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Notat 

 

Til Byrådet 

Til Orientering 

 

Afrapportering på opfølgningspunkter vedrørende voksenhandi-

capområdet 

I forbindelse med afslutning af regnskab 2017 blev det besluttet at stoppe 

den kvartalsvise opfølgning på den økonomiske situation på voksenhandi-

capområdet. I forlængelse heraf blev det besluttet, at Sociale forhold og 

Beskæftigelse skal afrapportere for byrådet på en række uafklarede punkter 

som opfølgning på tidligere budgetforlig. Det drejer sig om 1) fremlæggelse 

af fagligt forsvarlige omkostningseffektive initiativer på BPA-området, 2) 

mere klarhed over det politisk fastlagte serviceniveau på voksenhandicap-

området, samt 3) notat om den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse 

i Voksenhandicap. 

Afrapporteringen omfatter desuden 4) en opfølgning på udmøntningen af 

velfærdsteknologiske midler, på baggrund af budgetforlig 2016 og 2017. 

 

BPA-området 

På baggrund af budgetforliget for 2017-2020 er der gennemført en analyse 

af BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) i Aarhus Kommune. 

Analysen består dels af en sammenligning med Københavns Kommune og 

Aalborg Kommune og dels af en række identificerede handlemuligheder, der 

kan modvirke, at ordningen udvikler sig fordyrende over de kommende år.  

Analysen viser, at Aarhus i sammenligning med København har betydeligt 

flere BPA-ordninger både absolut og relativt set, mens Aalborg er på niveau 

med Aarhus, når der ses på BPA-området bredt. Forskellen i omfang mellem 

Aarhus og København kan forklares med dels en række strukturelle forkla-

ringer såsom historik og boligudbud, der har betydning for målgruppens 

størrelse, samt forskelle i den kommunale visitationspraksis.  

Blandt de væsentligste identificerede handlemuligheder kan nævnes indfør-

sel af skærpet visitation i forhold til krav om arbejdslederfunktionen og nat-

dækning samt afdækning af den organisatoriske snitflade til beslægtede 

områder af serviceloven. I sparekataloget for 2019 indgår de af handlemu-

lighederne i analysen, der vurderes til at kunne give en direkte besparelse.  

 

Politisk fastlagte serviceniveauer 

Med budgetforlig 2017-2020 gav forligskredsen Sociale forhold og Beskæfti-

gelse en hensigtserklæring om ”at igangsætte en proces, der skal skabe 

mere klarhed over det politisk fastlagte serviceniveau” i Voksenhandicap.  

Udspringet herfor var analysen af Voksenhandicaps økonomi fra 2016 og 

vurderingen af, at mere gennemsigtighed omkring serviceniveauer ville kun-

ne bidrage til at reducere budgetudfordringerne i Voksenhandicap. 
Som opfølgning på hensigtserklæringen har Sociale forhold og Beskæftigel-

se, i samarbejde med Sundhed og Omsorg, udformet en fælles kvalitets-

standard for bostøtte i eget hjem (servicelovens § 85), indeholdende nye og 

mere detaljerede serviceniveaukategorier og fælles takstberegningsmetode. 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Socialforvaltningen 

Aarhus Kommune 

Ressourcestyring 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

E-mail: 

social@aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jakra@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Rasmussen 



 

 

Bilag 10 

 

15.08.18 

Side 2 af 2 

Standarden skaber tydelighed om serviceniveauet på bostøtteområdet og 

sikrer en fælles kommunal forståelse om takstberegningen. 

I forhold til det videre arbejde med at skabe gennemsigtighed foreslås, at 

Sociale forhold og Beskæftigelse igangsætter et arbejde med at udforme et 

enkelt og tydeligt informationsmateriale til borgerne om de vejledende ser-

viceniveauer inden for paragrafferne 85, 103, 104, 107 og 108. 

Det bemærkes, at politisk fastsatte serviceniveauer har indflydelse på sags-

afgørelserne og på muligheden for at agere fleksibelt i den enkelte borgers 

sag. Det bemærkes også, at serviceloven foreskriver, at de konkrete afgø-

relser skal hvile på en konkret og individuel vurdering samt, at afgørelserne 

træffes på baggrund af en kombination af faglige og økonomiske hensyn.  
 

Driftsøkonomisk og socialfaglig botilbudsstørrelse i Voksenhandicap 

Baggrunden for afrapporteringen på den driftsøkonomiske optimale botil-

budsstørrelse er en påtegning fra Borgmesterens Afdeling på Sociale forhold 

og Beskæftigelses anlægsindstilling ”Etablering af 22 almene handicapboli-

ger” tiltrådt af Byrådet 22. marts 2017. Af påtegningen fremgår det, at der i 

de kvartalsvise afrapporteringer af voksenhandicapområdets økonomi skal 

følges særskilt op på den effektive drift af institutionerne og de forudsatte 

effektiviseringsgevinster ved nye anlæg. 

Sociale forhold og Beskæftigelse har udarbejdet et notat om den driftsøko-

nomiske og socialfagligt optimale botilbudsstørrelse i Voksenhandicap. I 

notatet redegøres og argumenteres for dels de driftsøkonomiske hensyn, 

der bør indgå i vurderingen af den optimale botilbudsstørrelse. En KL-

analyse indikerer, at det ud fra et rent driftsøkonomisk perspektiv vil være 

optimalt at bygge enheder på mellem 21 og 40 boliger. Der kan dog være 

alternative modeller, som kan give samme driftsøkonomiske resultat – f.eks. 

samdrift af flere mindre tilbud. Sociale forhold og Beskæftigelse vil i indstil-

lingerne om de konkrete byggerier beskrive afvejningen mellem driftsoptime-

ring, den socialfaglige indsats og de fysiske rammer. 

 

Velfærdsteknologimidler 

I budgetforliget for 2016 blev der afsat en reserve til finansiering af velfærds-

teknologiske tiltag i nye og eksisterende plejeboliger til borgere med handi-

cap. I budgetforliget 2017 besluttede byrådet at udmønte denne reserve, 

som en ramme, der kan finansiere velfærdsteknologiske projekter med di-

rekte afledte driftsbesparelser på voksenhandicapområdet. 

I sparekataloget for 2019 indgår forslag om investering i velfærdsteknologi, 

der forudsætter, at de resterende midler i reserven til velfærdsteknologiske 

forbedringer udmøntes til Socialforvaltningen i Magistratens Budgetforslag. 

Investering i velfærdsteknologiske indsatser til borgere på voksenhandicap-

området skal bidrage til, at borgerne i højere grad bliver i stand til at klare 

flere ting selv. De velfærdsteknologiske indsatser vil blive udvalgt ud fra 

følgende strategiske fokusområder: 1) Alarm- og sikkerhedssystemer, 2) 

Basis It & Hardware 3) Fra 2 – 1 – det brede perspektiv. Der er i udvælgel-

sen af teknologier lagt vægt på at finde teknologier, der har potentiale til at 

kunne skabe en gevinst i perioden 2019-2022. 


