræningstilbud, men i et 
ABL §105 med § 85 støtte5.  De øvrige § 107 og § 108 ophold tilbydes uden for kommu-

nen i eksterne tilbud. 

Det er den enkelte socialrådgiver der visiterer til botilbuddet og som forhandler kontrak-

ten med de eksterne botilbud, men det er visitationsudvalget der træffer afgørelse her-

om. Det er ligeledes den enkelte socialrådgiver der følger op på kontrakterne eksternt. 

Det har ikke været muligt at trække økonomidata for de kommunale tilbud efter § 105, 

men der er trukket data på alle personer der er i § 107 og § 108 tilbud uden for kommu-
nen.  

Udfordringen ved at anvende § 105 (almen boliglov) til borgere i § 108 botilbud er, at 

der mistes en fleksibilitet i boligmassen. Borgere i § 108 tilbud kan flyttes såfremt de 

selv giver samtykke hertil, men en bolig der anvendes til § 108 tilbud efter almen bolig-

lov § 105 med §85 støtte (Specialvejledning) kan ikke anvendes til etablering af § 107 

botilbud.  
 

  

                                           
4 Principafgørelse 165-10.boliger 
5 §107 tilbuddet på Egevej er dog etableret som et § 105 tilbud, hvilket ikke er lovligt. 

Socialtilsyn Midt har givet afslag på dispensation for de borgere, og har opfordret til at 

give § 85 støtte i egen bolig til det er muligt at etablere et reelt § 107 tilbud i kommu-

nen. 
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Konsekvensen heraf er, at der mangler boliger i Hedensted Kommune til etablering af § 

107 ophold, idet det ikke er lovligt at etablere § 107 botilbud efter alm. Boliglov § 105. 

 

Økonomi og udvikling på §107 Midlertidig botilbud uden for kommunen 

Udgifterne til §107 botilbud eksternt uden for kommunen er fra 2012 til 2015 øget fra 

14,0 mio. kr. til 23,8 mio. kr. Frem mod 2017 forventet det at stige yderligere til 33,2 

mio. kr. svarende til en udgiftsstigning på 137 %. I samme periode er antallet af CPR 

numre der modtager § 107 tilbud eksternt øget fra 36 personer i 2012 til forventet 60 
personer i 2016. 
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For gennemsnitsprisen pr. botilbud er der en øget udgift fra 390.188 kr. i 2012 til 

553.854 i 2016 svarende til en udgiftsstigning på 42 %. 

 

For at afdække hvor udgifterne primært er øget, er § 107 opholdene blevet delt op i 3 

kategorier: Billigste 0-300.000 kr., Gennemsnitlige 300.001-650.000 kr., og Dyreste 
+650.000 kr. 

Som det fremgår, er det specielt antallet af de dyreste tilbud samt de gennemsnitlige til-

bud der er øget. For budget 2016 og 2017 forventes antallet af §107 botilbud at øges 

yderligere men udgiften er ikke opgjort pr. botilbud. 

 

Fra perioden 2012 til 2015 er andelen af de dyreste sagen øges fra 14% til 18 % og de 
gennemsnitlige sager er øget fra 47% til 54% 
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Ser vi på udviklingen i gennemsnitsprisen kan man se at de dyreste tilbud fra 2012 til 

2015 er øget 112.000 kr. svarende til en udgiftsstigning på 13,2 %. Gennemsnitsprisen 
på de billigste og de gennemsnitlige sager er relativt stabil. 

 

At den samlede gennemsnitspris for § 107 ophold fra 2012-2015 er øget med 22% kan 

derfor være et udtryk for dels stigende priser på de dyreste af §107 botilbuddene og dels 

at andelen af de dyreste sager stiger, hvormed gennemsnitsprisen stiger. 

Tager vi udgiften til de 5 dyreste §107 ophold uden for kommunen udgør de 5,3 mio. kr. 

i 2015. 

  



97 

 

Leverandører af § 107 botilbud uden for kommunen 

 

Som tidligere beskrevet er der ikke Frit valg på § 107 botilbud.  Det er dermed kommu-

nen der visitere til tilbuddet, men borgeren inddrages i beslutningen. 

Der anvendes botilbud i såvel andre kommuner, Regionale tilbud samt tilbud fra private 

leverandører. De regionale tilbud udgør en stadig større andel af § 107 tilbuddene men i 

2015 udgjorde private tilbud 52 % af alle vores § 107 botilbud uden for kommunen. 

 

Leverandører til de Billigste §107 midlertidige botilbud (0-300.000 kr.) 

 

For de billigste tilbud (0-300.000 kr.) gør det sig gældende at gennemsnitsprisen pr. 

borger, er stabil over perioden, men fra 2014 til 2015 er prisen dog steget på §107 op-

hold i andre kommuner med 33 %.  Samlet det er det de regionale tilbud der er billigt 

med en gennemsnitspris på 129.000 kr., hvilket er 84.000 kr. billigere end gennemsnits-

prisen ved andre kommuner. I 2015 udgør de regionale tilbud 29 % af de billigste §107 

botilbud. 
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Leverandører til de gennemsnitlige §107 midlertidige botilbud (300.001- 650.000 kr.) 

 

For de gennemsnitslige tilbud (300.001-650.000 kr.) gør det sig gældende at gennem-

snitsprisen pr. borger, er stabil i de regionale og private tilbud, men for §107 tilbud i an-

dre kommuner er udgiften øget med 40 % fra 2012 til 2015 fra 440.000 kr. til 618.000 

kr.  I 2015 er de private tilbud ca. 176.000 kr. billigere end tilbud i andre kommuner og 

65.000 kr. billiger end de regionale tilbud. Ca. 60 % af de gennemsnitlige §107 tilbud er 

ved private leverandører. 
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Leverandører til de dyreste §107 botilbud (+650.000 kr.) 

 

Som tidligere beskrevet stiger antallet af de dyreste ophold, samtidig med at Gennem-

snitsprisen pr. borger i samme periode er steget. Prisen for de regionale tilbud er stort 

set stabil, men gennemsnitsprisen for §107 ophold i andre kommuner steg med 60 % fra 

2012-2014, men vi har i 2015 ingen dyre botilbud i andre kommuner. I 2015 gennem-

snitsprisen for regionale §107 botilbud 220.000 kr. billigere end tilbud i det private. 

   

I 2015 var de dyreste § 107 tilbud fordelt med 56 % i regionale tilbud og 44 % i private 

tilbud.  

 

 
 

 



100 

 

 
 

 

Længden af § 107 ophold ved eksterne leverandører 

 

Der er markante forskelle i antallet af år borgerne er i § 107 botilbud afhængig af hvor-

vidt det er tilbud i andre kommune, Regionale tilbud eller private tilbud. 

 

I perioden 2012-2015 var 13 % af borgerne i §107 botilbud i andre kommuner i tilbuddet 

i alle 4 år. I de regionale tilbud var kun 4 % af borgerne der i alle 4 år, hvor imod for de 

private gør det sig gældende at 58 % af alle borgerne var der i alle 4 år. 
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Dette kan måske forklares ved at der bliver afsluttet færre sager i de private tilbud end 

der gør i de øvrige tilbud. 

 

Ser vi isoleret på perioden 2012-2015 blev der i §107 botilbud i andre kommuner afslut-

tet 9 ud af 15 botilbud, for de private var det kun 5 ud af 31 der blev afsluttet.6 

 

 
 

 

Konklusion på § 107 

 

I Hedensted Kommune er der kun ganske få § 107 botilbud på Egevej. Langt de fleste vi-

siterede til §107 er i botilbud uden for kommunen. 

 

I 2015 modtog 50 borgere § 107 botilbud uden for kommunen (andre kommuner, Regio-

nale eller private tilbud) Dette forventes at stige til 60 borgere i 2017 svarende til en 

stigning på 67 %. Udgiftsniveauet er steget fra 14 mio. kr. i 2012 til 23,8 mio. kr. i 2015 

og forventes at stige yderligere til 33,2 mio. kr. i 2017 svarende til en udgiftsstigning på 

137 %.  

 

Der er ikke frit valg på § 107 botilbud og det er derfor Kommunen der visitere til det 

valgte tilbud. 

 

Det er specielt andelen af de dyreste tilbud over 650.000 kr. der er forøget. De private 

aktører stod i 2015 for 52 % af alle § 107 botilbuddene, på trods af at de regionale tilbud 

generelt set er billigere. 

 

Samtidig kan det konstateres at de private aktører ikke få afsluttet § 107 botilbuddene 

så hurtigt som de Regionale tilbud eller tilbuddene i andre kommuner.  

Ser vi isoleret på perioden 2012-2015 blev der i §107 botilbud i andre kommuner afslut-

tet 9 ud af 15 botilbud, for de private var det kun 5 ud af 31 der blev afsluttet 

 

                                           
6 Målt i forhold til udtræk i økonomisystemet hvor der ikke længere betales for den på-

gældende borger i det tilbud hvor de er registreret. 
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Tager vi udgiften til de 5 dyreste §107 ophold uden for kommunen udgør de 5,3 mio. kr. 

i 2015. 

 

 

Forslag til handlinger på §107  

 

Kort sigt 

 

 Opfølgning på alle sager med henblik på: 

 Fokus på pris og kvalitet 

 Status på effekt og afslutning 
 Genforhandlinger af alle kontrakter på §107 ved eksterne leverandører 
 Målgruppeafgrænsning i forhold til behovet for § 107 og alternativt §85 (specialpædagogisk bi-

stand) i egen bolig 
 Ved nye visiteringer til § 107 skal der være fokus på: 

 at hente flere tilbud hjem  

 pris og kvalitet 

 kontraktforhandling 

 opfølgning og afslutning 
 

Lang sigt 

 Styrkelse af kompetencerne til kontraktforhandling  
 Etablering af systematisk opfølgning på alle borgere i §107 tilbud 
 Optimering af planlægning af behovet for § 107 herunder styrkelse af samarbejdet med Børne-

handicap. 
 Afdække mulighederne for etablering af yderligere § 107 tilbud i Hedensted Kommune: 

 Sikre flow af borgere i kommunen 

 Hjemtagning af borgere hvor der er et økonomisk rationale (der er ikke frit valg på §107) 

 Det er en forudsætning at der kan etableres boliger i Hedensted Kommune der kan an-
vendes til § 107 botilbud og dermed ikke drives efter § 105 efter almen boliglov. 
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Økonomi og udvikling på §108 længerevarende botilbud uden for kommunen 

Udgifterne til §108 botilbud eksternt uden for kommunen er fra 2012 til 2015 reduceret 

fra 35,4 mio. kr. til 28,2 mio. kr. Frem mod 2017 forventet det at stige til 29,6 mio. kr. I 

samme periode er antallet af CPR numre der modtager § 108 tilbud eksternt reduceret 

fra 44 personer i 2012 til forventet 33 personer i 2017 

   

 
 
I samme periode er gennemsnitsprisen for §108 botilbud uden for kommunen øget med 

97.000 kr. fra 2012 til 2017 (Budget). 
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For at afdække hvor udgifterne primært er øget, er § 108 opholdene blevet delt op i 3 

kategorier: Billigste 0-500.000 kr., Gennemsnitlige 500.001-1.000.000 kr., og Dyreste 

+1.000.000 kr. 

 

Som det fremgår, er reduktionen i antallet af § 108 tilbud specielt slået igennem på an-

delen af de billigste tilbud, idet andelen af de dyreste tilbud er øget fra 27 % til 30% og 
andelen af de gennemsnitlige tilbud er øget fra 55% til 58%.  
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Ser vi på udviklingen i gennemsnitsprisen pr. kategori er det specielt prisen på de dyre-
ste tilbud der er øget.  

 

 

Når gennemsnitsprisen pr. borger i § 108 botilbud uden for kommunen øges fra 804.000 

kr. til 898.000 kr. er det derfor dels en konsekvens af øgede udgifter på de dyreste sager 

og dels en konsekvens af at de dyreste og de gennemsnitlige sager udgør en stadig stør-

re andel af § 108 tilbuddene uden for kommunen. 

 

 

Leverandører af § 108 botilbud uden for kommunen 
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For §108 længerevarende botilbud uden for Hedensted Kommune anvendes der regionale 

tilbud og tilbud i Andre kommuner.  

 

I 2012 udgjorde de regionale tilbud 25 % stigende til 33% i 2015, men dette skal ses i 

lyset af at borgerne i §108 regionale tilbud er relativt stabile og bliver i de samme tilbud. 

Reduktionen af antal borgere i § 108 tilbud uden for kommunen er derfor sket inden for 

tilbud i andre kommuner. 

 

 

Leverandører til de Billigste § 108 (0-500.000 kr.) 

 

På trods af at gennemsnitspriserne for de billigste tilbud er lavere i de regionale tilbud 

anvendes der primært §108 tilbud i andre kommuner. 

Der bør være fokus på hvorvidt de billigste § 108 tilbud evt. kan erstattes af §85 i egen 

bolig. 
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Leverandører til de Gennemsnitlige § 108 (500.001 – 1.000.000 kr.) 

 

I 2015 er 58 % af de gennemsnitlige sager tilbud i andre kommuner på trods af at prisen 

er højere end ved regionale tilbud.  

 

 

 

 

At gennemsnitsprisen i tilbud i andre kommuner er lavere i 2014 skal ses i lyset af, at en 

enkelt borger udgår i 2014 og dermed ikke indregnes i gennemsnitsprisen med fuld ef-

fekt. Gennemsnitsprisen i 2015 er ligeledes reelt højere idet en borger kun indgår delvist 

i 2015 men med fuld effekt fra 2016, hvormed den reelle gennemsnitspris for tilbud i an-
dre kommuner i 2015 er 200.000 kr. højere. 

Leverandører til de dyreste § 108 (+ 1.000.000 kr.) 



109 

 

I 2015 udgjorde de 5 dyreste §108 botilbud uden for Hedensted Kommune 7,2 mio. kr. 

og de 10 dyreste udgjorde 10,3 mio. kr.  

Andre kommuner stod i 2015 for 70 % af botilbuddene på trods af at gennemsnitsprisen 

for de regionale tilbud i 2015 er 116.000 kr. billigere. De 2 dyreste tilbud i 2015 på hen-

holdsvis 2,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. er tilbud i andre kommuner og ikke ved de speciali-
serede regionale tilbud. 

 

Konklusioner på § 108 
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I Hedensted Kommune er borgere der er visiteret til § 108 enten i § 105 efter almen bo-

lig lov og med § 85 støtte (specialvejledning) i Hedensted Kommune eller i eksterne boti-

lbud uden for kommunen. 

 

I 2012 var der 44 borgere i eksterne tilbud faldende til 33 borgere i 2015 og dette niveau 

forventes at være stabilt fremmod 2017, svarende til en reduktion på 25 %. I samme pe-

riode er udgifterne reduceret fra 35,4 mio. kr. i 2012 til 28,2 mio. kr. i 2015 stigende til 

29,6 mio. kr. i 2017 svarende til en udgiftsreduktion på 16 %. 

 

I perioden fra 2012 til 2015 er andelen af de dyreste sager over 1. mio. kr. steget fra 27 

% til 30 % 

I 2015 udgjorde de regionale tilbud 33 % og tilbud i andre kommuner udgjorde 67 % på 

trods af at de regionale tilbud generelt set er billigere. Der er ikke borgere i private § 108 
tilbud.  

Andre kommuner stod i 2015 for 70 % af botilbuddene på de dyreste sager over 1. mio. 

kr.   De 2 dyreste tilbud i 2015 på henholdsvis 2,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. er tilbud i an-

dre kommuner og ikke ved de specialiserede regionale tilbud. 

De 5 dyreste § 108 botilbud uden for Hedensted Kommune i 2015 udgjorde 7,2 mio. kr. 
og de 10 dyreste udgjorde 10,3 mio. kr.  

 

 

Forslag til handlinger på §108  

 

Kort sigt 

 

 Genforhandlinger af alle kontrakter på §108 ved eksterne leverandører 
 Opfølgning på effekt og udvikling i eksterne tilbud 
 Ved nye visiteringer til § 108 skal der være fokus på: 

 at hente flere tilbud hjem  

 pris og kvalitet 

 kontraktforhandling 
 På trods af frit valg på §108 skal det sikres at tilbuddet borgeren ønsker ikke 

er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer, kan tilgodese 
borgerens behov 

Lang sigt 

 Styrkelse af kompetencerne til kontraktforhandling 
 Etablering af systematisk opfølgning på alle borgere i §108 tilbud 
 Optimering af planlægning af behovet for § 108 herunder styrkelse af samarbejdet med Børne-

handicap. 
 Afdække mulighederne for etablering af yderligere § 108 tilbud i Hedensted Kommune: 

 Sikre flow af borgere i kommunen 

 Hjemtagning af borgere hvor der er et økonomisk rationale og hvor borgerne selv ønsker 
det 
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Forslag til handlinger på botilbud generelt:  

 Afdækning af mulighederne for udvidelse af antallet af § 107 og §108 tilbud i Heden-

sted kommune, med henblik på hjemtagelse af borgere hvor det er økonomisk ratio-

nelt samt sikre mulighederne for tilbud inden for kommunen for fremtidige borgere i 

§ 107 og § 108: 

 afdækning af alle borgere i nuværende botilbud uden for kommunen og for-

ventede kommende behov for botilbud i forhold til sikring af overblik over be-

hovet for § 107 og §108 i Hedensted Kommune frem mod 2020. 

 Skabe et klart billede af de samlede kommunale udgifter til borgere i §107 og 

§108 tilbud uden for kommunen (inklusiv udgifter til § 107/108, transport, 

§85 støtte, § 103 og § 104) hvormed vi kan klarlægge hvilke borgere der er et 

økonomisk rationale i at hjemtage.  

 Skabe et overblik over hvilke fysiske rammer vi har i forhold til mulighederne 

for hjemtagelse.  

 Hvordan kan der fremadrettet visiteres mere optimalt i forhold til planlægning af boti-

lbud (Velfærdsrådgivning)  

 Hvordan kan samarbejdet med børnehandicap styrkes så viden om behov for botilbud 

tidligere afdækkes  

 Budgetmodel: Der arbejdes på en BUM model nu. Fremadrettet bør en ef-

fekt/incitamentsmodel implementeres. Målet hermed er: 

 at øge fokus på at gøre borgere i §107 tilbud så selvhjulpne som med henblik 

på at få så få som muligt i § 108 og i stedet for få dem i egen bolig evt. med § 

85 støtte.  

 at få borgere i § 108 så selvhjulpne som muligt, så der er behov for så lidt 

støtte som muligt.  

 Ved visitering skal der være fokus på, at serviceniveauet er det samme i såvel eks-

terne botilbud som tilbud i Hedensted Kommune, svarende til det politisk vedtagne 

serviceniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


