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1.

Resumé

Byrådet besluttede den 27. februar 2019 at overgå til fast tildeling på plejecenterområdet. I den nuværende demografimodel indgår udviklingen i tyngde og belægning samt økonomien på plejecenterområdet som centrale parametre. I forlængelse af Byrådets beslutning er det derfor nødvendigt at ændre
principperne i demografimodellen.
I denne rapport præsenteres forslag til ny demografimodel på Ældreområdet. Derudover præsenteres
forslag til en Kapacitetsmodel samt oplæg til fastlæggelse af styringsprincipperne på Ældreområdet.
Dette kapitel præsenterer et resumé af de væsentligste punkter i rapporten. Resuméet er bygget op efter samme struktur som selve rapporten.

1.1

Resumé: Evaluering af nuværende demografimodel

Fremfor blot at ændre hvilke parametre der indgår i modellen, har Økonomifunktionen i samarbejde
med Fagsekretariatet Ældre udarbejdet et samlet servicetjek af den nuværende demografimodel.
Servicetjekket peger på følgende svagheder i den nuværende demografimodel:
-

Modellen fremskriver på et – efter økonomisk målstok – meget bredt grundlag. Det giver alt
andet lige en højere demografifremskrivning.

-

Modellen er meget kompleks og svær at forklare. Det er særligt brugen af mortalitetsrater1 i
fremskrivningen, der komplicerer modellen.

-

Der er en relativt høj dæmpningsfaktor i modellen, og denne dæmpningsfaktor indeholder en
række faktorer og ikke kun Sund Aldring.

Ovenstående punkter – samt beslutningen om overgang til fast tildeling på plejecenterområdet – peger mod nødvendigheden af at ændre Skanderborg Kommunes demografimodel på Ældreområdet.

1.2

Resumé: Forslag til ny demografimodel

Helt overordnet foreslås det, at den nye demografimodel bygges op efter den traditionelle skabelon for
en demografimodel:

Fordelen ved en mere enkel opbygning af demografimodellen er, at den er lettere at forstå og formidle,
samt at opfølgning på forudsætningerne i modellen lettes.

1

Antallet af døde pr. aldersgruppe pr. år
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Følgende pointer i forhold til forslaget om ny demografimodel bør derudover bemærkes:
-

Plejecenterområder tages ud af demografifremskrivningen og håndteres i stedet i Kapacitetsmodellen.

-

Modellen fremskriver det demografisk betingede udgiftspres på Sygeplejen (eksklusiv akutteam, Centersygeplejersker, Fælles Natsygeplejerske, IV-behandling, sygepleje Sølund) og delområder under Frit Valg. Desuden splittes puljen op i 2, således at der er sikkerhed for, hvilke
beløb der skal tilskrives Sygeplejen henholdsvis Frit Valg.

-

Modellen lægger op til, at Sund Aldring håndteres med en årlig reduktion i behovet for hjælp
på enten 0 %, 1 % eller 2 %.

Samlet set foreslås følgende beløb indarbejdet i teknisk budget fordelt på de 3 scenarier for Sund Aldring:

Demografipulje
2020, i alt

Demografipulje
2021, i alt

Demografipulje
2022, i alt

Demografipulje
2023, i alt

0%

6.511.642

14.083.796

20.666.059

27.851.911

1%

5.782.793

12.537.920

18.218.641

24.422.756

2%

5.053.944

11.005.003

15.812.254

21.079.576

1.3

Resumé: Kapacitetsmodel

Scenarie

Demografipuljen skal fremover kun finansiere det demografisk betingede budgetbehov på Frit Valg og
Sygeplejen (eksklusiv ovennævnte punkter). Derfor er det nødvendigt at indføre en såkaldt ”kapacitetsmodel”. Kapacitetsmodellen skal sikre, at der ved ændringer i antallet af plejeboliger sker en tilsvarende ændring i driftsbudgettet til området.
Kapacitetsmodellen fastsætter et beløb pr. plejebolig, som budgettet skal reguleres med, når henholdsvis opførelse og afvikling af plejeboliger vedtages. Beløbet pr. plejebolig består dels af faste budgetter
til plejepersonale (318.313 kr. i 2019-PL) og centersygeplejersker (17.529 kr. i 2019-PL) dels af budgetter, der vurderes individuelt fra sag til sag. Budgetterne til følgende områder skal vurderes fra sag til
sag:
- Nattevagter
- Ledelse og administration
- Bygningsdrift
- Mellemkommunal afregning
- Tomgangshusleje
Ovenstående punkter kan ikke beløbssættes generelt, da der eksempelvis vil være stor forskel i budgetbehovet ved opførelse af nye plejeboliger i forbindelse med eksisterende plejecenter kontra opførsel af
et helt nyt plejecenter. Det gælder særligt for de 3 første punkter.
Der sker ingen modregning i budgettet til Frit Valg. Det skyldes, at der med befolkningsprognosen in
mente sker en løbende reduktion i dækningsgraden på plejecenter – på trods af, at plejeboligkapacite-
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ten planlægges udbygget. Det betyder, at Frit Valgs-området i forhold til i dag ikke bliver aflastet, selvom antallet af plejeboliger øges frem mod 2030.
På baggrund af investeringsoversigten i Budget 2019-2022 (der omfatter nye plejeboliger i Galten) foreslås det, at nedenstående beløb afsættes i kapacitetsmodellen:

Antallet af nye plejeboliger ift. i dag
Kapacitetspulje

2020
0
0

2021
10
3.358.420

2022
20
6.716.840

2023
20
6.716.840

Udbygningen af plejeboligskapaciteten i investeringsoversigten vedrører nye plejeboliger i Distrikt
Galten. Antallet af plejeboliger efter udbygning forudsættes – jævnfør tabellen – at være 10 højere i
2021 og 20 højere i 2022 og frem. Det skal bemærkes, at denne forskel er beregnet i forhold til det
samlede antal boliger med status af plejebolig – inklusiv randbebyggelser i forbindelse med Plejecenter Tjørnehaven. Det betyder, at hvis en plejebolig i randbebyggelse konverteres til ældrebolig, så skal
det overskydende budget tilfalde kapacitetspuljen – selvom antallet af plejeboliger falder.

1.4

Resumé: Budgetmæssige konsekvenser

Nedenstående tabel viser det samlede budget til ny demografimodel (fordelt på de 3 scenarier) og indførelse af en kapacitetsmodel:
Scenarie
0 % + kapacitetsmodel

2020 i alt
6.511.642

2021 i alt
17.442.216

2022 i alt
27.382.899

2023 i alt
34.568.751

1 % + kapacitetsmodel

5.782.793

15.896.340

24.935.481

31.139.596

2 % + kapacitetsmodel

5.053.944

14.363.423

22.529.094

27.796.416

På nuværende tidspunkt er følgende beløb allokeret i demografimodellen på ældreområdet:

Demografipulje
(nuværende)
2020, i alt
5.590.000

Demografipulje
(nuværende)
2021, i alt
11.170.000

Demografipulje
(nuværende)
2022, i alt
16.160.000

Demografipulje
(nuværende)
2023, i alt
16.160.000

Det betyder, at nettoeffekten af den nye demografimodel samt kapacitetsmodellen er følgende:
Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2020, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2021, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2022, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2023, i alt

0 % + kapacitetsmodel

921.642

6.272.216

11.222.899

18.408.751

1 % + kapacitetsmodel

192.793

4.726.340

8.775.481

14.979.596

2 % + kapacitetsmodel

-536.056

3.193.423

6.369.094

11.636.416

Scenarie

Ovenstående tabel viser, at der i et scenarie med 0 % Sund Aldring skal lægges mellem 0,9 mio. kr. og
18,4 mio. kr. ekstra ind i Ældrebudgettet i perioden 2020 til 2023.
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Såfremt der antages en effekt af Sund Aldring på 2 % pr. år, så skal budgettet reduceres med 0,5 mio.
kr. i 2020, mens der skal lægges 11,6 mio. kr. ind i budgettet i 2023.

1.5

Resumé: Styringsprincipper

I forlængelse af indførelse af ny demografimodel og kapacitetsmodel foreslås det, at styringsprincipperne på Ældreområdet lægges fast.
Med styringsprincipper menes her sondringen mellem rammestyring og aktivitetsstyring. Nedenfor er
de to styringsprincipper beskrevet, og der er redegjort for fordele og ulemper.
Rammestyring
Ved rammestyring forstås her, at Ældreområdet tildeles en (demografireguleret) ramme, hvorefter
økonomien ligger fast. Eventuelle budgetudfordringer skal håndteres ved, at Fagchefen fx justerer servicen til borgerne inden for de gældende kvalitetsstandarder (hvis budgettet ikke kan holdes inden for
kvalitetsstandarderne, skal det fremlægges til politisk behandling).
Fordelen ved rammestyring er den budgetsikkerhed, der opnås på overordnet kommuneniveau. Ulempen er, at det kan blive nødvendigt løbende at foretage væsentlige justeringer i servicen på Ældreområdet (inden for kvalitetsstandarderne) for at opnå budgetbalance.
Aktivitetsstyring
Ved aktivitetsstyring forstås her, at Ældreområdets budget efterreguleres på baggrund af den visiterede aktivitet. Det betyder, at en budgetoverskridelse som følge af en stigning i antallet af visiterede timer - ud over det forudsatte i demografimodellen - kompenseres i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Fordelen ved aktivitetsstyring er, at der fra et borgerperspektiv er relativt stor sikkerhed for, at servicen i ældreplejen forbliver uændret. Ulempen er, at kommunekassen er stærkt eksponeret for risikoen
for tillægsbevillinger.
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2.

Indledning

Byrådet i Skanderborg Kommune har besluttet, at tildelingen til Ældreområdet reguleres, således at
serviceniveauet kan opretholdes, selvom det demografisk betingede udgiftspres ændrer sig.
I Skanderborg Kommune håndteres det demografiske udgiftspres i forbindelse med fastlæggelsen af
det tekniske budget. Til beregning af det konkrete budgetbehov bruges en såkaldt demografimodel.
I denne rapport fremlægges forslag til en ny demografimodel på Ældreområdet. Behovet for en ny demografimodel følger blandt andet af, at Byrådet den 27. februar 2019 besluttede, at plejecentrene med
virkning fra 1. januar 2019 tildeles fast budget. I den gældende demografimodel indgår udviklingen i
tyngde og belægning samt økonomien på plejecentrene som centrale parametre i beregningen af demografipuljen. I forlængelse af Byrådets beslutning, er det derfor nødvendigt, at ændre principperne i
den nuværende demografimodel.
Fremfor blot at ændre hvilke parametre der indgår i modellen, præsenterer denne rapport et samlet
servicetjek af den nuværende demografimodel. På baggrund af dette servicetjek lægges der op til en
række ændringer af demografimodellen.

2.1

Rammer for ny demografimodel

Denne rapport læner sig op af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVEs) definition af en demografimodel. VIVE sætter rammerne for en demografimodel således2:
En demografimodel er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et helt sektorområde efter fastlagte principper
og under forudsætning af et uændret serviceniveau.

Det centrale i ovenstående er, at det er de demografiske ændringer, der har betydning for det budget,
der beregnes i demografimodellen. Det betyder, at demografimodellen ikke tager højde for konsekvenserne af eksempelvis:









Ændringer i sygehusenes udskrivningspraksis
Udvikling i konkrete diagnosetyper
Opgaveflytning mellem kommuner og regioner
Ny velfærdsteknologi og hjælpemidler
Genoptræning og rehabilitering
Effektiviseringer
Ændringer i serviceniveauet

Overordnet skal den nye demografimodellen være balanceret i forhold til:
- at modellen er enkel
- at modellen er præcis
- at modellen understøtter incitament til effektiv drift af Ældreområdet
2

Demografimodeller i Esbjerg Kommune, VIVE, 2018
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Nedenstående figur illustrerer, at det ikke er muligt at udarbejde en model, der er 100 % præcis samtidigt med, at den er enkel og giver klare incitamenter til effektiv drift.

Figur 1: Illustration af hjørnestenene i demografimodellen

Et eksempel på et skisma mellem hjørnestene i figuren er, at en demografimodel kan indeholde en
lang række forklarende variable med henblik på at øge præcisionen i modellens forudsigelser. Dette vil
dog betyde, at modellen ikke bliver enkel men derimod kompleks og vanskelig at forstå og gennemskue.

2.2

Rapportens opbygning

Rapporten er delt op i 5 kapitler:







Evaluering af nuværende demografimodel
Forslag til ny demografimodel
Kapacitetsmodel
Budgetmæssige konsekvenser
Styringsprincipper

Der indledes med en beskrivelse og evaluering af demografimodellen for 2017-2019. Dernæst beskrives den nye demografimodel, og på baggrund heraf beregnes demografipuljen for perioden 20202023.
Den nye demografimodel suppleres derefter med en såkaldt ”kapacitetsmodel”. Således vil forslaget til
ny demografimodel angå Frit Valg og Sygeplejen i Frit Valg, mens kapacitetsmodellen beskriver de
økonomiske rammer, når antallet af plejeboligpladser ændres.
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Det efterfølgende kapitel samler de budgetmæssige konsekvenser af forslaget til ny demografimodel og
de budgetmæssige konsekvenser af indførelsen af en kapacitetsmodel.
Rapporten afsluttes med et oplæg til en fastlæggelse af de økonomiske styringsprincipper på Ældreområdet. Med styringsprincipper menes her sondringen mellem rammestyring og aktivitetsstyring.
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3.

Evaluering af nuværende demografimodel

VIVE har udarbejdet en tjekliste, der kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af en demografimodel.
Tjeklisten fremgår af nedenstående tabel3:
Tabel 1: Oversigt over generelle delelementer i en demografimodel

Delelement
1) Afgrænsning af modellens delområder

Beskrivelse
De udgiftsområder, som indgår i demografimodellen, afgrænses og defineres ud fra den autoriserede kontoplan, suppleret med oplysninger fra
kommunens lokale kontoplan.

2) Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen

Udgifterne på hvert delområde opdeles i henholdsvis ”variable”, ”springvist faste” og ”faste” udgifter. Kun de variable udgifter reguleres i modellen. De variable udgifter er de udgifter, som vurderes at være direkte påvirket af ændringen i antallet af borgere i kommunen fra år til år.

3) Fordeling af udgifterne på aldersgrupper

De variable udgifter på hvert delområde fordeles på aldersgrupper efter en
fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen baseres fx på aldersopdelte aktivitetsdata for delområderne, som udtrykker, hvor stor en del af ressourceanvendelsen på området der kan henføres til hver aldersgruppe.

4) Beregning af enhedsbeløb

På baggrund af fordelingen af variable og faste udgifter samt opdelingen af
udgifter på aldersgrupper, beregnes et enhedsbeløb for hver aldersgruppe.
Enhedsbeløbene på et delområde (fx hjemmeplejen) beregnes ved at dividere de variable udgifter for hver aldersgruppe med antallet af borgere i de
pågældende aldersgrupper. Enhedsbeløbet udtrykker de forventede mereller mindreudgifter pr. borger, når der bliver enten flere eller færre borgere i aldersgruppen. Enhedsbeløbet anvendes til at fremskrive udgifterne,
idet beløbet ganges med befolkningsændringen i aldersgruppen.

5) Effekt af Sund Aldring

Effekten af sund aldring beregnes som et forventet udskudt plejebehov for
dele af den ældre befolkning, som følge af en forøgelse af levetiden.

Tjeklisten bliver udgangspunktet for udarbejdelsen af den nye demografimodel, og som afsæt for dette
kapitel er tjeklisten også gennemgået for så vidt angår den gældende demografimodel (Demografimodel 2017-2019) – se tabellen nedenfor:
Tabel 2: Oversigt over delelementer i Demografimodel 2017-2019

Delelement
1) Afgrænsning af modellens delområder

3

Beskrivelse
Modellen fremskriver budgetterne på følgende områder:
- Plejeboliger

Demografimodeller i Esbjerg Kommune, VIVE, 2018
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-

Frit Valg4
Sygeplejen (inklusiv akut og Fælles nat)
Nattevagter
Variabel afregning (BUM)
Mellemkommunal afregning (inklusiv privat BPA)
Private leverandører
Statsrefusion (Særligt Dyre Enkeltsager)
Gruppe 5 (pårørende der udfører pleje)
Demografipuljen

2) Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen

Alle udgifter under punkt 1 behandles som variable i demografimodellen.
Det betyder, at bygningsdrift og ledelse og administration i plejedistrikterne behandles som faste udgifter. Det samme gælder udgifterne på Fagsekretariatet, der ikke hører under variabel afregning (BUM), Mellemkommunal afregning, private leverandører og statsrefusion. Eksempler på faste udgifter på Fagsekretariatet er udgifter til elever, omsorgssystem og inkontinenssygeplejersker.

3) Fordeling af udgifterne på aldersgrupper

De variable udgifter fordeles ikke på aldersgrupper. Der beregnes i stedet
prognose for visiterede timer fordelt på 5 års-intervaller (+ en aldersgruppe for 0-59-årige).

4) Beregning af enhedsbeløb

Der beregnes ikke enhedsbeløb. I stedet beregnes et indeks på visiterede
timer, som delområderne under punkt 1 fremskrives med.

5) Effekt af Sund Aldring

Der er indregnet en dæmpningsfaktor på ca. 3 %. Denne faktor er beregnet
ved back-testning, hvilket betyder, at den indeholder alle de faktorer, som
påvirker antallet af visiterede timer – og ikke kun Sund Aldring.

I det følgende gennemgås delementerne i den gældende demografimodel ét af gangen med udgangspunkt i strukturen i tabellen. Der vil være særligt fokus på delelementet ”Effekt af Sund Aldring”, da
der kan være et diskursskifte på vej, som får væsentlig betydning for prognosticeringen af de demografisk betingede udgifter både nationalt og lokalt i Skanderborg Kommune.

3.1

Afgrænsning af modellens delområder

Der er inkluderet relativt mange delområder i Demografimodel 2017-2019. Det betyder, at kompleksiteten er højere, end hvis demografimodellen havde fremskrevet budgetterne på nogle færre delområder.
Undersøgelser har vist, at man, ved at inkludere mange delområder i en demografimodel, øger de beregnede udgifter pr. borger. Det betyder, alt andet lige, at demografipuljen bliver større.5

4
5

Med Frit Valg menes ”hjemmeplejen”
Budgetlægning på Ældreområdet, KORA, 2013
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I Demografimodel 2017-2019 lægges den samlede demografifremskrivning i én og samme pulje. Konsekvensen af dette er, at det er svært at udlede, hvilke budgetter der skal ændres i forbindelse med ændringer i det demografisk betingede udgiftspres.
Det betyder eksempelvist, at demografipuljen i 2018 blev udmøntet til Frit Valgs-området, selvom det
forventede budgetbehov blev beregnet på et langt bredere grundlag, jf. Tabel 2.

3.2

Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen

Alle udgifter, der indgår i Demografimodel 2017-2019, behandles som variable.
Et alternativ, til at definere udgifter som variable, er, at definere nogle udgifter som ”springvist faste”.
Det betyder, at der skal en bestemt stigning i aktivitet til, at der sker et niveauskifte i tildelingen. Et eksempel på en sådan post kunne være nattevagter. En stigning i aktiviteten på 1 % vil ikke nødvendigvis
betyde, at der bliver et øget behov for nattevagter. Til gengæld ville det sandsynligvis være tilfældet ved
en aktivitetsstigning på 20 %.
I følge VIVEs definition er det kun de variable udgifter, der skal håndteres i en demografimodel.

3.3

Fordeling af udgifterne på aldersgrupper

I Demografimodel 2017-2019 fordeles udgifterne ikke på aldersgrupper. I stedet udarbejdes der en
prognose på antallet af visiterede timer på baggrund af forventninger til fremtidige mortalitetsrater.
Det gør modellen kompleks og meget svær at forklare.

3.4

Beregning af enhedsbeløb

Der beregnes ikke enhedsbeløb i Demografimodel 2017-2019. I stedet beregnes et indeks på visiterede
timer, som budgetterne på de inkluderede delområder fremskrives med.

3.5

Effekt af Sund Aldring

VIVE definerer i rapporten ”Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste?” Sund
Aldring således:
”Sund aldring” er et begreb, der bruges om det scenarie, hvor de terminale udgifter udskydes til
senere i livet, og hvor sundhedsudgifterne bestemmes af både restlevetiden og alderen. Ved sund
aldring antages det, at når gennemsnitsalderen stiger, så vil der være færre i en given aldersgruppe, der dør, og som følge heraf færre terminale udgifter, hvilket vil resultere i lavere gennemsnitsudgifter for en given aldersgruppe.

Demografimodel 2017-2019 indregner en dæmpningsfaktor på ca. 3 %. Denne faktor er beregnet ved
back-testning6, hvilket betyder, at den indeholder alle de faktorer, som påvirker antallet af visiterede
timer. Det vil sige, at effekter af faktorer som opgaveflytninger, effektiviseringer, ændringer i serviceniveau mv. fremskrives i forbindelse med demografiberegningerne.

6 Ved ”back-testning” forstås her, at der kigges på det samlede niveau for de visiterede timer over en årrække. Der beregnes herefter en gennemsnitlig ændringsprocent på tværs af perioden.
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Baggrunden for ændringen af demografimodellen i forbindelse med Budget 2017 var, at tidligere demografimodeller ikke i tilstrækkelig grad tog højde for borgernes længere levetid og Sund Aldring.
Udviklingen i udgifterne på Ældreområdet samt anerkendt forskning på området indikerede således
kraftigt, at middellevetiden i Danmark var stigende, og at antallet af år med sygdom faldt. Nedenstående figur fra præsentationen af Demografimodel 2017-2019 illustrerer, at middellevetiden i Danmark
steg med 1,6 år fra 1999 til 2009. Samtidigt havde en 65-årig 13 raske leveår i 2009 mod tidligere 11 raske leveår.
Figur 2: Udvikling i middellevetid og raske leveår 1999-2009

På grund af de gode socioøkonomiske forhold i Skanderborg Kommune var det forventningen, at effekten af den sunde aldring ville være endnu stærkere i Skanderborg Kommune. Denne tese understøttes
eksempelvis af rapporten ”Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser – betydende socioøkonomiske faktorer”.7 Heri er det konklusionen, at:
Mænd, enlige og socioøkonomisk dårligt stillede (uden uddannelse og lav indkomst) har højere
sandsynlighed for et højt forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser end kvinder, ægtepar/par
i øvrigt og socioøkonomisk bedre stillede (høj uddannelse og høj indkomst), når der tages højde
for andre betydende faktorer.

I de følgende afsnit sammenlignes den diskurs om Sund Aldring, der herskede i 2016, med de tendenser der nu ses i Skanderborg Kommune. Der fokuseres på Frit Valg, da det er vurderingen, at udviklingen i Frit Valg er den bedste indikator8 i Skanderborg Kommune for den samlede udvikling i behovet
for hjælp i regi af Ældreplejen.

7
8

Ældres forbrug af sundheds og hjemmeplejeydelser – betydende socioøkonomiske faktorer, VIVE, 2018
Det skal bemærkes, at forudsætningen for indikatorens validitet er, at der visiteres på et objektivt grundlag.
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3.5.1 Udviklingen i Frit Valg i 2018
Der har i 2018 været et betydeligt udgiftspres på Frit Valgs-området i Skanderborg Kommune. Udviklingen fremgår af nedenstående figur9:
Figur 3: Visiterede timer (minus fravær) og visiterede borgere 2018, kommunale leverandører

Af figuren fremgår det, at der har været betydelige udsving i niveauet for de visiterede timer. Udsvingene dækker blandt andet over, at Fagsekretariatet Ældre i forbindelse med Socialudvalgets politikkontrol har gjort en stor indsats i forhold til at sikre, at borgernes visitation er korrekt i omsorgssystemet, CURA. Således har der ved overgangen til CURA og Fællessprog III særligt været systemrelaterede udfordringer, som har haft betydning for antallet af visiterede timer i Frit Valg.
Budgettet til Frit Valg blev i forbindelse med 2. Budgetopfølgning 2018 opskrevet med 10,1 mio. kr.
Heraf var de 4,5 mio. kr. udmøntning af demografipuljen, mens der blev givet 5,6 mio. kr. i engangsbevilling for 2018. Tillægsbevillingerne betød, at der ved udgangen af 2018 var balance i budgettet isoleret for 2018.
Det skal bemærkes, at der sker et betydeligt niveauskifte i de visiterede timer i de sidste uger af 2018.
Fra at have ligget i niveau 3.700 timer/uge fra og med uge 30 sker der en stigning op mod 3.900 timer/uge i uge 51 og 52.
Modsat udviklingen i de visiterede timer er der en klar tendens for så vidt angår antallet af borgere visiteret til ydelser i Frit Valg. Således stiger antallet af borgere i Frit Valg fra niveau 780 borgere i de
første uger af 2018 til niveau 915 borgere ultimo året. Det svarer til en stigning på 17 %.
Stigningen i antallet af borgere visiteret til Frit Valg er selvsagt betydeligt højere end stigningen i antallet af ældre borgere i Skanderborg Kommune. En forklaring på udviklingen kan være, at gennemsnitsalderen for borgere visiteret til Frit Valg er faldet.
9

Kilde: Targit -> Ældre og Handicap -> Visitation og Hjælpemidler -> Visitationsoverblik
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Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitsalderen for borgere visiteret til Frit Valg i 20172018 (Uge 1-47 begge år).
Figur 4: Gennemsnitsalder for borgere visiteret til ydelser i Frit Valg 2017-2018 (Uge 1-47 begge år)

Figuren viser, at gennemsnitsalderen for borgere visiteret til ydelser i Frit Valg er faldet med ca. 1 år
fra uge 1 2017 til uge 47 2018.10 Udviklingen går stik imod teorien om Sund Aldring, der tilsiger, at behovet for hjælp indtræder senere, i takt med at middellevetiden stiger.
Faldet i gennemsnitsalderen kan skyldes en række forskelligartede forskydninger i de underliggende
aldersgrupper. For at komme nærmere en forklaring på udviklingen i Frit Valg er det derfor nødvendigt at dissekere udviklingen yderligere.
Nedenstående figur viser ændringen i antallet af borgere i Frit Valg fra uge 1-4 2017 til uge 44-47 2018
- opdelt på aldersgrupper.

10

Uge 1-47 er valgt for begge år, da Skanderborg Kommune overgik til CURA umiddelbart efter uge 47 2017
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Figur 5: Ændring i antallet af borgere i Frit Valg fra uge 1-4 2017 til uge 44-47 2018 - opdelt på aldersgrupper

Den største stigning ses i aldersgruppen 80-84 år, hvilket isoleret set trækker gennemsnitsalderen op.
Der ses dog samtidigt en stigning på 48 borgere i aldersgruppen 0-64 år. Heraf er de 15 borgere under
50 år og de resterende 33 borgere 50 år eller ældre. Den store stigning i borgere mellem 0 og 64 år er
årsagen til det fald i gennemsnitsalderen, der ses i figur 4.

3.5.2 Udviklingen i restlevetid
Den store, uventede stigning i antallet af borgere med behov for kommunal hjælp kan dels også skyldes, at der ikke ses den forventede stigning i restlevetiden.
I nedenstående figur er restlevetiden opgjort for 60-årige, 70-årige, 80-årige, 90-årige og 99-årige i
perioden 1981 til 2018 på landsplan.11
Figuren viser, at der i perioden 1995 til 2014 ses en betydelig stigning i restlevetiden – særligt for de
60-årige og de 70-årige.
Det ses dog samtidig, at der sker en stagnation i restlevetiden i perioden efter 2014. Denne stagnation
kan være af stor betydning for udgifterne til ældreplejen både på nationalt niveau og i Skanderborg
Kommune.

11

Kilde: Danmarks Statistik; Dødelighedstavle (2-års tavler) efter køn, alder og tid

Evaluering af nuværende demografimodel

17

Figur 6: Udvikling i restlevetid 1981-2018 fordelt på alder

3.5.3 Udvikling i brugen af regionale sundhedsydelser
Behovet for ydelser i ældreplejen opstår i mange tilfælde som konsekvens af svækkelse i forbindelse
med sygdom. Derfor er udviklingen i antallet af borgere med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen
en god indikator for udviklingen i behovet for hjælp i regi af ældreplejen. En stigning i antallet af borgere med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen vil således med stor sandsynlighed medføre et øget
behov for ydelser i ældreplejen.12
Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af unikke borgere fra Skanderborg Kommune med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen i perioden 2010 til 2018.13
Figuren viser, at det for aldersgrupperne over 65 år gælder, at der har været en markant stigning i
unikke borgere med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen. Der har i særlig grad været en stigning i
unikke borgere med kontakt til det somatisk sundhedsvæsen for borgere i aldersgruppen 75-84 år.

12 De praktiserende læger henviser til regionale sundhedstilbud. Derfor vil der være begrundet, sundhedsfaglig mistanke om somatisk sygdom, for de borgere der er i kontakt med det regionale sundhedsvæsen.
13 Kilde: eSundhed
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Figur 7: Udvikling i antallet af unikke borgere fra Skanderborg Kommune med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen
(2010 = indeks 100)

Udviklingen er i høj grad drevet af det faktum, at der er kommet langt flere borgere over 65 år i Skanderborg Kommune i perioden.
Derfor er der i nedenstående figur kontrolleret for udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
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Figur 8: Udvikling i antallet af unikke borgere fra Skanderborg Kommune med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen, kontrolleret for udviklingen i antallet af borgere (2010 = indeks 100)

Når der kontrolleres for stigningen i antallet af borgere i aldersgrupperne, ses der fortsat en stigning i
kontakten til det somatiske sundhedsvæsen for borgerne i aldersgrupperne 75-84 år og +85 år. For
borgere over 85 år har der været en særlig stor stigning i perioden 2014-2018.
Antallet af unikke borgere med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen har også været drevet af kravet om øget produktivitet i sundhedsvæsenet. Siden 1999 har sygehusene således skullet levere mere
behandlingsaktivitet hvert år for at få udbetalt det maksimale tilskud fra staten. Kravet har afspejlet, at
der på sundhedsområdet løbende opstår effektiviseringsmuligheder fra blandt andet nye behandlingsmetoder, ny medicin og ny teknologi.14
I nedenstående figur er udviklingen for hele Danmark i antallet af unikke borgere med kontakt til det
somatiske sundhedsvæsen kontrolleret for udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/10/sygehusene-fritages-forproduktivitetskrav-i-2018
14
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Figur 9: Udvikling i antallet af unikke borgere fra hele Danmark med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen, kontrolleret
for udviklingen i antallet af borgere (2010 = indeks 100)

Ved at sammenligne ovenstående figur med figuren for Skanderborg Kommune ses det, at udviklingen
i Skanderborg Kommune i høj grad ligner udviklingen på landsplan. For både Skanderborg Kommune
og for hele landet ses et fald fra 2017-2018 for 3 ud af de 4 inkluderede aldersgrupper. Det kan blandt
andet skyldes, at produktivitetskravet blev suspenderet i 2018.15
Derudover er der nogle pointer, som bør bemærkes:
-

0-64-årige: I Skanderborg Kommune ses et fald fra indeks 100 til indeks 90 i perioden 20102018. I 2018 ligger hele Danmark på indeks 98. Forskellen kan sandsynligvis tilskrives en stor
tilflytning til Skanderborg Kommune af borgere i aldersgrupper, som typisk ikke frekventerer
det somatiske sundhedsvæsen ret meget.

-

65-74-årige: Udviklingen i Skanderborg Kommune og hele Danmark er meget ens, og for både
Skanderborg Kommune og hele Danmark ligger 2018 tæt på indeks 100.

-

75-84-årige: Udviklingen i Skanderborg Kommune overstiger udviklingen på landsplan. Således er stigningen i Skanderborg Kommune ca. 3,5 % højere end i hele Danmark for perioden
2010-2018.

-

+85-årige: For både Skanderborg Kommune og hele Danmark ses en stigning på ca. 13 % i perioden 2010-2018. Det skal dog bemærkes, at der i Skanderborg Kommune er sket en stor stigning i perioden 2014-2018, mens stigningen i hele Danmark er fordelt ud over alle årene.

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/10/sygehusene-fritages-forproduktivitetskrav-i-2018
15
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Det skal bemærkes, at udviklingen i antallet af unikke borgere med kontakt til det somatiske sundhedsvæsen generelt både er drevet af øget udbud (produktivitetskrav) og øget efterspørgsel (sygdom).
Det er uden for rammerne af denne rapport at redegøre for, hvilken af disse faktorer der primært driver udviklingen i Skanderborg Kommune.

3.5.4 Sund Aldring i nationale undersøgelser
I dette afsnit fremlægges konklusioner fra aktuelle, nationale undersøgelser, hvor udviklingen i parametre relateret til Sund Aldring behandles.
Afsnittet er opdelt i forhold til de udvalgte rapporters titler.
Ældres sundhed og trivsel; Sundhedsstyrelsen; 2019
Sundhedsstyrelsen har den 24. januar 2019 udgivet rapporten ”Ældres sundhed og trivsel”. Rapporten
giver på landsplan et overblik over ældrebefolkningens sundhedstilstand i 2017 på baggrund af Sundhedsprofilen for 2017 og Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017.
Derudover belyser rapporten de senere års udvikling ved at inddrage undersøgelser fra tidligere år.
Denne del af rapporten er særlig interessant i forhold til belysning af Sund Aldring. Således kan udviklingen i ældres trivsel, sundhed og sygdom give en indikation af, om Sund Aldring er synlig på nationalt niveau.
Rapportens konklusioner i forhold til belysning af temaet Sund Aldring kan opsummeres således:
-

Selvvurderet helbred: I perioden 1994-2017 ses ingen ændring for mænd og en lille forbedring
for kvinder.

-

Frisk nok til at gøre hvad man har lyst til: Fra 2010 til 2017 ses en stigning i andelen, der føler sig frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til for aldersgrupperne 75-84 år og 85 år eller
derover.

-

Fysisk helbred: Overordnet set er der ingen nævneværdig udvikling i perioden 2010-2017.

Rapportens konklusioner giver umiddelbart ikke anledning til at forvente en væsentlig udvikling i
Sund Aldring i de kommende år.
Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste?; VIVE; 2018
Der er ikke entydig evidens, der viser, at befolkningen gennemsnitligt er sundere i dag end tidligere generationer trods det, at befolkningen gennemsnitligt lever længere.
Ovenstående konkluderes i VIVEs rapport fra 2018 ”Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer
det til at koste?”. Rapporten konkluderer også, at det er komplekst at vurdere, om befolkningens sundhed ændrer sig over tid. Det skyldes dels, at befolkningens vaner, ønsker og forventninger ændrer sig
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over tid, og dels at sygdomsbilledet ændrer sig over tid, hvor nye sygdomme kommer til, og hvor andre
sygdomme bliver mulige at behandle.16
Hjælp til svage ældre; VIVE; 2019
I rapporten undersøger VIVE, hvem der hjælper svage ældre, og hvordan andelen der får hjælp har udviklet sig perioden 2007-2017.
En delkonklusion i rapporten er, at andelen af ældre mellem 67 og 87 år med funktionsnedsættelse er
faldet signifikant i perioden 2007 til 2017. De ældre har i mindre grad behov for hjælp med hverdagsopgaver, og de er blevet mere mobile.17
-------Samlet set tegner rapporterne et broget billede af, hvad vi kan forvente for så vidt angår udviklingen i
ældre borgeres helbred. Billedet bliver ikke mindre broget af at sammenstille rapporternes konklusioner med stagnationen i restlevetiden på landsplan og udviklingen i Skanderborg Kommune for så vidt
angår dækningsgraden i Frit Valg og udviklingen i antallet af borgere med kontakt til det somatiske
sundhedsvæsen.

3.6

Opsummering: evaluering af nuværende demografimodel

I dette afsnit følger de væsentligste pointer i forhold til evalueringen af den gældende demografimodel.
Pointerne er listet op nedenfor:
-

Modellen fremskriver på et – efter økonomisk målstok – meget bredt grundlag. Det giver alt
andet lige en højere demografifremskrivning.

-

Modellen er meget kompleks og svær at forklare. Det er særligt brugen af mortalitetsrater i
fremskrivningen, der komplicerer modellen.

-

Der er en relativt stor dæmpningsfaktor i modellen, og denne dæmpningsfaktor indeholder en
række faktorer og ikke kun Sund Aldring.

Ovenstående punkter – samt beslutningen om overgang til fast tildeling på plejecenterområdet – peger mod nødvendigheden af at ændre Skanderborg Kommunes demografimodel på Ældreområdet.

16
17

Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste?; VIVE; 2018; s. 37
Hjælp til svage ældre; VIVE; 2019; s. 22
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4.

Forslag til ny demografimodel

I dette kapitel fremlægges et forslag til en ny demografimodel på Ældreområdet i Skanderborg Kommune. Helt overordnet foreslås det, at demografimodellen bygges op efter den traditionelle skabelon
for en demografimodel:
Figur 10: Skabelon for demografimodel

Opbygningen af demografimodellen tager udgangspunkt i samme tjekliste, som dannede baggrund for
evalueringen af Demografimodel 2017-2019.
Det skal helt overordnet bemærkes, at udgangspunktet for den nye demografimodel er budgetterne for
2019 og ikke udgifterne. Det antages således, at de budgetter, der er givet for 2019, modsvarer udgiftsbehovet.
Tabel 3: Oversigt over delelementer i den nye demografimodel

Delelement
1) Afgrænsning af modellens delområder

Beskrivelse
Modellen beregner enhedspriser for følgende udgiftsområder:
- Frit Valg (eksklusiv klippekort)
- Sygepleje (eksklusiv Fælles natsygeplejerske, Akutteam, IV-behandling, sygepleje Sølund og centersygeplejersker)
- Private leverandører, personlig og praktisk hjælp
- Nattevagter i Frit Valg
- Gruppe 5
- Plejevederlag
- Demografipulje18

2) Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen

Alle udgifter under punkt 1 betragtes som variable

3) Fordeling af udgifterne på aldersgrupper

Udgifterne fordeles på aldersgrupperne: 45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 7579, 80-84, 85-89, 90-94, +95
Fordelingen sker på baggrund af fordelingsnøglen: Visiteret tid i Frit Valg
inklusiv private leverandører og Gruppe 5 i 2018.

4) Beregning af enhedsbeløb

Beregningen af enhedsbeløbene sker ved at dividere de udgifter, der er
fordelt til hver aldersgruppe, med antallet af borgere i aldersgruppen i

Da demografipuljen for 2019 endnu ikke er frigivet, er det nødvendigt, at tage den med som udgiftsområde, ellers beregner
modellen ikke de korrekte enhedspriser.

18
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2018.
5) Effekt af Sund Aldring

Modellen giver mulighed for at indregne en effekt af Sund Aldring i form
af en dæmpningsfaktor på henholdsvis 1 % og 2 % pr. år. Dertil kommer,
at der beregnes et scenarie uden Sund Aldring.

I de følgende afsnit argumenteres for de valg der fremgår af figuren ovenfor. Samtidigt med argumentationen foretages de beregningstrin, der leder frem mod størrelsen af Demografipuljen for 20202023.
Der er allokeret et afsnit til hver af delelementerne, og derefter foretages den afsluttende beregning af
demografipuljen for 2020-2023 med afsæt i forskellige valg af dæmpningsfaktor som følge af Sund Aldring.

4.1

Afgrænsning af modellens delområder

Den væsentligste ændring i forhold til Demografimodel 2017-2020 er, at Plejecenterområdet ikke indgår i den nye demografimodel. Den primære årsag til dette er, at Byrådet den 27. februar 2019 ændrede tildelingsmodellen på plejecenterområdet. Fra at borgerne i 2018 blev visiteret til kategorierne 0-8,
gives med virkning fra 1. januar 2019 en fast tildeling pr. plads til plejecenterområdet. Udgangspunktet
er, at den faste tildeling pris- og lønreguleres hvert år, og at gennemsnitstyngden forventes konstant
over længere tid på kommunens plejecentre.
En anden ændring i modellens delområder består i opsplitningen af demografipuljen i 2: Sygepleje og
delområder under Frit Valg.
I den tidligere demografimodel lægges den samlede demografifremskrivning i samme pulje. Det betyder, at det er svært at udlede, hvilke budgetter der skal ændres i forbindelse med ændringer i det demografisk betingede udgiftspres.
Af nedenstående tabel fremgår det, at det samlede budget på de demografiafhængige konti udgør ca.
128,5 mio. kr. Opdelingen i Sygepleje og delområder under Frit Valg udgør:
-

40.702.407 kr. til Sygepleje
87.810.596 kr. til områder under Frit Valg

Demografipuljen er i denne omgang allokeret til Frit Valg, da det er forventningen, at puljen bliver udmøntet til Frit Valg i løbet af 2019. Fremadrettet vil denne være fordelt på de to områder.
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Tabel 4: Budget 2019 på de delområder, der indgår i demografimodellen

Delområde

Budget 2019

Frit Valg (ex klippekort)

64.350.934

Gruppe 5

4.440.000

Plejevederlag

2.831.000

Private leverandører af personlig og praktisk
hjælp

6.342.000

Nattevagter i Frit Valg

4.749.662

Sygepleje (ex Fælles nat, Akutteam, IVbehandling, Sølund og centersygeplejersker)
Demografipulje
Total

4.2

40.702.407
5.097.000
128.513.002

Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen

Alle de udgifter, der er inkluderet i den nye demografimodel, behandles som variable.
Denne rapport lægger derudover i kapitel 5 op til, at ændringer i antallet af plejeboliger håndteres i en
såkaldt ”kapacitetsmodel”.

4.3

Fordeling af budgetter på aldersgrupper

I dette afsnit redegøres for opdelingen på aldersgrupper i demografimodellen.
For at bestemme en hensigtsmæssig opsplitning og afgrænsning af aldersgrupper er der i nedenstående figurer kigget på antallet af borgere i 5-årsintervaller fra 0-4 år op til +95 år i henholdsvis Frit Valg
og Hjemmesygeplejen:
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Figur 11: Antallet af borgere i Frit Valg 2018 fordelt på 5-årsintervaller

Figur 12: Antallet af borgere med sundhedslovsydelser i 2018 fordelt på 5-årsintervaller

Særligt for sundhedslovsydelser gælder, at der indtræder et væsentligt niveauspring ved aldersgruppen
45-49 år. På den baggrund foreslås det, at demografimodellen omhandler ændringerne i befolkningstallet i aldersgrupperne: 45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, +95
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For ikke at gøre modellen unødigt kompliceret er det de samme aldersgrupper, der er omdrejningspunktet for både Frit Valg og Sygeplejen.
For at fordele budgetterne fra Tabel 4 på ovenstående aldersgrupper bruges fordelingsnøglen ”Visiterede timer”. Dette gælder både for delområderne under Frit Valg og for delområderne under sygeplejen. For begge områder gælder desuden, at der både er inkluderet kommunale leverandører og private
leverandører (samt Gruppe 5 for Frit Valg).
Nedestående tabeller viser budgetterne pr. aldersgruppe for henholdsvis delområderne under Frit Valg
og sygeplejen.
Tabel 5: Fordeling af Budget 2019 på aldersgrupper, delområder under Frit Valg

Aldersgruppe

Visiterede timer Fordelingsnøgle

Budget pr.
aldersgruppe

45-54

4.347

1,9%

1.707.914

55-64

25.987

11,6%

10.210.438

65-69

17.418

7,8%

6.843.634

70-74

29.777

13,3%

11.699.469

75-79

41.054

18,4%

16.130.085

80-84

38.772

17,3%

15.233.371

85-89

35.920

16,1%

14.113.055

90-94

16.583

7,4%

6.515.376

+95

13.635

6,1%

5.357.255

223.494

100,0%

87.810.596

Total

Tabel 6:Fordeling af Budget 2019 på aldersgrupper, sygeplejen

Aldersgruppe

Visiterede timer Fordelingsnøgle

Budget pr.
aldersgruppe

45-54

7.198

3,8%

1.536.823

55-64

17.462

9,2%

3.728.339

65-69

14.817

7,8%

3.163.619

70-74

27.270

14,3%

5.822.343

75-79

32.090

16,8%

6.851.374

80-84

32.212

16,9%

6.877.523

85-89

27.407

14,4%

5.851.681

90-94

24.098

12,6%

5.145.062

8.082

4,2%

1.725.641

190.636

100,0%

40.702.407

+95
Total
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I det følgende afsnit brydes budgetterne pr. aldersgruppe ned til enhedsbeløb pr. borger i de respektive
aldersgrupper.

4.4

Beregning af enhedsbeløb

Udgangspunktet for beregningen af enhedsbeløbene er de budgetter pr. aldersgruppe, der fremgår af
Tabel 5 og Tabel 6 samt befolkningstallet primo 2019.
Tabel 7: Beregning af enhedsbeløb, delområder under Frit Valg

Aldersgruppe

Budget pr.
aldersgruppe,
Frit Valg

Borgere i
Budgetbeløb pr.
aldersgruppen
borger, Frit
primo 2019
Valg

45-54

1.707.914

9.607

178

55-64

10.210.438

7.593

1.345

65-69

6.843.634

3.394

2.016

70-74

11.699.469

3.422

3.419

75-79

16.130.085

2.061

7.826

80-84

15.233.371

1.314

11.593

85-89

14.113.055

592

23.840

90-94

6.515.376

257

25.352

+95

5.357.255

69

77.641

87.810.596

28.309

3.102

Total

Tabellen viser, at der allokeres mindst budget pr. borger for aldersgruppen 45-54 og størst budget pr.
borger for aldersgruppen +95. Borgerne bliver med andre ord mere plejekrævende med alderen.
Tilsvarende viser nedenstående tabel, at borgernes behov for sygepleje stiger med alderen.
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Tabel 8: Beregning af enhedsbeløb, sygepleje

Aldersgruppe

Budget pr.
aldersgruppe,
sygepleje

Borgere i
Budgetbeløb pr.
aldersgruppen
borger,
primo 2019
sygepleje

45-54

1.536.823

9.607

160

55-64

3.728.339

7.593

491

65-69

3.163.619

3.394

932

70-74

5.822.343

3.422

1.701

75-79

6.851.374

2.061

3.324

80-84

6.877.523

1.314

5.234

85-89

5.851.681

592

9.885

90-94

5.145.062

257

20.020

+95

1.725.641

69

25.009

40.702.407

28.309

1.438

Total

I det følgende afsnit foretages den endelige beregning af demografipuljen for 2020-2023 med udgangspunkt i forskellige scenarier for effekten af Sund Aldring.

4.5

Effekt af Sund Aldring

Der tages i denne rapport ikke endeligt stilling til, hvilken effekt af Sund Aldring, der skal indregnes i
demografipuljen for perioden 2020-2023. I stedet fremlægges 3 forskellige modeller som afsæt for en
politisk drøftelse og prioritering.
Der fremlægges i det følgende en beregning, hvor Sund Aldring indregnes med effekter i intervallet 0
%/år til 2 %/år.
Der sker ikke en fuld korrektion for Sund Aldring på alle aldersgrupperne. Sund Aldring antages således at have størst betydning for aldersgrupperne 75-79 og 80-84. For aldersgrupperne 65-69, 70-74 og
85-89 antages Sund Aldring at have nogen betydning, mens der ikke gøres antagelse om effekt af Sund
Aldring for aldersgrupperne 45-54, 55-64, 90-94 og +95. For aldersgrupperne under 65 år er der typisk alvorlig sygdom involveret, mens der ikke kan påregnes en yderligere udskydelse af behovet for
hjælp for borgere over 90 år.
Nedenstående tabel giver et overblik over, hvordan effekten af Sund Aldring indregnes for de forskellige aldersgrupper:
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Tabel 9: Indregning af effekt af Sund Aldring fordelt på aldersgrupper og scenarier

Aldersgruppe

Scenarie 0 %

Scenarie 1 %

Scenarie 2 %

45-54

0,0%

0,0%

0,0%

55-64

0,0%

0,0%

0,0%

65-69

0,0%

0,5%

1,0%

70-74

0,0%

0,5%

1,0%

75-79

0,0%

1,0%

2,0%

80-84

0,0%

1,0%

2,0%

85-89

0,0%

0,5%

1,0%

90-94

0,0%

0,0%

0,0%

+95

0,0%

0,0%

0,0%

Indregningen af Sund Aldring sker rent praktisk ved at nedskrive enhedsbeløbene for de respektive aldersgrupper med %-satserne fra ovenstående tabel. Det svarer i praksis til at nedskrive dækningsgraderne med procentsatserne fra tabellen. Forudsætningen er således, at færre får brug for ydelser inden
for en aldersgruppe og/eller, at ydelsesmodtagerne får brug for mindre hjælp.
Et eksempel på nedskrivning af enhedsbeløbene ses herunder for scenariet med 2 %’s effekt af Sund
Aldring på delområderne under Frit Valg:
Tabel 10: Eksempel på indregning af Sund Aldring, scenarie 2 %/år

Budgetbeløb pr. Budgetbeløb pr. Budgetbeløb pr. Budgetbeløb pr. Budgetbeløb pr.
borger 2019,
borger 2020,
borger 2021,
borger 2022,
borger 2023,
Aldersgruppe
Frit Valg
Frit Valg
Frit Valg
Frit Valg
Frit Valg
45-54
178
178
178
178
178
55-64
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
65-69
2.016
1.996
1.976
1.957
1.937
70-74
3.419
3.385
3.351
3.317
3.284
75-79
7.826
7.670
7.516
7.366
7.219
80-84
11.593
11.361
11.134
10.911
10.693
85-89
23.840
23.601
23.365
23.132
22.900
90-94
25.352
25.352
25.352
25.352
25.352
+95
77.641
77.641
77.641
77.641
77.641
Total
3.102
3.068
3.035
3.002
2.970
Ændring i % total
0,0%
-1,1%
-2,2%
-3,2%
-4,2%

Totalen viser udviklingen i det gennemsnitlige budgetbeløb samlet set for borgerne i de aldersgrupper,
som demografimodellen vedrører.
Den sidste linje viser, hvilken betydning for den samlede dækningsgrad det pågældende scenarie har.
Nedenstående tabeller viser ændringen i dækningsgraderne for de enkelte scenarier. Ændringerne i
dækningsgrader er ikke helt de samme for Frit Valg og for Sygeplejen. Det skyldes, at modtagerne har
lidt forskellig aldersprofil, jf. figur 11 og 12.
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Tabel 11: Ændring i dækningsgrad ved indregning af scenarier, Frit Valg

Ændring i
dækningsgrad
2019

Ændring i
dækningsgrad
2020

Ændring i
dækningsgrad
2021

Ændring i
dækningsgrad
2022

Ændring i
dækningsgrad
2023

0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1%

0,0%

-0,5%

-1,1%

-1,6%

-2,1%

2%

0,0%

-1,1%

-2,2%

-3,2%

-4,2%

Scenarie

Tabel 12: Ændring i dækningsgrad ved indregning af scenarier, Sygeplejen

Ændring i
dækningsgrad
2019

Ændring i
dækningsgrad
2020

Ændring i
dækningsgrad
2021

Ændring i
dækningsgrad
2022

Ændring i
dækningsgrad
2023

0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1%

0,0%

-0,5%

-1,0%

-1,5%

-2,1%

2%

0,0%

-1,0%

-2,1%

-3,1%

-4,1%

Scenarie

I det følgende afsnit foretages de endelige beregninger af demografipuljen for 2020-2023 for de forskellige scenarier.

4.6

Beregning af demografipulje 2020-2023

På baggrund af valgene i de forgående afsnit beregnes i dette afsnit demografipuljen på henholdsvis
delområderne under Frit Valg og Sygeplejen.
Beregningen tager udgangspunkt i det forventede antal af borgere i de valgte aldersgrupper, jf. Skanderborg Kommunes befolkningsprognose:
Tabel 13: Antal borgere primo 2019-2023, fordelt på aldersgrupper

Borgere i
aldersgruppen
primo 2019

Borgere i
aldersgruppen
primo 2020

Borgere i
aldersgruppen
primo 2021

Borgere i
aldersgruppen
primo 2022

Borgere i
aldersgruppen
primo 2023

45-54

9.607

9.618

9.635

9.591

9.490

55-64

7.593

7.720

7.920

8.120

8.266

65-69

3.394

3.358

3.333

3.381

3.360

70-74

3.422

3.418

3.377

3.240

3.195

75-79

2.061

2.271

2.489

2.740

2.940

80-84

1.314

1.355

1.439

1.498

1.564

85-89

592

656

717

785

865

90-94

257

270

269

285

309

Aldersgruppe

+95
Total

Forslag til ny demografimodel

69

75

91

91

92

28.309

28.740

29.270

29.730

30.081
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Antallet af borgere i aldersgrupperne multipliceres med de enhedsbeløb, der ligger til grund for dækningsgraderne under de forskellige Sund Aldrings-scenarier.
Ovenstående beregning giver totalbudgettet, det vil sige basisbudgettet for 2019 + demografipuljen.
Derfor består sidste del af beregningen i at fratrække basisbudgettet for 2019.
Nedenstående tabel viser, hvad demografipuljen på Frit Valg udgør ved indregning af de forskellige
Sund Aldrings-scenarier:
Tabel 14: Demografipulje på delområder under Frit Valg fordelt på scenarier

Scenarie

Demografipulje Demografipulje Demografipulje Demografipulje
2020, Frit Valg 2021, Frit Valg 2022, Frit Valg 2023, Frit Valg

0%

4.529.377

9.951.791

14.501.539

19.420.545

1%

4.024.088

8.879.454

12.802.585

17.038.840

2%

3.518.800

7.816.117

11.132.145

14.716.902

I 2020 bliver demografipuljen på Frit Valg på mellem 3,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr. afhængigt af, hvilke
forudsætninger om Sund Aldring der indregnes. I 2023 lægger modellen mellem 14,7 mio. kr. og 19,4
mio. kr. ind i demografipuljen på delområderne under Frit Valg.
Nedenstående tabel viser, hvad demografipuljen på Sygeplejen udgør ved indregning af de forskellige
Sund Aldrings-scenarier:
Tabel 15: Demografipuljen på Sygeplejen fordelt på scenarier

Scenarie

Demografipulje Demografipulje Demografipulje Demografipulje
2020,
2021,
2022,
2023,
Sygeplejen
Sygeplejen
Sygeplejen
Sygeplejen

0%

1.982.264

4.132.005

6.164.520

8.431.366

1%

1.758.705

3.658.466

5.416.056

7.383.916

2%

1.535.145

3.188.886

4.680.109

6.362.673

I 2020 bliver demografipuljen på Sygeplejen på mellem 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. afhængigt af, hvilke
forudsætninger om Sund Aldring der indregnes. I 2023 lægger modellen mellem 6,4 mio. kr. og 8,4
mio. kr. ind i demografipuljen på Sygeplejen.
Nedenstående tabel viser, hvad den samlede demografipulje kommer til at udgøre under de forskellige
scenarier:
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Tabel 16: Samlet demografipulje fordelt på scenarier

Demografipulje
2020, i alt

Demografipulje
2021, i alt

Demografipulje
2022, i alt

Demografipulje
2023, i alt

0%

6.511.642

14.083.796

20.666.059

27.851.911

1%

5.782.793

12.537.920

18.218.641

24.422.756

2%

5.053.944

11.005.003

15.812.254

21.079.576

Scenarie

Under scenariet uden indregning af Sund Aldring stiger demografipuljen fra 6,5 mio. kr. i 2020 til 27,9
mio. kr. i 2023. Ved indregning af Sund Aldring med en effekt på 2 % stiger demografipuljen fra 5 mio.
kr. i 2020 til 21,1 mio. kr. i 2023.
Til sammenligning udgøres demografipuljen på nuværende tidspunkt af følgende beløb19:
Tabel 17: Demografipulje nuværende model 2020-2023

Demografipulje
(nuværende)
2020, i alt
5.590.000

Demografipulje
(nuværende)
2021, i alt
11.170.000

Demografipulje
(nuværende)
2022, i alt
16.160.000

Demografipulje
(nuværende)
2023, i alt
16.160.000

Det skal bemærkes, at 2023 er nyt overslagsår i den forestående budgetlægning. Derfor er 2023 en kopi af 2022.
Nedenstående tabel viser de budgetmæssige konsekvenser af valg af scenarier i den nye demografimodel. Positive beløb indikerer, at der skal lægges flere penge ind i det tekniske budget, mens negative beløb betyder, at der tages penge ud af det tekniske budget.
Tabel 18: Budgetmæssige konsekvenser af valg af scenarie for Sund Aldring i den nye demografimodel

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2020, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2021, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2022, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2023, i alt

0%

921.642

2.913.796

4.506.059

11.691.911

1%

192.793

1.367.920

2.058.641

8.262.756

2%

-536.056

-164.997

-347.746

4.919.576

Scenarie

Under scenariet uden indregning af Sund Aldring lægges 0,9 mio. kr. ekstra ind i budgettet i 2020; 2,9
mio. kr. i 2021; 4,5 mio. kr. i 2022 og 11,7 mio. kr. ekstra i 2023. Ved indregning af Sund Aldring med
en effekt på 2 % reduceres budgettet med 0,5 mio. kr. i 2020; 0,2 mio. kr. i 2021; 0,3 mio. kr. i 2022,
mens der lægges 4,9 mio. kr. ekstra ind i 2023.

19

Kilde: OPUS 9. april 2019
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4.7

Opsummering: forslag til ny demografimodel

I dette afsnit følger de væsentligste pointer om forslaget til ny demografimodel. Pointerne er listet op
nedenfor:
-

Plejecenterområder tages ud af demografifremskrivningen og håndteres i stedet Kapacitetsmodellen, jf. kapitel 5.

-

Der er lægges op til en mere traditionel og enkel beregningsmodel med enhedsbeløb pr. borger
multipliceret med ændringen i antallet af borgere.

-

Modellen fremskriver det demografisk betingede udgiftspres på Sygeplejen og delområder under Frit Valg. Desuden splittes puljen op i 2, således at der er sikkerhed for, hvilke beløb der
skal tilskrives Sygeplejen henholdsvis Frit Valg.

-

Modellen lægger op til, at Sund Aldring håndteres med en årlig reduktion i behovet for hjælp
på enten 0 %, 1 % eller 2 %.
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5.

Kapacitetsmodel

Når der tages stilling til, hvilken demografimodel, der skal gælde fra og med budget 2020, skal det holdes for øje, at den nye demografimodel ikke afsætter budget til afledt drift i forbindelse med opførelse
af nye plejeboliger. Med vedtagelse af den nye demografimodel følger således en separat model, en såkaldt ”kapacitetsmodel”, der skal sikre, at der i forbindelse med udvidelse af plejeboligkapaciteten tages stilling til finansiering af driften af plejeboligerne.
Plejecenterområdet overgik med virkning fra 1. januar 2019 til fast tildeling pr. bolig. Tildelingen udgør i 2019 318.313 kr. pr. bolig. Det betyder, at der på myndighedssiden er sikkerhed for udgifterne til
plejecenterområdet, så længe antallet af boliger ligger fast. Men ved ændringer i antallet af boliger skal
budgettet til plejecenterområdet reguleres således, at tildelingen til plejecentrene følger med.
I nedenstående skema præsenteres de budgetposter, det kan være nødvendigt at regulere i forbindelse
med ændringer i antallet af plejeboliger. Skemaet beskriver, hvordan de enkelte budgetområder håndteres i kapacitetsmodellen. For nogle budgetområder er der således en given takst, som skal bruges
som udgangspunkt for reguleringen af budgetområdet. Disse er markeret med lyseblå baggrund i nedenstående tabel. For andre områder vil det være individuelt fra gang til gang, om og i hvilken grad
budgettet skal reguleres:
Tabel 19: Håndtering af budgetområder i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger

Budgetområde
1) § 83 pleje og praktisk bistand

Håndtering i forbindelse med ændringer i antallet af
plejeboliger
Der tildeles fast budget til §83 pr. plejebolig. Derfor skal ændringer i antallet af plejeboliger afstedkomme en regulering budgettet til plejeboliger i henhold til taksten.
I 2019 udgør den faste tildeling 318.313 kr. pr. bolig.

2) Korttidspladser

Der tildeles fast budget til §84 pr. korttidsplads. Derfor skal ændringer i antallet af korttidspladser afstedkomme en regulering i
budgettet til plejeboliger i henhold til taksten.
I 2019 udgør den faste tildeling 307.551 kr. pr. bolig.

3) Fast tilknytning af sygeplejerske på plejecenter

Der tildeles fast budget til centersygeplejerske pr. plejebolig/kortidsplads. Tildelingen til centersygeplejersker skal derfor ændres, når der sker ændringer i antallet af plejeboliger/korttidspladser.
Tildelingen udgør 1 fremmødetime pr. uge pr. plejebolig. I 2019
svarer det til 17.529 kr. pr. bolig

4) Nattevagter

Behovet for tildeling til nattevagter afhænger af, hvordan bygningsmassen i de nye plejeboliger er.
Dertil kommer, at det er af stor betydning, om nye plejeboliger

Kapacitetsmodel

36

opføres separat eller i forbindelse med eksisterende plejeboliger.
Ovenstående betyder, at der skal tages stilling fra sag til sag, om
det er nødvendigt at hæve tildelingen til nattevagter.
4) Ledelse og administration

Behovet for tildeling til ledelse og administration (herunder
teamledere) afhænger af, hvor mange plejeboliger der opføres.
Dertil kommer, at det er af stor betydning, om nye plejeboliger
opføres separat eller i forbindelse med eksisterende plejeboliger.
Ovenstående betyder, at der skal tages stilling fra sag til sag, om
det er nødvendigt at hæve tildelingen til ledelse og administration.

5) Bygningsdrift

Behovet for tildeling til bygningsdrift (herunder pedeller) afhænger af, hvor mange plejeboliger der opføres.
Dertil kommer, at det er af stor betydning, om nye plejeboliger
opføres separat eller i forbindelse med eksisterende plejeboliger.
Ovenstående betyder, at der skal tages stilling fra sag til sag, om
og i hvilken grad det er nødvendigt at hæve tildelingen til bygningsdrift.

6) Mellemkommunal afregning

I forbindelse med opførsel af nye plejeboliger skal der gøres antagelser om, hvor stor en del af boligerne der sælges til andre
kommuner.

7) Tomgangshusleje

I forbindelse med opførsel af nye plejeboliger skal der gøres antagelser om, hvor mange ledige boliger der gennemsnitligt bliver. Det har betydning for kommunes udgifter til tomgangshusleje.

Af ovenstående tabel fremgår det, at kapacitetsmodellen tildeler 318.313 kr. (307.551 kr. for korttidspladser) + 17.529 kr. = 335.842 kr. pr. ny plejebolig, der opføres. Dertil kommer, at der skal tages særskilt stilling til konsekvenserne for tildelingen til Nattevagter, Ledelse og administration, Bygningsdrift, Mellemkommunal afregning og Tomgangshusleje.
Såfremt der er tale om reduktion i antallet af plejeboliger, så virker principperne den modsatte vej.
Der sker ingen modregning i budgettet til Frit Valg. Det skyldes, at der med befolkningsprognosen in
mente sker en løbende reduktion i dækningsgraden på plejecenter – på trods af, at plejeboligkapaciteten planlægges udbygget. Det betyder, at Frit Valgs-området i forhold til i dag ikke bliver aflastet, selvom antallet af plejeboliger øges frem mod 2030.
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Nedenstående tabel viser, hvad udvidelserne i antallet af plejeboliger i investeringsoversigten i Budget
2019–2022 betyder for, hvilke beløb der skal afsættes i kapacitetspuljen i perioden 2020-2023:
Tabel 20: Nye plejeboliger sammenlignet med i dag, jf. investeringsoversigten i Budget 2019-2022

Antallet af nye plejeboliger ift. i dag
Kapacitetspulje

2020
0
0

2021
10
3.358.420

2022
20
6.716.840

2023
20
6.716.840

Udbygningen af plejeboligskapaciteten i investeringsoversigten vedrører nye plejeboliger i Distrikt
Galten. Antallet af plejeboliger efter udbygning er – jævnfør tabellen - 10 højere i 2021 og 20 højere i
2022 og frem. Det skal bemærkes, at denne forskel er beregnet i forhold til det samlede antal boliger
med status af plejebolig – inklusiv randbebyggelser i forbindelse med Plejecenter Tjørnehaven. Det betyder, at hvis en plejebolig i randbebyggelse konverteres til ældrebolig, så skal det overskydende budget tilfalde kapacitetspuljen – selvom antallet af plejeboliger falder.
Det skal bemærkes, at beløbene i tabellen ikke dækker de budgetområder, der skal tages stilling til fra
sag til sag.
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6.

Budgetmæssige konsekvenser

I dette afsnit beregnes de samlede, budgetmæssige konsekvenser, der følger af, at der på Ældreområdet indføres ny demografimodel samt en kapacitetsmodel.
Nedenstående tabel fra kapitel 4 viser, hvilke beløb der lægges ind i demografipuljen fordelt på de forskellige scenarier om Sund Aldring:
Tabel 21: Samlet demografipulje fordelt på scenarier

Demografipulje
2020, i alt

Demografipulje
2021, i alt

Demografipulje
2022, i alt

Demografipulje
2023, i alt

0%

6.511.642

14.083.796

20.666.059

27.851.911

1%

5.782.793

12.537.920

18.218.641

24.422.756

2%

5.053.944

11.005.003

15.812.254

21.079.576

Scenarie

For at få de samlede budgetbeløb skal beløbene fra kapacitetsmodellen lægges til. Dette gøres med udgangspunkt i den gældende investeringsoversigt i Budget 2019 – 2022, jf. kapitel 5:
Tabel 22: Oversigt over nye plejeboliger sammenlignet med i dag, jf. investeringsoversigten i Budget 2019-2022

Antallet af nye plejeboliger ift. i dag
Kapacitetspulje

2020
0
0

2021
10
3.358.420

2022
20
6.716.840

2023
20
6.716.840

Som nævnt i kapitel 5 skal det bemærkes, at der dertil kommer udgifter, det er nødvendigt at vurdere
fra sag til sag.
Nedenstående tabel viser, hvilke beløb der samlet set tilføres budgettet under de forskellige scenarier
for Sund Aldring:
Tabel 23: Beløb i demografimodel + kapacitetsmodel under de forskellige scenarier for Sund Aldring

Scenarie
0 % + kapacitetsmodel

2020 i alt
6.511.642

2021 i alt
17.442.216

2022 i alt
27.382.899

2023 i alt
34.568.751

1 % + kapacitetsmodel

5.782.793

15.896.340

24.935.481

31.139.596

2 % + kapacitetsmodel

5.053.944

14.363.423

22.529.094

27.796.416

På nuværende tidspunkt udgøres demografipuljen af nedenstående beløb, jf. kapitel 4:
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Tabel 24: Demografipulje nuværende model 2020-2023

Demografipulje
(nuværende)
2020, i alt
5.590.000

Demografipulje
(nuværende)
2021, i alt
11.170.000

Demografipulje
(nuværende)
2022, i alt
16.160.000

Demografipulje
(nuværende)
2023, i alt
16.160.000

Med udgangspunkt i de to ovenstående tabeller kan de budgetmæssige konsekvenser af den nye demografimodel samt kapacitetsmodellen beregnes:
Tabel 25: Budgetmæssige konsekvenser af ny demografimodel + kapacitetsmodel

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2020, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2021, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2022, i alt

Ændring ift.
nuværende
demografimodel
2023, i alt

0 % + kapacitetsmodel

921.642

6.272.216

11.222.899

18.408.751

1 % + kapacitetsmodel

192.793

4.726.340

8.775.481

14.979.596

2 % + kapacitetsmodel

-536.056

3.193.423

6.369.094

11.636.416

Scenarie

Ovenstående tabel viser, at der i et scenarie med 0 % Sund Aldring skal lægges mellem 0,9 mio. kr. og
18,4 mio. kr. ekstra ind i Ældrebudgettet i perioden 2020 til 2023.
Såfremt der antages en effekt af Sund Aldring på 2 % pr. år, så skal budgettet reduceres med 0,5 mio.
kr. i 2020, mens der skal lægges 11,6 mio. kr. ind i budgettet i 2023.
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7.

Styringsprincipper

I dette kapitel fremlægges 2 overordnede forslag til styringsprincipper på Ældreområdet. Det anbefales, at styringsprincippet på Ældreområdet lægges fast samtidigt med vedtagelsen af ny demografimodel og kapacitetsmodellen på plejecenter.
Derudover fremlægges forslag til ny opdeling af bevillingerne på Ældreområdet med henblik på at lette
opfølgningen på økonomien på henholdsvis Frit Valg og plejecenterområdet.
Med styringsprincipper menes her sondringen mellem rammestyring og aktivitetsstyring. Nedenfor er
principperne i de to styringsparadigmer beskrevet og eksemplificeret for Ældreområdet i Skanderborg
Kommune.

7.1

Rammestyring eller aktivitetsstyring

Rammestyring
Ved rammestyring forstås, at budgettet ligger fast efter udmøntning af demografipuljen. Demografipuljen er beregnet på baggrund af befolkningsprognosens forventninger til antallet af borgere i de
respektive aldersgrupper 1. januar det kommende år. Ved 1. budgetopfølgning opgøres det faktiske antal borgere i aldersgrupperne, og på baggrund heraf justeres og udmøntes demografipuljen.
Under rammestyring skal eventuelle budgetudfordringer håndteres inden for Ældrebevillingen. Det
betyder, at det er Fagchefen, der skal foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af kvalitetsstandarderne på området.
Rammestyringen gælder både, når aktiviteten overstiger forventningen, og når aktiviteten ikke når det
forventede niveau.
Fordelen ved rammestyring er den budgetsikkerhed, der opnås på overordnet kommuneniveau. Ulempen er, at det kan blive nødvendigt løbende at foretage væsentlige justeringer i servicen på Ældreområdet (inden for kvalitetsstandarderne) for at opnå budgetbalance.
I et rammestyringsscenarie vil det være nødvendigt at følge udviklingen i de visiterede timer tæt.
Eksempel på rammestyringsscenarie: Der er i demografipuljen afsat 4 mio. kr. til demografibetinget
aktivitetsstigning i Frit Valg. Den faktiske visitation betyder imidlertid, at udgifterne stiger med 6 mio.
kr. For at kompensere for forskellen, beslutter Fagchefen af reducere den tid, som distrikterne tildeles
til at udføre rengøring.
Aktivitetsstyring
Ved aktivitetsstyring forstås, at budgettet er variabelt og derfor løbende justeres i henhold til den visiterede tyngde på Ældreområdet. Ligesom ved rammestyring udmøntes demografipuljen i forbindelse
med 1. budgetopfølgning i henhold til det faktiske antal ældre i de respektive aldersgrupper.
Ved aktivitetsstyring søges der om tillægsbevillinger til budgetudfordringer, der følger af stigning i den
visiterede tyngde.
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Aktivitetsstyring gælder både, når aktiviteten overstiger forventningen, og når aktiviteten ikke når det
forventede niveau.
Fordelen ved aktivitetsstyring er, at der er større sikkerhed for, at Ældreområdet kan levere samme
service over tid.
Ulempen ved aktivitetsstyring er, at der er usikkerhed om den samlede økonomi. Dertil kommer, at fokus og incitament til korrekt og effektiv visitation kan være mindre under aktivitetsstyring.
I et aktivitetsstyringsscenarie vil det også være nødvendigt at følge udviklingen i de visiterede timer
tæt.
Eksempel på aktivitetsstyringsscenarie: Der er i demografipuljen afsat 4. mio. kr. til demografibetinget aktivitetsstigning i Frit Valg år X. Det faktiske visitation betyder imidlertid, at udgifterne stiger
med 6 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen tildeles Ældreområdet 2 mio. kr., som kompensation for
den øgede aktivitet.

7.2

Opsplitning af Ældrebevillingen

Det anbefales, at Ældrebevillingen opsplittes, således at relaterede udgiftsområder isoleres i særskilte
bevillinger. Opsplitningen skal sikre, at økonomien på Ældreområdet fremover bliver mere gennemsigtig. På nuværende tidspunkt er der således fri overførselsadgang mellem alle dele af budgettet på
Fagsekretariatet, hvilket betyder, at budgetterne til elever, omsorgssystem mv. påvirkes af en stigning i
udgifterne til plejecentre og Frit Valg.
Ved at splitte bevillingerne op bliver det i højere grad synligt, hvor eventuelle udfordringer på Ældreområdet ses.
Nedenstående figur illustrerer de bevillinger, som Ældreområdets budget vil blive opdelt i20:

20

Statslige puljer indgår ikke i denne model
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Figur 13: Opsplitning af bevillinger på Ældreområdet

De 3 røde heksagoner er beskrevet tidligere i rapporten. De fastsættes i forbindelse med teknisk budget
og budgetforhandlingerne. De udgør 3 budgetter under én og samme bevilling.
Nedenfor er det beskrevet, hvilke underområder, der indgår under de forskellige overskrifter.
Fællesområde
På bevillingen Fællesområde vil der primært skulle afholdes lønudgifter til elever, kontraktholdere og
tværgående medarbejdere. Dertil kommer, at tværgående udgifter som nødkald, alarmer og omsorgssystem skal føres på Fællesområde.
Fremover bliver alle nye effektiviseringer på Ældreområdet placeret på Fællesområde. Herefter skal
det besluttes, hvordan effektiviseringerne skal udmøntes.
Kontraktholdere
De nye styringsprincipper ændrer ikke på, hvilke områder der sorterer under kontraktholderne.
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Bestillerpulje Frit Valg
De budgetter, der dækker over principielt substituerbare §83-ydelser i eget hjem, ligger under Bestillerpulje Frit Valg. Derudover skal refusion for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) i Frit Valg placeres på
denne bevilling.
Bestillerpulje Plejecenter
Selvom der ikke længere sker månedlige reguleringer af tildelingen til plejecentre, skal der fortsat være
en bevilling til øvrige udgifter, der afhænger af efterspørgslen efter plejeboliger. Det gælder særligt
mellemkommunale udgifter og indtægter samt tomgangshusleje og huslejebetaling på korttidspladser.
Refusion for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) på plejecenterområdet skal også placeres her.
Demografipulje Frit Valg
Redegørelse for delementerne i demografipuljen på Frit Valg fremgår af kapitel 4.
Demografipulje Sygepleje
Redegørelse for delementerne i demografipuljen på Sygeplejen fremgår af kapitel 4.
Kapacitetsmodel Plejecenter
Beregningen og redegørelse for delementerne i kapacitetsmodellen på plejecenterområdet fremgår af
kapitel 5.
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