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1.

Indledning

Den nuværende model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet blev udarbejdet med virkning fra 2019 med det formål at imødekomme en forventet vækst i antal borgere (og dermed også udgifter) inden for området. Socialudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2020 at anbefale,
at Økonomiudvalget gennem en forandring til Budget 2021 skulle igangsætte arbejdet med en ny model
for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet, når den nuværende model udløber med udgangen af 2022. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund på mødet den 19. maj 2020,
at der udarbejdes forslag til en forandring om igangsættelse af arbejdet med udvikling af en ny aktivitetsmodel for handicap- og psykiatriområdet.
På baggrund af ovenstående vedtog Byrådet i budgetforliget for 2021-2024 følgende forandring:
”Den nuværende model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet udløber med udgangen af 2022. Der afsættes med denne forandring et skønsmæssigt budget fra 2023 til
håndtering af yderligere aktivitetsstigning. Budgettet forøges med 6 mio. kr. i 2023 og 12 mio. kr. i
2024 og frem. Der skal udarbejdes en evaluering og evt. forslag til en ny model for styring af aktivitetsstigningen på området.”
Det blev ligeledes besluttet, at analyseresultaterne skal være udarbejdet således, at de kan indgå i budgetprocessen for Budget 2022. På denne baggrund præsenteres følgende i nærværende notat:

 En evaluering af den nuværende model med afsæt i:
delområder, der indgår og ikke indgår i modellen
beregningsgrundlaget for enhedsbeløb og til-/afgange
 sammenhæng mellem forudsat og faktisk økonomisk aktivitetsstigning
 styringsprincipper.
Et forslag til en ny model med afsæt i evalueringen og beregningen af de økonomiske konsekvenser
af den nye model.
Et forslag til fremadrettet udmøntning af midler fra puljen til aktivitetsstigning.






Aktivitetsmodellen – både den nuværende og den foreslåede - omhandler såvel borgere visiteret fra
Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap (borgere med varigt forsørgelsesgrundlag) som borgere visiteret fra Fagsekretariatet Arbejdsmarked og Social (borgere uden varigt forsørgelsesgrundlag).
Der har været nedsat en styregruppe med ansvar for evalueringen og udarbejdelse af forslag til ny model. Styregruppen er:







Lis Kaastrup, chef for Sundhed, Omsorg og Handicap
Jørgen Erlandsen, chef for Arbejdsmarked og Social
Jørn Prætorius, chef for Økonomi, Digitalisering og Indkøb
Eli Nørgaard, Budget- og Analysechef, Økonomi, Digitalisering og Indkøb
Susanne Tilma, Specialkonsulent, Budget og Analyse, Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Det er vigtigt at understrege, at det er vanskeligt at lave en retvisende model til håndtering af aktivitetsstigning på det specialiserede socialområde. Dette fordi, det er et område, der i høj grad er præget af
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dag-til-dag-hændelser, diagnoseudvikling, udvikling i levealder, løbende ændringer i borgernes behov
mv. Dvs. at udviklingen i antal og udgifter ikke alene er en konsekvens af befolkningsudviklingen. Det
betyder også, at det er usædvanligt, at kommuner har en model til håndtering af den antalsmæssige udvikling på området. Skanderborg Kommune har dog valgt at udarbejde en model, da modellen er et forsøg på forlods at håndtere en forventet fremadrettet udvikling, samt et forsøg på at udarbejde realistiske budgetter på området.
Dette notat omhandler ikke de tillægsbevillinger, der er givet på handicap- og psykiatriområdet for at
bringe basisbudget i strukturel balance. Der er samlet givet tillægsbevillinger på 26,6 mio. kr. hertil.

2.

Resumé

Administrationen har foretaget en evaluering af den nuværende model. Evalueringen viser, at modellen
– på begge fagsekretariaters område – ikke har kunnet håndtere den faktiske udvikling.
Evalueringen viser således, at der i Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse i perioden 2018-2021
ikke har været den stigning i antal borgere, som modellen forudsagde. Den stigende dækningsgrad, der
var indarbejdet i modellen, viste sig ikke i virkeligheden. For 2020 og 2021 kan den faktiske udvikling i
antal borgere imidlertid være præget af Covid19-situationen, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt antallet af borgere er lavt i forhold til, hvad det ville have været under normale omstændigheder.
For Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap viser evalueringen, at der i perioden 2018-2021 generelt har været et højere antal borgere end forudsat. For borgere i døgntilbud psykiatri har antallet været stabilt i 2020 og 2021, mens antallet af borgere i døgntilbud handicap har været mere svingende.
Dette antyder, at der ikke ses en sammenhæng mellem befolkningsudvikling og dækningsgraden. Desuden ses det, at gennemsnitsudgifterne pr. borger reelt har været højere end forudsat i den nuværende
model.
Administrationen har udarbejdet forslag til en ny model til håndtering af fremadrettet demografi- og
aktivitetsstigning. Den nye model består reelt af tre modeller:

 Model for servicelovsindsatser leveret fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (Arbejds


marked og Social). Modellen tager udelukkende udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling, jf. befolkningsprognosen.
Model for håndtering af borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud (Sundhed, Omsorg og
Handicap). Modellen tager udelukkende udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling, jf.
befolkningsprognosen – altså tilsvarende modellen for Arbejdsmarked og Social.
Model for håndtering af borgere med handicap i døgn- og dagtilbud (Sundhed, Omsorg og Handicap). Modellen tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling, jf. befolkningsprognosen
og en årlig justering af dækningsgraden i forhold til den faktiske udvikling i antal borgere.

Det er vigtigt at understrege, at der er en række væsentlige usikkerheder forbundet med at udarbejde en
model for den fremtidige udvikling i antal borgere og udgifter på det specialiserede socialområde. Det
inkluderer bl.a. usikkerhed i forhold til ændringer i borgernes behov (ofte afspejlet i gennemsnitsudgiften pr. borger), diagnoseudvikling, udvikling i levealder osv. Modellen kan derfor aldrig forudsige ud-
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viklingen 100 % - og den store usikkerhed vurderes også at være årsagen til, at det er usædvanligt, at
kommuner har en model, der tager højde for demografisk og aktivitetsmæssig udvikling på det specialiserede socialområde. Modellen sammenholdt med den faktiske udvikling vil blive fulgt tæt i forbindelse med opfølgning på forandringen.
Det er derfor også vigtigt at pointere, at de mange usikkerhedsmomenter betyder, at modellen ikke medfører en fuldstændig budgetsikkerhed på området, selvom det tilstræbes at udarbejde retvisende budgetter.
Nedenstående tabel viser, hvad der pt. er afsat til demografi- og aktivitetsstigning på området, hvilke
økonomiske konsekvenser den nye model medfører i alt, samt hvad der foreslås som reserveret pulje på
grund af de væsentlige usikkerheder, der er forbundet med en model på dette område.
Tabel 1. Afsatte midler, akkumuleret behov jf. ny model samt forslag til pulje (1.000 kr., pl 2021)

2022

2023

2024

2025

Pt. afsatte midler til aktiv itetsstigning i alt
Akkumuleret behov for budget til demografi- og
aktiv itetsstigning i alt

4.21 2

1 0.332

1 .893

4.81 6

7 .1 46

9.406

Difference

2.31 9

5.51 6

9.306

7 .046

Pulje til uforudset udv ikling

2.319

5.516

9.306

7 .046

1 6.452

1 6.452

Det foreslås således, at differencen i forhold til de midler, der forlods er afsat til aktivitetsstigning på
området, reserveres som pulje til uforudset udvikling på området, fordi det er et område, hvor tilgang af
få borgere kan have stor budgetmæssig betydning. Det kan f.eks. være i forhold til udviklingen vedrørende borgere med handicap, hvor tilgang af én yderligere borger med handicap i døgntilbud medfører
en tildeling på ca. 1,5 mio. kr. Der kan også være usikkerhed i forhold til Covid19-situationen og den forventede fremadrettede udvikling i antal borgere i Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse. Ligeledes kan der være usikkerhed om udvikling i den gennemsnitlige udgift pr. borger.

3.

Evaluering af nuværende model

Den nuværende model har været anvendt siden 2019. Den tager udgangspunkt i en overordnet opdeling
i henholdsvis Fagsekretariatet Arbejdsmarked og Social og Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap. Opdelingen er udtryk for, at tilgangen af borgere erfaringsmæssigt følger et forskelligartet mønster i de to fagsekretariater. Derfor er evalueringen opdelt i overensstemmelse hermed. Herudover er
der i Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap en yderligere opdeling i hhv. handicap og psykiatri forårsaget af, at der er forskel i tilgang til disse to målgrupper. Det betyder således, at modellen er
opdelt i, i alt tre modeller. Evalueringen tager udgangspunkt i følgende fire delelementer:






Målgruppe
Dækningsgrad
Gennemsnitsudgift pr. borger
Udmøntning.
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Bemærk, at alle beløb i evalueringen er angivet i 2018-priser. Dette er gjort, så der kan sammenlignes
med prisniveauet i det år, den nuværende model blev udarbejdet (medio 2018). Selvom den nuværende
model først blev taget i anvendelse i 2019, er der i evalueringen af udviklingen i antal og udgifter valgt
at medtage 2018 for at have et år mere at vurdere udviklingen ud fra.

3.1

Evaluering af nuværende model – Fagsekretariatet Arbejdsmarked
og Social

3.1.1 Beskrivelse af den nuværende model
Tilgangen i Arbejdsmarked og Social er særligt kendetegnet ved en tilgang til Servicelovens § 85-vejleder-/mentorordning i Kompetencecentrets Afdeling for Socialpsykiatri og beskæftigelse. Derfor er det
dette område, der er omfattet af modellen. Herudover blev der i den nuværende model indarbejdet en
forudsætning om, at der kan skabes et sådant økonomisk ”flow” vedrørende borgere i § 107 midlertidige botilbud under Arbejdsmarked og Social, at tilgang af udgifter/borgere udlignes af afgang af udgifter/borgere. Borgere i midlertidige botilbud er derfor ikke omfattet af modellen for Arbejdsmarked og
Social. I øvrigt viser udviklingen vedrørende borgere i midlertidige botilbud i perioden 2019-2021 en
faldende tendens (fra 46,7 årsværk i 2018 til 42,6 årsværk i 2021 (april)).
Det betyder således, at den nuværende model omfatter borgere med indsats efter Servicelovens § 85 i
Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse. I evalueringen er endvidere medtaget borgere, der tilbydes et tidsbegrænset støtteforløb efter Servicelovens § 82b. Dette er gjort, fordi disse borgere også får
deres støtte fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse, og fordi der ofte er tale om et alternativ
til støtte efter § 85. Borgere med indsats efter §82b er ikke medtaget i den nuværende model, men alene i evalueringen, da indsatser efter §82 b ikke var iværksat på det tidspunkt, modellen blev beregnet.
Nedenstående figur viser, hvor stor en andel af de samlede udgifter på området, der er omfattet af modellen. Det er ca. 25 % af udgifterne på området, der er omfattet af modellen (orange kasse).
Figur 1. Overblik over områders andele af samlede udgifter – Arbejdsmarked og Social

Note: Den gule kasse vedrører ”Øvrigt” og udgør 1 %. ”Øvrigt” dækker over udgifter til dagtilbud samt merudgiftsydelser.
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Den nuværende model for beregning af nettotilgang af borgere til Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse bygger på følgende forudsætninger:

 Borgere med § 85-støtte fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (målgruppe: borgere





med psykiske lidelser).
Befolkningsprognosen 2018 for Skanderborg Kommunes borgere 18-64 år.
Budgetbeløb afsat til § 85-støtte – borgere i Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse.
Gennemsnitsudgiften pr. borger i 2018. Gennemsnitsudgiften pr. borger udgør 61.000 kr. (2018priser).
Dækningsgrad (andel af borgere i målgruppen ud af den samlede befolkning 18-64 år i Skanderborg Kommune):
 Fra 2017 til 2018: her er der taget udgangspunkt i den pt. forventede dækningsgrad for 2018.
 Fra 2018 til 2019 og frem: her er der taget udgangspunkt i den opgjorte gennemsnitlige dækningsgrad i perioden 2014-2018 (stigende).

3.1.2 Evaluering af den nuværende model
Nedenstående figur viser den forventede udgiftsudvikling forudsat i den nuværende model, samt den
faktiske udgiftsudvikling – begge dele for perioden 2018-2021 (forventet pr. april).
Figur 2. Forventet og faktisk udgiftsudvikling - Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (SEL § 82b og 85) (1.000 kr., pl
2018)

Som det fremgår af ovenstående figur, afviger den faktiske udgiftsudvikling fra den forventede. Den faktiske udgiftsudvikling ligger på et forholdsvist stabilt niveau, mens der i modellen var forventet en større
stigning. Ovenstående udgiftsudvikling hænger sammen med udviklingen i antal borgere, som fremgår
af nedenstående figur. Herudover har gennemsnitsudgiften pr. borger, der var forudsat i modellen, reelt været på et højere niveau i 2018 og lavere niveau i 2019-2021 end forudsat i modellen. Eksempelvis
udgjorde den faktiske gennemsnitsudgift i 2020 ca. 58.000 kr. mod forventet 61.000 kr.
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Figur 3. Forventet og faktisk udvikling i antal borgere (årsværk) - Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (SEL § 82b
og 85)

Som det fremgår af ovenstående figur, har der i 2020 og 2021 været færre borgere med indsats fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse, end det var forudsat i modellen, mens der i 2018 og 2019
var flere. I modellen var der forudsat en større stigning i dækningsgraden (dvs. antal borgere i målgruppen ud af det samlede antal borgere i Skanderborg Kommune i alderen 18-64 år), end der reelt har vist
sig at være i perioden
Samlet set betyder ovenstående, at den nuværende model i perioden 2019-2021 afsatte flere puljemidler til Arbejdsmarked og Social, end der er behov for ud fra den faktiske udvikling, jf. nedenstående tabel. I 2019 blev der således udmøntet 2 mio. kr. mere, end der reelt var behov for ud fra den faktiske udvikling. Beløbet stiger med yderligere 2,7 mio. kr. i 2020 og yderligere 3,6 mio. kr. i 2021.
Årsagen til, at det er 2019-2021, der fremgår, er, at den nuværende model blev taget i brug i 2019.
Tabel 2. Forskel ml. tilførte midler og behov ud fra faktisk udvikling – Arbejdsmarked og Social (1.000 kr., pl 2018)

Arbejdsmarked og Social
Afsatte puljemidler i nuværende model
Behov ud fra den faktiske udvikling
Difference (mindrebehov)
Årlig ændring i difference

2019
2.381
374
-2.006

2021 (forventet
pr. ult. april)
2020
5.418
9.036
670
641
-4.748
-8.394
-2.742
-3.646

Note: ”-” i difference betyder, at er afsat for højt beløb, mens ”+” betyder, at der er afsat for lavt beløb.

Den faktiske udvikling på området kan meget vel være præget af Covid19-situationen. Dette fordi den
beskæftigelsesrettede indsats er præget af Covid19-situationen, hvilken har sammenhæng til § 85-indsatserne i Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse. Det betyder, at der er risiko for, at Corona-situationen medfører og har medført et lavere antal borgere i en indsats efter Servicelovens § 85, og at den
faktiske udvikling derfor ikke er udtryk for reelle niveau af antal borgere, der under normale omstændigheder ville modtage indsats fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse.
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Beløb fra puljen til aktivitetsstigning har i den nuværende model været udmøntet til Arbejdsmarked og
Social som en årlig, fast ramme, jf. de nuværende udmøntningsprincipper. Der har således ikke været
foretaget en justering af beløbet på baggrund af den faktiske udvikling.

3.2

Evaluering af nuværende model – Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap

3.2.1 Beskrivelse af den nuværende model
Tilgangen i Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap er særligt kendetegnet ved en tilgang til
døgntilbud efter Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) og 108 eller § 85-døgntilbudslignende tilbud (begge længerevarende botilbud). Det er således døgntilbud, der er omfattet af den nuværende model. Herudover er modellen opdelt i hhv. borgere med handicap og borgere med psykiske lidelser. Dette blev gjort ud fra en betragtning om, at der er tale om to målgrupper med forskelligartede karakteristika, som bl.a. kommer til udtryk ved et forskelligt mønster i tilgang, udvikling samt gennemsnitsudgifter pr. borger.
Nedenstående figur viser, hvor stor en andel af de samlede udgifter på området, der er omfattet af modellen. Det er ca. 60 % af udgifterne på området, der er omfattet af modellen (den blå kasse).
Figur 4. Overblik over områders andele af samlede udgifter – Sundhed, Omsorg og Handicap

Den nuværende model for beregning af nettotilgang af borgere til SOH bygger på følgende forudsætninger:
 Borgere i døgntilbud efter § 107, § 108 samt § 85 i døgntilbudslignende tilbud (dvs. hhv. midlertidige og længerevarende botilbud).
 Borgere med Skanderborg Kommune som handle- og betalingskommune (både interne og eksterne døgntilbud).
 Befolkningsprognosen 2018 for Skanderborg Kommunes borgere 18+ år.
 Budgetbeløb afsat til døgntilbud i forhold til ovennævnte foranstaltningsparagraffer.
 Gennemsnitsudgiften pr. borger i 2018. Gennemsnitsudgiften pr. borger udgør for handicappede
borgere 813.000 kr. Gennemsnitsudgiften pr. borger for borgere med psykiske lidelser udgør
763.000 kr. (2018-priser).
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 Dækningsgrad (andel af borgere i målgruppen ud af den samlede befolkning 18+ år i Skanderborg
Kommune): her er der taget udgangspunkt i den opgjorte gennemsnitlige dækningsgrad i perioden
2014-2018 (stigende).

3.2.2 Evaluering af den nuværende model - døgntilbud for borgere med handicap
Nedenstående figur viser den forventede udgiftsudvikling vedrørende døgntilbud for borgere med handicap forudsat i den nuværende model, samt den faktiske udgiftsudvikling – begge dele for perioden
2018-2021 (forventet pr. april).
Figur 5. Forventet og faktisk udgiftsudvikling – Døgntilbud handicap (1.000 kr., pl 2018)

Som det fremgår af ovenstående figur, afviger den faktiske udgiftsudvikling fra den forventede. Der var
i modellen forudsat et markant lavere udgiftsniveau end den faktiske udvikling viser. Ovenstående udvikling hænger sammen med udviklingen i antal borgere, som fremgår af nedenstående figur. Herudover har gennemsnitsudgiften pr. borger, der var forudsat i modellen, reelt været på et højere niveau i
hele perioden, hvilket også har stor indflydelse på den faktiske udgiftsudvikling i perioden. Eksempelvis udgjorde den faktiske gennemsnitsudgift i 2020 890.000 kr. mod forventet 813.000 kr. Det kan
skyldes flere forhold, primært ændringer i borgernes behov, samt at tilgang af nye borgere har vist sig at
have større behov, end gennemsnittet for de eksisterende borgere. Dette er imidlertid ikke analyseret
nærmere i denne sammenhæng.
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Figur 6. Forventet og faktisk udvikling i antal borgere (årsværk) – Døgntilbud handicap

Som det fremgår af ovenstående figur, har der i perioden 2019-2021 været flere borgere i døgntilbud for
borgere med handicap, end det var forudsat i modellen. I modellen var der forudsat en lavere stigning i
dækningsgraden (dvs. antal borgere i målgruppen ud af det samlede antal borgere i Skanderborg Kommune i alderen 18+ år), end der reelt har vist sig at være i perioden.
Samlet set betyder ovenstående, at den nuværende model i perioden 2019-2021 afsatte færre puljemidler til Sundhed, Omsorg og Handicap døgntilbud handicap, end der er behov for ud fra den faktiske udvikling, jf. nedenstående tabel. I 2019 var der et negativt beløb i puljen, da der blev beregnet et lavere
udgiftsbehov i forhold til det daværende budget til borgere med handicap i døgntilbud. Reelt var der dog
så stor en tilgang med en højere gennemsnitsudgift end forudsat, at der var behov for en tilførsel på ca.
5 mio. kr. Der manglede således 5,7 mio. kr. i 2019. Der var behov for yderligere ca. 300.000 kr. i 2020
i forhold til de afsatte midler i 2020. Et fald i antal borgere fra 2020 til 2021 medfører et lavere behov i
2021 i forhold til 2020.
Årsagen til, at det er 2019-2021, der fremgår, er, at den nuværende model blev taget i brug i 2019.
Tabel 3. Forskel ml. tilførte midler og behov ud fra faktisk udvikling – Døgntilbud handicap (1.000 kr., pl 2018)

Sundhed, Omsorg og Handicap
døgntilbud handicap
Afsatte puljemidler i nuværende model
Behov ud fra den faktiske udvikling
Difference
Årlig ændring i difference

2019
-633
5.063
5.696

2020
817
6.796
5.979
284

2021
2.252
4.779
2.527
-3.453

Note: ”-” i difference betyder, at er afsat for højt beløb, mens ”+” betyder, at der er afsat for lavt beløb.

Beløb fra puljen til aktivitetsstigning har i den nuværende model været udmøntet til Sundhed, Omsorg
og Handicap som en løbende udmøntning ved de tre årlige budgetopfølgninger ud fra konkret til- og afgang. De oprindeligt afsatte puljemidler har ikke været tilstrækkelige til at kunne håndtere udgiftsstigningen (jf. evalueringen), og derfor har det løbende været nødvendigt at tilføre flere midler til puljen,
end der var forudsat med modellen. Byrådet har imidlertid valgt ikke at bevilge midler i overslagsår,
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hvilket har medført ubalance i forhold til basisbudgettet på området, fordi der med de tilførte midler
alene har været finansiering til borgerne i det år, de tilgår området – og ikke de følgende år.

3.2.3 Evaluering af den nuværende model - døgntilbud for borgere med psykiske lidelser
Nedenstående figur viser den forventede udgiftsudvikling vedrørende døgntilbud for borgere med psykiske lidelser forudsat i den nuværende model, samt den faktiske udgiftsudvikling – begge dele for perioden 2018-2021 (forventet pr. april).
Figur 7. Forventet og faktisk udgiftsudvikling – Døgntilbud psykiatri (1.000 kr., pl 2018)

Som det fremgår af ovenstående tabel, afviger den faktiske udgiftsudvikling fra den forventede. Der var
i modellen forudsat en lavere udgiftsniveau end den faktiske udvikling viser. Ovenstående udvikling
hænger sammen med udviklingen i antal borgere, som fremgår af nedenstående figur.
Figur 8. Forventet og faktisk udvikling i antal borgere (årsværk) – Døgntilbud psykiatri
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Som det fremgår af ovenstående figur, har der i 2018, 2020 og 2021 været flere borgere i døgntilbud for
borgere med psykiske lidelser, end det var forudsat i modellen, mens der i 2019 var færre. Stigningen
fra 2019 til 2020 skyldes primært etablering af nye pladser på Specialcenter Baunegården. I modellen
var der forudsat en lavere stigning i dækningsgraden (dvs. antal borgere i målgruppen ud af det samlede antal borgere i Skanderborg Kommune i alderen 18+ år), end der reelt har vist sig at være i 2020 og
2021. Ses der bort for borgere tilgået Baunegården, ville det imidlertid have ligget tættere på den forudsatte stigning i modellen. Herudover har gennemsnitsudgiften pr. borger, der var forudsat i modellen,
reelt været på et højere niveau i 2019 og 2021, hvilket også har stor indflydelse på den faktiske udgiftsudvikling i perioden. Eksempelvis udgjorde den faktiske gennemsnitsudgift i 2019 793.000 kr. mod forventet 763.000 kr. Det kan skyldes flere forhold, primært ændringer i borgernes behov, samt at tilgang
af nye borgere har vist sig at have større behov, end gennemsnittet for de eksisterende borgere. Dette er
imidlertid ikke analyseret nærmere i denne sammenhæng.
Samlet set betyder ovenstående, at den nuværende model i 2020-2021 afsatte færre puljemidler til
Sundhed, Omsorg og Handicap døgntilbud psykiatri, end der er behov for ud fra den faktiske udvikling.
I 2019 blev der afsat flere puljemidler. jf. nedenstående tabel. I 2019 blev der således udmøntet 3,3 mio.
kr. mere, end der reelt var behov for ud fra den faktiske udvikling, fordi der i 2019 reelt var færre borgere end forudsat. I 2020 og 2021 var der flere borgere end forudsat. Der var derfor behov for yderligere ca. 5,3 mio. kr. i 2020 i forhold til de afsatte midler i 2020, mens niveauet i 2021 er på niveau med
2020.
Årsagen til, at det er 2019-2021, der fremgår, er, at den nuværende model blev taget i brug i 2019.
Tabel 4. Forskel ml. tilførte midler og behov ud fra faktisk udvikling – Døgntilbud psykiatri (1.000 kr., pl 2018)

Sundhed, Omsorg og Handicap
- døgntilbud psykiatri
Afsatte puljemidler i nuværende model
Behov ud fra den faktiske udvikling
Difference (merbehov)
Årlig ændring i difference

2019
1.924
-1.420
-3.344

2020
2.595
4.589
1.994
5.338

2021
(forventet pr.
ult. april)
3.256
5.193
1.937
-57

Note: ”-” i difference betyder, at er afsat for højt beløb, mens ”+” betyder, at der er afsat for lavt beløb.

Beløb fra puljen til aktivitetsstigning har i den nuværende model været udmøntet til Sundhed, Omsorg
og Handicap som en løbende udmøntning (ved de tre budgetopfølgninger) ud fra konkret til- og afgang
ud fra de gældende principper.
Samlet for døgntilbud under Sundhed, Omsorg og Handicap er der følgende difference mellem afsatte
puljemidler og behovet ud fra den faktiske udvikling:
Tabel 5. Samlet difference – døgntilbud i alt

Døgntilbud handicap og psykiatri i alt
Difference ml. afsatte puljemidler og behov ud fra faktisk
udvikling
Årlig ændring i difference

2019
2.351

2020
7.973
5.622

2021
4.464
-3.510

Note: ”-” i difference betyder, at er afsat for højt beløb, mens ”+” betyder, at der er afsat for lavt beløb.
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I alt har der således været en difference på 2,3 mio. kr. mellem de afsatte midler og det faktiske behov i
2019, stigende til 7,9 mio. kr. i 2020. Behovet falder til 4,5 mio. kr. i 2021.

3.3

Samlet konklusion – evaluering af nuværende model

Der har været foretaget en evaluering af de tre nuværende del-modeller. Evalueringen har taget udgangspunkt i følgende delelementer:






Målgruppe
Dækningsgrad
Gennemsnitsudgift pr. borger
Udmøntning.

Generelt viser evalueringen, at modellen – på begge fagsekretariaters område – ikke har kunnet håndtere den faktiske udvikling.
Evalueringen viser således, at der i Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse i perioden 2019-2021
ikke har været den stigning i antal borgere i målgruppen, som modellen forudsagde. Den stigende dækningsgrad, der var indarbejdet i modellen, viste sig ikke i virkeligheden. Dertil kommer, at gennemsnitsudgiften i perioden har været lidt lavere end forudsat. For 2020 og 2021 kan den faktiske udvikling i antal borgere være præget af Covid19-situationen, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt antallet af borgere
er lavt i forhold til, hvad det ville have været under normale omstændigheder.
I Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap viser evalueringen, at der i perioden 2019-2021 har
været et højere antal borgere i målgrupperne handicap og psykiatri end forudsat i modellen (dog: for
borgere i døgntilbud psykiatri har antallet i 2019 været lavere end forventet). For borgere i døgntilbud
psykiatri har antallet været stabilt i 2020 og 2021, mens antallet for borgere i døgntilbud handicap har
været mere svingende. Dette antyder, at der ikke ses en sammenhæng mellem befolkningsudvikling og
dækningsgraden, hvilket vurderes at være forårsaget af, at det er svært at påvirke til- og afgangen for
denne målgruppe, fordi der er tale om en relativt stationær målgruppe, hvor der forventes begrænset
progression. Det søges at tage højde herfor i forslaget til en ny model. Ligeledes har den faktiske gennemsnitsudgift pr. borger for begge målgrupper været højere end forudsat – hvilket også har medført
udfordringer med at overholde budgettet.

4.

Forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigning

4.1

Hvad skal modellen kunne?

En model til håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet har flere formål. Modellen skal således kunne:

 sikre større grad af realistiske budgetter til de områder, der er omfattet af modellen
 håndtere fremtidige udfordringer hvad angår antal og gennemsnitsudgifter
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 sikre incitamenter til budgetoverholdelse og effektiv drift samt optimering af indsatser ud fra de
gældende kvalitetsstandarder.
Der skal understreges, at der generelt er en række usikkerheder forbundet med at udarbejde en model
til håndtering af flere borgere på det specialiserede socialområde. Dette især fordi området i høj grad er
præget af diagnoseudvikling, udvikling i levealder, store udsving i gennemsnitsudgifter osv., og fordi det
- qua borgernes differentierede behov - er vanskeligt at foretage en vurdering af antal borgere i målgruppen ud fra udvikling i befolkningsprognosen. Dette vurderes også være årsagen til, at der er få kommuner, der udarbejder modeller til håndtering af aktivitetsstigning på området.

4.2

Forslag til ny model

Den nedsatte styregruppe har udarbejdet forslag til en ny model til håndtering af forventet fremadrettet demografi- og aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet.
Modellen er – ligesom den nuværende model - tredelt:

 En model for Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (Arbejdsmarked og Social)
 En model for Døgn- og dagtilbud handicap (Sundhed, Omsorg og Handicap)
 En model for Døgn- og dagtilbud psykiatri (Sundhed, Omsorg og Handicap).
De tre modeller er beskrevet hver for sig nedenfor. Ligeledes fremgår forslag til udmøntning.

4.3

Forslag til ny model - Fagsekretariatet Arbejdsmarked og Social

Modellen afgrænses til at omfatte følgende indsatser leveret fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse:

 Servicelovens § 82 b (tidsbegrænset støtte)
 Servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte).
Målgruppen er borgere med psykiske lidelser, som ikke har varigt forsørgelsesgrundlag.
Modellen omfatter således ikke Servicelovens § 107 midlertidige botilbud. Afgræsningen er foretaget ud
fra en betragtning om, at der kan skabes et økonomisk ”flow” vedrørende borgere i midlertidige botilbud, således at tilgang af borgere/udgifter udlignes af afgang af borgere/udgifter. Dette er i øvrigt tilsvarende på børn- og ungeområdet (anbringelser). Herudover søges det – jf. kvalitetsstandarderne - at skabe incitament for at flytte borgerne over i en mindre omfattende foranstaltning. Hvis man fjerner penge, hver gang det sker, er der risiko for en udhuling af budgettet til midlertidige botilbud, således at der
ikke er penge til at finansiere tilgangen fra Børn og Unge eller udefra – eller for så vidt de borgere, der
flytter i et midlertidigt botilbud fra en mindre omfattende foranstaltning.
Modellen baserer sig på følgende forudsætninger:

 Forventet antal borgere i Skanderborg Kommune i aldersgruppen 18-66 år ud fra befolkningsprognosen 2021. Aldersgruppen er afgrænset ud fra, at Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse
udelukkende laver indsatser for borgere i denne aldersgruppe, som følger pensionsalderen.
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 En fast dækningsgrad. Dækningsgraden skal forstås som andel borgere i målgruppen ud af den sam-




lede befolkning i alderen 18-66 år. Det betyder, at modellen kun medtager en stigning i antal borgere i målgrupperne, som følger af udviklingen i befolkningsprognosen i Skanderborg Kommune.
Dækningsgraden tager udgangspunkt i dækningsgraden pr. april 2021. Der er således ikke beregnet
en stigning i dækningsgraden på baggrund af den bagudrettede udvikling.
Forventet antal borgere i målgruppen ud fra befolkningsprognosen og en fast dækningsgrad. Antal
borgere beregnes som antal årsværk, da der tages højde for ind- og udskrivning af borgere i løbet af
et år. Antal borgere/årsværk tager udgangspunkt i antallet pr. april 2021.
Gennemsnitsudgift pr. borger opgjort pr. ultimo april 2021. Gennemsnitsudgiften udgør ca. 60.000
kr.

Forskellen mellem den nuværende model og forslaget til en ny model er, at der i den nye model ikke er
medtaget en årligt stigende dækningsgrad, men at dækningsgraden er fast. Dette skyldes – jf. evalueringen – at den faktiske udvikling i antal borgere i 2018-2021 (forventet) ikke har haft et omfang, hvor det
giver mening at medtage en stigende dækningsgrad i en ny, fremadrettet model.
Nedenstående tabel viser forudsætningerne, der ligger til grund for modellen.
Tabel 6. Forudsætninger – Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse
Arbejdsm arked og Social - Afdelingen for
Socialpsy kiatri og beskæftigelse
2022

2023

2024

2025

Befolkningsprognose 2021 1 8-66 år

37 .434

37 .943

38.349

38.7 43

Mågruppeandel (pr. ult. april 2021 )

0,7 1 9%

0,7 1 9%

0,7 1 9%

0,7 1 9%

269,0

27 2,6

27 5,6

27 8,4

Forv entet antal borgere/årsv ærk i målgruppen

Ud fra ovenstående forudsætninger beregnes behovet for budget til stigning i antal borgere som følge af
den forventede demografiske udvikling i befolkningsprognosen. Dette fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 7. Behov for budget til forventet fremtidig stigning i antal – Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (1.000 kr., pl
2021)
Arbejdsm arked og Social - Afdelingen for
Socialpsy kiatri og beskæftigelse
Gennemsnitsudgift pr. borger
Årlig beregnet v ækst i antal borgere (årsv ærk) pga.
befolkningsprognose
Behov for budget til dem ografistigning (årlig
ændring)
Akkum uleret behov for budget til
dem ografistigning

2022

2023

2024

2025

60

60

60

60

2,4

3,7

2,9

2,8

143

221

17 6

17 1

143

363

539

7 10

Det akkumulerede behov for budget til håndtering af forventet stigning i antal borgere stiger således fra
ca. 150.000 kr. i 2022 til ca. 700.000 kr. i 2025.
Vurderingen i styregruppen er, at der er betydelig usikkerhed forbundet med en model på området på
grund af Covid19-situationen og dennes påvirkning af antal borgere med indsats fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse. Derfor følges udviklingen i antal borgere på dette område meget tæt med
henblik på at sikre sammenhæng mellem model og faktisk udvikling.
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4.3.1 Udmøntning og håndtering af faktisk udvikling – Arbejdsmarked og Social
Der foreslås udmøntning af puljebeløb til Arbejdsmarked og Social ud fra følgende principper:

 Modellen har virkning fra og med budget 2022.
 Beløbene udmøntes årligt som en fast ramme i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Der sker ikke
efterregulering af indeværende budgetår.

 Det tekniske budget i året efter reguleres ud fra den nyeste befolkningsprognose.
 Der ændres ikke i dækningsgraden. Dog: fordi der vurderes at være betydelig usikkerhed forårsaget



af Covid19-situationen og dennes påvirkning af antal borgere med indsats fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse, følges udviklingen i antal borgere på dette område meget tæt med henblik på at sikre sammenhæng mellem model og faktisk udvikling. Dette sker i forbindelse med den
løbende politikkontrol for forandringen. Såfremt der viser sig at være markante ændringer i forudsætningerne, skal der på det tidspunkt tages stilling til, om der skal ske en justering af dækningsgraden ved genberegning til teknisk budget i året efter.
Gennemsnitsudgift pr. borger holdes konstant. Der ændres således ikke i budgettet med udgangspunkt i eventuelle ændringer i gennemsnitsudgift pr. borger.

4.4

Forslag til ny model - Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap

Som nævnt i afsnit 4.2. er det valgt at udarbejde to modeller for borgere i døgn- og dagtilbud visiteret
fra Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap. Borgerne har alle varigt forsørgelsesgrundlag (førtidspension eller folkepension). Modellerne er således delt op på overordnet målgruppeniveau på følgende måde:

 Borgere med handicap i døgn- og dagtilbud – dvs. følgende paragraffer i Serviceloven:
§ 85 døgntilbud, § 108 (længerevarende botilbud)
 § 107 (midlertidigt botilbud)
 § 103 (beskyttet beskæftigelse)
 § 104 (aktivitets- og samværstilbud).
Borgere med psykiske lidelser i døgn-og dagtilbud – dvs. følgende paragraffer i Serviceloven:
 § 85 døgntilbud, § 108 (længerevarende botilbud)
 § 107 (midlertidigt botilbud)
 § 103 (beskyttet beskæftigelse)
 § 104 (aktivitets- og samværstilbud).




Afgrænsningen er foretaget ud fra en betragtning om, at tilgangen er særligt kendetegnet ved en tilgang
til døgntilbud, som endvidere er en meget udgiftstung del af budgetrammen, jf. figur 4. Herudover er
også dagtilbud medtaget, idet borgerne i døgntilbud i altovervejende grad også visiteres til dagtilbud,
når de er tilkendt førtidspension. Modellen omfatter ikke bostøtteområdet (Servicelovens § 85). Dette
fordi bostøtteområdet udgør – jf. figur 4 – en begrænset del af budgetrammen. Herudover forventes
ikke det samme flow i borgere med bostøtte, som der gør i Arbejdsmarked og Social. Dette skyldes målgruppen, som er mere stationær (både i Socialpsykiatrien og hos Bostederne (udviklingshæmmede)).
Deres behov kan svinge, men de vil næppe så ofte blive skrevet helt ud af målgruppen.

Forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigning

18

Andre områder kunne også have indgået, f.eks. BPA-området. Dette er udeladt, fordi antal og udgiftsniveau inden for BPA-området er meget sårbar overfor til- og afgange, idet der er forholdsmæssigt få sager med et meget højt udgiftsniveau pr. borger. Modellen medtager således ikke udgiftsudviklingen på
disse øvrige områder.
De to modeller er beskrevet nedenfor.
Der foreslås endvidere to forskellige principper for udmøntning og håndtering af faktisk udvikling for
hhv. døgn- og dagtilbud handicap og døgn- og dagtilbud psykiatri. Disse følger også nedenfor. Det, der
adskiller de to modeller fra hinanden, er, at dækningsgraden reguleres årligt i modellen for borgere med
handicap, mens den ikke reguleres i modellen for borgere med psykiske lidelser.

4.4.1 Forslag til ny model – borgere med handicap i døgn- og dagtilbud
Modellen baserer sig på følgende forudsætninger:

 Forventet antal borgere i Skanderborg Kommune i aldersgruppen 18-66 år ud fra befolkningsprog




nosen 2021. Aldersgruppen er afgrænset ud fra en forventning om, at borgere i altovervejende grad
tilgår området inden for 18-66 år.
En fast dækningsgrad. Dækningsgraden skal forstås som andel borgere i målgruppen ud af den samlede befolkning i alderen 18-66 år. Det betyder, at modellen kun medtager en stigning i antal borgere i målgrupperne, som følger af udviklingen i befolkningsprognosen i Skanderborg Kommune.
Dækningsgraden tager udgangspunkt i dækningsgraden pr. april 2021. Der er således ikke beregnet
en stigning i dækningsgraden på baggrund af den bagudrettede udvikling. Dog genberegnes dækningsgraden én gang årligt i forhold til en vurdering af den faktiske udvikling (se udmøntningsprincipperne).
Forventet antal borgere i målgruppen ud fra befolkningsprognosen og en fast dækningsgrad. Antal
borgere beregnes som antal årsværk, da der tages højde for ind- og udskrivning af borgere i løbet af
et år. Antal borgere/årsværk tager udgangspunkt i antallet pr. april 2021.
Gennemsnitsudgift pr. borger. Udgangspunktet er gennemsnitsudgiften for borgere tilgået i perioden 2020-2021. Dette er valgt, fordi der har været tendens til, at de tilgåede borgere har været mere udgiftstunge, end gennemsnitsudgiften for den samlede population af borgere i målgruppen. Gennemsnitsudgiften udgør:
 Døgntilbud: ca. 1.481.000 kr.
 Dagtilbud: ca. 145.000 kr.

Forskellen mellem den nuværende model og forslaget til en ny model er, at der i den nye model ikke er
medtaget en årligt stigende dækningsgrad, men at dækningsgraden er fast. Dog reguleres området årligt ud fra den nyeste dækningsgrad. Årsagen hertil er, at der ikke umiddelbart ses en sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og dækningsgraden for borgere med handicap. Endvidere er det meget vanskeligt at påvirke til- og afgangen for denne målgruppe.
Herudover er der den forskel, at gennemsnitsudgiften i den nye model indgår som en gennemsnitsudgift for de borgere, der konkret er tilgået døgntilbud i 2020 og 2021. Dette fordi, de borgere, der er tilgået området i denne periode, generelt har haft en højere gennemsnitsudgift end gennemsnitsudgiften
for hele populationen af borgere i døgntilbud. Evalueringen har således vist, at gennemsnitsudgiften i
den nuværende model har været for lav i forhold til de borgere, der konkret har tilgået området.
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Nedenstående tabel viser forudsætningerne, der ligger til grund for modellen.
Tabel 8. Forudsætninger – døgntilbud handicap

Sundhed, Omsorg og Handicap - døgntilbud
handicap
Befolkningsprognose 2021 18-66 år
Mågruppeandel (pr. ult. april 2021)
Forventet antal borgere/årsværk i målgruppen

2022
37.434
0,275%
102,9

2023
37.943
0,275%
104,3

2024
38.349
0,275%
105,4

2025
38.743
0,275%
106,5

Ud fra ovenstående forudsætninger beregnes behovet for budget til stigning i antal borgere som følge af
den forventede demografiske udvikling i befolkningsprognosen. Dette fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 9. Behov for budget til forventet fremtidig stigning i antal – døgntilbud handicap (1.000 kr., pl 2021)

Sundhed, Om sorg og Handicap - døgntilbud handicap
Gennemsnitsudgift pr. borger
Årlig beregnet v ækst i antal borgere (årsv ærk) pga.
befolkningsprognose
Behov for budget til dem ografi- og aktiv itetsstigning
(årlig ændring)
Akkum uleret behov for budget til dem ografi- og
aktiv itetsstigning

2022

2023

2024

2025

1 .481

1 .481

1 .481

1 .481

0,9

1 ,4

1 ,1

1 ,1

1.342

2.07 1

1.651

1.602

1.342

3.413

5.064

6.666

Det akkumulerede behov for budget til håndtering af forventet stigning i antal borgere i døgntilbud handicap stiger således fra ca. 1,3 mio. kr. i 2022 til ca. 6,7 mio. kr. i 2025.
Nedenstående tabel viser det afledte behov for budget til dagtilbud for de borgere, der forventes at tilgå
i døgntilbud.
Tabel 10. Behov for budget til forventet fremtidig stigning i antal – dagtilbud handicap (1.000 kr., pl 2021)

Sundhed, Om sorg og Handicap - dagtilbud handicap
Gennemsnitsudgift pr. borger
Årlig ændring i beregnet antal borgere (årsv ærk) - udv ikling ud
fra antal borgere med handicap i døgntilbud
Behov for budget til dem ografi- og aktiv itetsstigning
(årlig ændring)
Akkum uleret behov for budget til dem ografi- og
aktiv itetsstigning

2022

2023

2024

2025

1 45

1 45

1 45

1 45

0,9

1 ,4

1 ,1

1 ,1

132

203

162

157

132

335

497

654

Det akkumulerede behov for budget til håndtering af forventet stigning i antal borgere i dagtilbud handicap stiger således fra ca. 130.000 kr. i 2022 til ca. 650.000 kr. i 2025.
Nedenstående tabel viser det samlede behov for budget for borgere med handicap i døgn- og dagtilbud.
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Tabel 11. Samlet behov for budget – handicap i alt (1.000 kr., pl 2021)
Sundhed, Om sorg og Handicap - dag- og døgntilbud
handicap i alt

Samlet behov for budget - handicap (årlig ændring)
Akkum uleret behov for budget til dem ografi- og
aktiv itetsstigning

2022

2023

2024

2025

1 .47 3

2.27 5

1 .81 3

1 .7 59

1.47 3

3.7 48

5.561

7 .320

Det akkumulerede behov for budget til håndtering af forventet stigning i antal borgere med handicap i
døgn- og dagtilbud stiger således fra ca. 1,5 mio. kr. i 2022 til ca. 7,3 mio. kr. i 2025.

4.4.2 Udmøntning – døgn- og dagtilbud handicap
Der foreslås udmøntning af puljebeløb og håndtering af faktisk udvikling vedrørende døgn- og dagtilbud handicap ud fra følgende principper:

 Modellen har virkning fra og med budget 2022.
 Beløbene udmøntes årligt som en fast ramme i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Der sker ikke
efterregulering af indeværende budgetår.

 Det tekniske budget i året efter reguleres årligt ud fra den nyeste befolkningsprognose.
 Det tekniske budget i året efter reguleres årligt ud fra den nyeste dækningsgrad. Årsagen hertil er,




at der ikke umiddelbart ses en sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og dækningsgraden,
fordi det er meget vanskeligt at påvirke til- og afgangen for denne målgruppe. Afgang defineres som
afgang ved hhv. fraflytning og bortgang.
Gennemsnitsudgift pr. borger holdes konstant. Der ændres således ikke i budgettet med udgangspunkt i eventuelle ændringer i gennemsnitsudgift pr. borger.
Der følges løbende op på modellen og forudsætningerne heri i forbindelse med den løbende politikkontrol for forandringen.

4.4.3 Forslag til ny model – borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud
Modellen baserer sig på følgende forudsætninger:

 Forventet antal borgere i Skanderborg Kommune i aldersgruppen 18-66 år ud fra befolkningsprog




nosen 2021. Aldersgruppen er afgrænset ud fra en forventning om, at borgere i altovervejende grad
tilgår området inden for 18-66 år.
En fast dækningsgrad. Dækningsgraden skal forstås som andel borgere i målgruppen ud af den samlede befolkning i alderen 18-66 år. Det betyder, at modellen kun medtager en stigning i antal borgere i målgrupperne, som følger af udviklingen i befolkningsprognosen i Skanderborg Kommune.
Dækningsgraden tager udgangspunkt i dækningsgraden pr. april 2021. Der er således ikke beregnet
en stigning i dækningsgraden på baggrund af den bagudrettede udvikling.
Forventet antal borgere i målgruppen ud fra befolkningsprognosen og en fast dækningsgrad. Antal
borgere beregnes som antal årsværk, da der tages højde for ind- og udskrivning af borgere i løbet af
et år. Antal borgere/årsværk tager udgangspunkt i antallet pr. april 2021.
Gennemsnitsudgift pr. borger tilgået i perioden 2020-2021. Gennemsnitsudgiften udgør:
 Døgntilbud: ca.721.000 kr.
 Dagtilbud: ca. 136.000 kr.
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Forskellen mellem den nuværende model og forslaget til en ny model er, at der i den nye model ikke er
medtaget en årligt stigende dækningsgrad, men at dækningsgraden er fast. Dette er gjort, idet det antages, at der er en sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og antallet af borgere i målgruppen.
Herudover er der den forskel, at gennemsnitsudgiften i den nye model indgår som en gennemsnitsudgift for de borgere, der konkret er tilgået døgntilbud i 2020 og 2021. Dette fordi, de borgere, der er tilgået området i denne periode, generelt har haft en højere gennemsnitsudgift end gennemsnitsudgiften
for hele populationen af borgere i døgntilbud. Evalueringen har således vist, at gennemsnitsudgiften i
den nuværende model har været for lav i forhold til de borgere, der konkret har tilgået området.
Nedenstående tabel viser forudsætningerne, der ligger til grund for modellen.
Tabel 12. Forudsætninger – døgntilbud psykiatri
Sundhed, Omsorg og Handicap - døgntilbud
psykiatri
Befolkningsprognose 2021 18-66 år
Mågruppeandel (pr. ult. april 2021)
Forventet antal borgere/årsværk i målgruppen

2022
37.434
0,098%
36,7

2023
37.943
0,098%
37,2

2024
38.349
0,098%
37,6

2025
38.743
0,098%
38,0

Ud fra ovenstående forudsætninger beregnes behovet for budget til stigning i antal borgere som følge af
den forventede demografiske udvikling i befolkningsprognosen. Dette fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 13. Behov for budget til forventet fremtidig stigning i antal – døgntilbud psykiatri (1.000 kr., pl 2021)

Sundhed, Om sorg og Handicap - døgntilbud psy kiatri
Gennemsnitsudgift pr. borger
Årlig beregnet v ækst i antal borgere (årsv ærk) pga.
befolkningsprognose
Behov for budget til dem ografistigning (årlig
ændring)
Akkum uleret behov for budget til dem ografistigning

2022

2023

2024

2025

7 21

7 21

7 21

7 21

0,3

0,5

0,4

0,4

233

360

287

27 8

233

593

880

1.158

Det akkumulerede behov for budget til håndtering af forventet stigning i antal borgere i døgntilbud psykiatri stiger således fra ca. 230.000 kr. i 2022 til ca. 1,2 mio. kr. i 2025.
Nedenstående tabel viser det afledte behov for budget til dagtilbud for de borgere, der forventes at tilgå
i døgntilbud.
Tabel 14. Behov for budget til forventet fremtidig stigning i antal – dagtilbud psykiatri (1.000 kr., pl 2021)

Sundhed, Om sorg og Handicap - dagtilbud psy kiatri
Gennemsnitsudgift pr. borger
Årlig ændring i beregnet antal borgere (årsv ærk) - udv ikling ud
fra antal borgere med psy kiske lidelser i døgntilbud
Behov for budget til dem ografistigning (årlig
ændring)
Akkum uleret behov for budget til dem ografistigning

2022

2023

2024

2025

1 36

1 36

1 36

1 36

0,3

0,5

0,4

0,4

44
44

68
112

54
166

53
219

Det akkumulerede behov for budget til håndtering af forventet stigning i antal borgere i dagtilbud psykiatri stiger således fra ca. 50.000 kr. i 2022 til ca. 200.000 kr. i 2025.
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Nedenstående tabel viser det samlede behov for budget for borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud.
Tabel 15. Samlet behov for budget – psykiatri i alt (1.000 kr. pl 2021)

Sundhed, Om sorg og Handicap - dag- og døgntilbud
psy kiatri i alt

2022

Samlet behov for budget - psy kiatri (årlig ændring)
Akkum uleret behov for budget til dem ografistigning

2023

27 7
27 7

428
7 05

2024
341
1.046

2025
331
1.37 6

Det akkumulerede behov for budget til håndtering af forventet stigning i antal borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud stiger således fra ca. 280.000 kr. i 2022 til ca. 1,4 mio. kr. i 2025.

4.4.4 Udmøntning – døgn- og dagtilbud psykiatri
Der foreslås udmøntning af puljebeløb og håndtering af faktisk udvikling vedrørende døgn- og dagtilbud psykiatri ud fra følgende principper:

 Modellen har virkning fra og med budget 2022.
 Beløbene udmøntes årligt som en fast ramme i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Der sker ikke
efterregulering af indeværende budgetår.

 Det tekniske budget i året efter reguleres ud fra den nyeste befolkningsprognose.
 Der ændres ikke i dækningsgraden.
 Gennemsnitsudgift pr. borger holdes konstant. Der ændres således ikke i budgettet med udgangspunkt i eventuelle ændringer i gennemsnitsudgift pr. borger

 Der følges løbende op på modellen og forudsætningerne heri i forbindelse med den løbende politikkontrol for forandringen.

4.5

Samlet forslag til ny model

De i alt tre præsenterede modeller medfører følgende nye årlige budgetbeløb:
Tabel 16. Samlet oversigt over nye årlige budgetbeløb (1.000 kr., pl 2021)

Samlet oversigt for de tre modeller
Sundhed, Omsorg og Handicap - handicap
Sundhed, Omsorg og Handicap - psykiatri
Arbejdsmarked og Social
Behov for budget til demografi- og
aktivitetsstigning (årlig ændring) i alt

2022
1.473
277
143

2023
2.275
428
221

2024
1.813
341
176

2025
1.759
331
171

1.893

2.923

2.330

2.260

Nedenstående tabel viser de akkumulerede budgetbeløb:
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Tabel 17. Samlet oversigt over akkumulerede budgetbeløb (1.000 kr., pl 2021)

Samlet oversigt for de tre modeller
Sundhed, Omsorg og Handicap - handicap akkumuleret behov for budget
Sundhed, Omsorg og Handicap - psykiatri - akkumuleret
behov for budget
Arbejdsmarked og Social - akkumuleret behov for
budget
Akkumuleret behov for budget til demografi- og
aktivitetsstigning i alt

2022

2023

2024

2025

1.473

3.748

5.561

7.320

277

705

1.046

1.376

143

363

539

710

1.893

4.816

7.146

9.406

Ovenstående betyder, at forslaget medfører et samlet beregnet akkumuleret behov for budget på 1,9 mio.
kr. i 2022, stigende til 4,8 mio. kr. i 2023, 7,1 mio. kr. i 2024 og 9,4 mio. kr. i 2025.
Følgende midler er pt. afsat til aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet i alt – dvs. til borgere fra både Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap. Der fremgår både afsatte midler fra den nuværende model og afsatte midler fra budgetforliget 2021-2024.
Tabel 18. Oversigt over forlods afsatte midler til aktivitetsstigning (1.000 kr., pl 2022).

Afsatte midler til aktivitetsstigning
Nuværende pulje i alt (inkl. forventet
udmøntning i 2. budgetopfølgning 2021)
Pulje fra budgetforliget 2021-2024
I alt

2022

2023

4.212
4.212

4.212
6.120
10.332

2024
4.212
12.240
16.452

2025
4.212
12.240
16.452

Fordi der – som tidligere beskrevet - eksisterer en meget høj grad af usikkerhed i modellen, foreslås det
at opretholde en pulje på området. Formålet hermed er at tage højde for en evt. uforudset udvikling i de
kommende budgetår. Puljen svarer til differencen mellem de pt. afsatte midler til aktivitetsstigning på
området og det beregnede akkumulerede behov for budget til demografi- og aktivitetsstigning i 2022 og
frem. Dette fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 19. Pulje til uforudset udvikling (1.000 kr., pl 2021)

2022

2023

2024

2025

Pt. afsatte midler til aktiv itetsstigning i alt
Akkumuleret behov for budget til demografi- og
aktiv itetsstigning i alt

4.21 2

1 0.332

1 .893

4.81 6

7 .1 46

9.406

Difference

2.31 9

5.51 6

9.306

7 .046

Pulje til uforudset udv ikling

2.319

5.516

9.306

7 .046

1 6.452

1 6.452

Puljen udgør således 2,3 mio. kr. i 2022 stigende til 5,5 mio. kr. i 2023, 9,3 mio. kr. i 2024 og 7,0 mio.
kr. i 2025. Faldet fra 2024 til 2025 skyldes, at de midler, der blev tilført området i budgetforliget for
2021-2024, kun blev tilført i 2023 og 2024, hvorefter der ikke blev lagt en stigning ind.
Det skal understreges, at der er en række usikkerheder, der kan udfordre forslaget til den nye models
robusthed i forhold til at kunne forudsige udviklingen på området. En model til håndtering af udviklingen inden for det specialiserede socialområde vil således aldrig kunne være fuldstændig retvisende. Forhold, der har betydning, er eksempelvis:

 Antal borgere: Den faktiske udvikling i til- og afgang kan have et mønster, der afviger fra det forudsatte. Dette kan eksempelvis være præget af:
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diagnoseudvikling
udvikling i forventet levealder.
Gennemsnitsudgift pr. borger: Den faktiske gennemsnitsudgift pr. borger kan afvige fra den forudsatte (både ved tilgåede og afgåede borgere).





Der kan være et skisma mellem modellens robusthed og de incitamenter, der er indbygget i modellen.
Ved at indarbejde en fast dækningsgrad – og dermed ikke en yderligere stigning ud over befolkningsudviklingen – medfører dette et incitament til at arbejde for et vis flow i til- og afgang i målgrupperne. Omvendt kan man forestille sig – jf. ovenstående – at omstændigheder gør, at der reelt er en stigende dækningsgrad, som modellen således ikke tager højde for. Der er dog søgt at tage højde for dette i modellen
for døgn- og dagtilbud handicap.
Ovenstående skisma gør sig gældende i forhold til gennemsnitsudgiften: Når der indarbejdes en fast
gennemsnitsudgift pr. borger, vil dette medføre et incitament til at arbejde med at holde gennemsnitsudgiften på dette niveau, f.eks. gennem tæt, løbende opfølgning på relevante sager. Der kan omvendt
være borgere, hvor det – grundet udviklingen i borgernes behov – ikke er muligt at opretholde gennemsnitsudgiften, men hvor denne vil stige.
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