Fripleje og Kommuneøkonomi
Byrådets temadag om Fripleje 21. januar 2021

Temaer
1. Beboernes ydelser i (fri-)pleje
2. Kapital / Anlægsudgifter
3. Kapacitet og kapacitetsudnyttelse
4. Skat og udligning (ekstra borger over 65 år)
5. Lovændringer på vej (Sundhedslov m.v.) – usikkerhed
6. Centrale pointer

1. Beboernes ydelser i (fri-)pleje
Ydelse

Kerneydelse = Pleje (SEL = Servicelov)
Sygepleje (SUL = Sundhedslov)
- stor individuel variation (+ usikkerhed fremover)
Anden kommunal SUL: Eks. Vederlagsfri fys.

Pris pr borger pr år
(gennemsnit)

Hvem betaler?

490.000

Betalingskommune

20.000

Opholdskommune
Opholdskommune

Andre følgeudgifter til borger fra anden kommune:
f.eks. Boligydelse til pensionister

Betalingskommune

Generelt: Refusion jf. liste over lovgivninger

Betalingskommune

Myndighedsopgaver incl. (re-)visitering

Opholdskommune

2. Kapital / Anlægsudgifter
• Kommunalt indskud i almen plejebolig
- intet indskud i privatejet friplejebolig

200.000 kr. pr bolig

• Servicearealer =Kommunal anlægsudgift op til 500.000 kr. pr bolig
(kun servicefunktioner for lokalområdet når kommunalt drevet)
- indregnes for fripleje i pladsprisen = som øget driftsudgift årligt
• Ved aftale med Friplejeleverandør om del af kommunal plejeboligkapacitet skal der ske deponering

3. Kapacitet og kapacitetsudnyttelse
Friplejehjem påvirker adfærd
• Øget udbud af pladser
• Tiltrækker borgere fra andre kommuner
• Reducere venteliste i beliggenhedskommunen
- netto øget forbrug af plejeboligpladser
(meromkostning +100.000 kr. pr plads ifht hjemmepleje)
• Merarbejde i myndighed i beliggenhedskommunen
• Arbejdspladser – og efterspørgsel efter knap SOSU-ressource
• Kan udfordre økonomistyring af ældrebudget (opdrift-argument)

4. Skat og udligning (borger >65 år)
Beløb pr år
(gennemsnit)

Bemærk

Kommunal skatteindtægt
- Ved gennemsnitligt USG på 170.000 kr

33.000

Vurderet for 80+ årige

Tilskud
- Bloktilskud pr indbygger

16.000

Skat / Udligning

Udligning
- Demografi 65-84 år (vægtet)
- Demografi 85+ år
- Socioøkonomi Enlig over 65
(anslået jf. 3% af socioøkonomi)
Aktivitetsbaset KMF til region for 85+
(betalingskommune jf Regioners finansiering)

41.000
131.000
4.000
-10.000

Nøgle låst for 2021

5. Lovændringer på vej – usikkerhed
• Ny sundhedslov (SUL) fra ca. 2022 – 2023
- Nye kommunale opgaver ? [anvar for opgaven]
- Finansiering og muligheder for refusion ? [betaler for opgaven]
• Fremadrettede praksis for definition/afgrænsning af SUL-ydelser
- kan blive udfordring for fordeling (mellem SEL- og SUL- ydelser)
af omkostninger i pleje- og friplejeboliger
=> forvent markant øgning i SUL-andel af ydelser (opholdskommune)
• Bemærk: Revideret servicelov (SEL) aftalt
- sundhedsudgifter incl. i mellemkommunale takster for ”Botilbud”
(plejeboliger er ikke incl. heri)

6. Centrale pointer
• Fripleje contra kommunalt drevet plejebolig
- koster det samme, med forskydning over tid
- fripleje tærer ikke på kommunale anlægsrammer
• Borgere fra egen kommune ca. uændret netto for kommunen
• Borgere fra andre kommuner
- klar gevinst med 85+ borgere for opholdskommunen
- mere usikkert resultat for 65-84 årige
• Sundhedslovgivning (SUL) en joker på sigt

