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Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botil-
bud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: 

 Kompenserende specialundervisning 

 Socialpsykiatri 

 Hjemmevejlederordning til bl.a. udviklingshæmmede 

 Dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap 

 Kontaktperson- og ledsagerordning til socialt udsatte og psykisk syge m. 

 Beskyttet beskæftigelse 

 Aktivitets- og samværstilbud 

Mål 

Specialiserede tilbud til voksne og ældre 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Styrke den helhedsorienterede indsats om-
kring borgere, der har fysik eller psykisk 
funktionsnedsættelse.  

I forbindelse med Fasanvejstilbuddet indflytning i nye lokaler skal 
sikres udvikling og optimering af eksisterende tilbud sammen med 
kompetenceudvikling af medarbejdere på det specialiserede områ-
de.  
Effekten er, at borgerne tillknyttet Solrød Kommunes egne tilbud 
oplever forbedrede fysiske forhold og endnu bedre koordineret og 
udviklende støtte.  

Byrådet ønsker at styrke indsatsen omkring 
egen bolig som udgangspunktet for det go-
de liv.  

I forbindelse med udvidelse af antallet af almennyttige boliger i Sol-
rød Kommune skal borgere der nu er i midlertidige bo- og støttetil-
bud uden for Solrød Kommune, hvor det er muligt, sikres et tilbud 
om at flytte i egen bolig.  Fokus er på forberedelsen sammen med 
borgerne, etablering af relevant støtte og relevant kompetenceud-
vikling i forbindelse med borgernes etablering i egen bolig. 
Igangsætning af virtuel bo-støtte.    
Effekten er gode forløb og tilstrækkelig kompenserende støtte for 
borgere, der etableres i egen bolig efter korte og længere tids op-
hold i midlertidige bo- og støtteforløb.  
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Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Beløbene i tabeller-
ne er angivet i hele 1.000 kr. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2018 vedtaget med budget 
2017-2020 til nu. De indarbejdede ændringer indeholder konsekvenser af byrådssager efter budgetved-
tagelsen i oktober 2016 og tilpasning til forventede antal brugere på området. Den samlede op- og ned-
justering af budgettet fremgår af punkt 2 og 3. Nye initiativer til budgettet fremgår af punkt 4 og kan ses 
mere detaljeret i tabel 2 nedenfor.  

Tabel 1A: Budgettets udvikling (Serviceudgifter indenfor servicerammen) 

8. Det specialiserede voksenområde 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 80.822 80.822 80.822 80.822 

4. Opjustering af budgetgrundlag 8.736 8.736 8.736 8.736 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -5.438 -5.438 -5.438 -5.438 

6. Nye initiativer 380 -537 -1.287 -1.862 

Budget 2018-2021 84.500 83.583 82.833 82.258 

Tabel 1B Budgettets udvikling (serviceudgifter udenfor servicerammen) 

8. Det specialiserede voksenområde, udenfor service 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2018-2021 -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

Nye initiativer 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr.: 

Tabel 2A: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1000 kr.) – serviceudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel Borgerbetjening, forventet effektiviseringsgevinst  -25 -25 -25 

14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107 380 -512 -1.262 -1.837 

 Nye initiativer i alt 380 -537 -1.287 -1.862 

03-34 Virtuel Borgerbetjening  

Administrationen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i et ef-
fektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved mindre tid på kørsel og mø-
der med borgerne.  
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14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107  

Når de mange nye almennyttige boliger er færdige ultimo 2018 og start 2019, har borgere i Solrød Kom-
munes egne opgangsfællesskaber samt borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud mulighed for at flytte i 
egen bolig. Eller hvad angår borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, er der også en mulighed for at flytte 
til opgangsfællesskaber i Solrød Kommune (fordi borgerne her får mulighed for egen bolig). Der er altså 
tale om en bolig og tilbudsrokade til mindre indgribende (og dermed billigere) støtteforanstaltninger.  

Flytning af borgere fra opgangsfælleskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig forudsætter: 

 Opnormering af eksisterende egne tilbud til at kunne støtte de flere borgere 

 Kompetenceudvikling af eksisterende personale 

 Tilknytning til ældreområdets fagsystem og implementering af virtuel bo-støtte  

Budget 2018-21 

Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3A: Nettobudget (1.000 kr.) – Serviceudgifter  

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.353 3.353 3.353 3.353 

4.62.85 Kommunal tandpleje 42 42 42 42 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.  6.725 9.558 8.808 8.233 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 90 90 90 90 

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108) 25.661 25.661 25.661 25.661 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud 11.038 9.038 9.038 9.038 

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107) 24.355 22.605 22.605 22.605 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §§ 45, 97-99) 1.669 1.669 1.669 1.669 

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) 2.402 2.402 2.402 2.402 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) 9.164 9.164 9.164 9.164 

I alt 82.445 81.528 80.778 80.203 

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller 
psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale 
driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. Budgettet omfatter: 

Objektiv finansiering af institutioner 

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende institutioner. Udgif-
terne fordeles efter objektiv finansiering til landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne 
med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. 

Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 487 t.kr. i 2018. 

Køb af pladser 

Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. 

Budgettet til køb af pladser er på 441 t.kr. i 2018, og dækker udgifter til køb af pladser til 6 helårsperso-
ner. 
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Abonnementsbetaling 

Udgifterne dækker betaling af Solrød kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde, som 
leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informati-
ons- og kommunikationstekniske hjælpemidler. 

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og Greve, Køge, Lejre, Stevns og Sol-
rød kommune, hvor udgifterne til drift af centret fordeles efter indbyggertal. Solrød kommunes andel ud-
gør ca. 8 %. Det svarer til 2.426 t.kr. i 2018. 

4.62.85 Kommunal tandpleje 
Budgettet på 42 t.kr. omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk eller 
fysik funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 14 
t.kr. 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 

Udgifter - Solrød Kommunes egne tilbud indenfor området Budget 2018 

Støtte i eget hjem til udviklingshæmmede eller sindslidende borgere 3.104 

Lindevej 893 

Spar 7 1.161 

Hjerter 9 1.295 

Støttecenter 173 

Bofællesskabet Hyldevej 89 

Arbejdsskade 10 

I alt 6.725 

Solrød Kommunes egne korps 

Lindevej 15 

Byrådet besluttede i maj 2014 at der skulle etableres et bofællesskab til socialt og psykisk sårbåre unge 
mellem 18 og 25 år på Lindevej 15 i Havdrup. Målgruppen for tilbuddet er unge, der har brug for hjælp til 
at takle nogle udfordringer inden de, på egen hånd, kan fastholde et job, gennemføre en uddannelse, og 
bo alene i egen bolig. 

Der har i de senere år været en stigning i antallet af personer i målgruppen i kommunen. Etableringen af 
boligerne på Lindevej, har medført færre udgifter til køb af tilbud hos andre aktører/kommuner, men giver 
også de unge et godt lokalt tilbud, som kan bidrage til de unges udvikling og øge deres muligheder for at 
komme i uddannelse eller ordinær beskæftigelse på sigt. 

Et ophold på Lindevej kan vare fra 6 måneder og op til 2 år, afhængigt af den unges behov og af de mål, 
der beskrives i den unges handleplan. Der er plads til 9 unge af gangen. 

Spar 7 

Den 15. maj 2013 åbnede/flyttede de første borgere ind i Solrød Kommunes ny blokbofællesskab ”Spar 
7”, i Trylleskoven.  

Målgruppen er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig 
daglig livsførelse, vil være i stand til at kunne bo i egen bolig helt uden eller med begrænset støtte. 

Boligerne er oprettet i almene boliger og er omfattet af en lejekontrakt, og hvor opsigelsen som ud-
gangspunkt skal ske efter lejelovens regler. 1 af de 8 boliger i Trylleskoven skal bruges til fælles pæda-
gogiske aktiviteter for beboerne. Huslejen for denne bolig vil blive delt ud på de 7 beboere. 

De 7 beboeres boliger i Trylleskoven er omfattet af tidsbegrænsede lejekontrakter. 

Hjerter 9 

Solrød kommune har etableret et bofællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede bor-
gere, der ønsker at flytte i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig dagliglig 
livsførelse. 
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Bofællesskabet er etableret i 9 2-værelses lejligheder. 

Derudover bor 36 udviklingshæmmede borgere ude i deres eget hjem. 

Der er ansat 9 faste hjemmevejledere tilknyttet bofællesskabet og derudover yder støtte og vejledning til 
borgerne i eget hjem. 

Støttecenter 

Fasanvej 16 fungerer som base for medarbejderne i Center for handicap og socialpsykiatrien. Herudover 
er det værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød kommune. 

Nye initiativer i området 

Bofællesskabet Hyldevej 

Gennem længere tid har behovet for et mindre indgribende tilbud til unge borgere, som kommunen skal 
støtte hen imod uddannelse eller beskæftigelse, været stigende. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
godkendte derfor oprettelsen af et nyt bofællesskab for socialt og psykisk sårbare unge på Hyldevej d. 
18. april 2017. De unge skal støttes i at gennemføre deres uddannelse eller fastholdes i beskæftigelse.  

Målgruppen er unge der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er i gang med en uddannelse eller 
har en uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. Der er plads til 4 unge af gan-
gen. 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer  

Budgettet dækker udgifter til botilbud til personer med særlige sociale problemer. Budgettet er opdelt på 
følgende områder: 

Forsorgshjem 

Udgiften dækker ophold på forsorgshjem for borgere uden bopæl. 

Budgettet på 82 t.kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. per-
son på 41 t.kr. 

Udgiften refunderes med 50 % statsrefusion. 

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød kommune 
skal betale. 

Kvindekrisecentre 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, 
trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsa-
get af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 

Budgettet dækker ophold på kvindekrisecenter, samt psykologhjælp til børn, der har været med deres 
moder på kvindekrisecenter. 

Budgettet på 94 t.kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. per-
son på 47 t.kr. 

Udgiften refunderes med 50 % statsrefusion. 

Statsrefusion 

Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre med i alt 88 t.kr. 
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5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til perso-
ner, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfat-
tende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få 
dækket disse behov på anden vis (SEL § 108). 

Udgift Budget 2018 

Botilbud for særlige sociale problemer 8.204 

Botilbud for nedsat funktionsevne 14.068 

Botilbud for sindslidende 3.390 

I alt (i 1.000 kr.) 25.661 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket for-
ventning om afgang.  

§108 2015 2016 2017 2018 

Primo 36 33 34 34 

Tilgang 2 1 1 1 

Afgang 5 0 1 1 

Ultimo 33 34 34 34 

Solrød kommune er handlekommune på 6 af de 34 sager/borgere. 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud 

Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt, hvor indsatsen er 
på et lignende niveau som et botilbud. 

Socialpædagogisk bistand ydes til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne eller særlige sociale problemer ha behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, 
rådgivning, støtte eller omsorg.   

Udgift Budget 2018 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud 11.038 

I alt (i 1.000 kr.) 11.038 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket for-
ventning om afgang, og dækker udgifter til 28 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 
394 t.kr. 

§85 2015 2016 2017 2018 

Primo 28 32 35 28 

Tilgang 8 10 3 6 

Afgang 4 7 10 6 

Ultimo 32 35 28 28 

Der forventes på baggrund af nye initiativer jf. 14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107 en besparel-
se på området på 2.000 t.kr. fra og med regnskab 2019.  
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5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 

Området omfatter udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk el-
ler psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. 

Udgift Budget 2018 

Sindslidende 10.310 

Særlige sociale problemer 4.109 

Handicappede 10.086 

Særlige botilbud 246 

Beboernes betaling -400 

Arbejdsskade forsikring 5 

I alt (i 1.000 kr.) 24.355 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket for-
ventning om afgang.  

Solrød kommune er handlekommune på 36 af de 39 sager/borgere. Herudover dækker budgettet udgif-
ten til plejeløn til 1 hjemmeboende borger. 

Der forventes på baggrund af nye initiativer jf. 14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107 en besparel-
se på området på 1.750 t.kr. fra og med regnskab 2019.  

5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99) 

Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsev-
ne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde. 

Personkredsen og omfanget for støtte- og kontaktpersonordninger i Solrød kommune: 

Kontaktperson- og ledsagerordninger – ØD  

Budgettet dækker udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger til sindslidende, misbrugere og særlige 
sociale problemer og fordeles således  

Udgift Budget 2018 

Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.659 

Arbejdsskade forsikring 10 

I alt (i 1.000 kr.) 1.669 

 
  

§107 2015 2016 2017 2018 

Primo 40 43 39 39 

Tilgang 14 4 6 3 

Afgang 11 8 6 3 

Ultimo 43 39 39 39 
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5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse, hvor kommunen skal sørge for tilbud om beskyttet 
beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på ar-
bejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 24 borgere modtager tilbuddet i 
august 2017. Det er to flere end i 2016. 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 

Budgettet dækker udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. 

Budgettet dækker udgifter til 42 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 
218 t.kr. 

Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 2B: Nettobudget (1.000 kr.) – Serviceudgifter udenfor rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.22.07 Indtægter, den centrale refusionsordning -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

I alt -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

5.22.07 Central refusionsordning 

For personer over 18 år og under 67 år yder staten statsrefusion således: 

25 % af sags udgifter årligt mellem 950.000 kr. til 1.769.999 kr.  

50 % af sags udgifter årligt over 1.770.000 kr.  

Indtægter for særligt dyre enkeltsager fordeler sig således: 

Foranstaltning Budget 2018 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede -701 

Botilbud til længerevarende ophold  -1.353 

I alt -2.054 

 

  

§103 2015 2016 2017 2018 

Primo 26 22 24 22 

Tilgang 1 3 0 2 

Afgang 3 1 2 2 

Ultimo 24 24 22 22 

§104 2015 2016 2017 2018 

Primo 43 44 42 42 

Tilgang 5 4 1 1 

Afgang 4 3 1 1 

Ultimo 44 43 42 42 
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Nøgletal 

Tilbud til voksne med særlige 
behov – udgift i kr. pr. voksen 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede  

176 147 120 97 

Behandling af stofmisbrugere  273 164 212 272 

Botilbud til længerevarende  
ophold  

1.996 2.470 2.262 2.087 

Botilbud for midlertidigt ophold 1.704 1.555 1.781 1.286 

Kontaktperson og  
ledsagerordninger  

82 129 118 125 

Beskyttet beskæftigelse  148 321 346 292 

Aktivitets- og samværstilbud  725 827 758 722 

 

Tilbud til voksne med særlige 
behov – udgift i kr. pr. voksen 

Budget 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede  

154 149 123 104 

Behandling af stofmisbrugere  194 148 222 278 

Botilbud til længerevarende  
ophold  

2.370 2.369 2.410 2.123 

Botilbud for midlertidigt ophold 1.545 1.608 1.848 1.271 

Kontaktperson og 
 ledsagerordninger  

168 136 128 125 

Beskyttet beskæftigelse  233 334 317 280 

Aktivitets- og samværstilbud  699 784 715 714 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8.700 samt 8.701. 
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