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Politikområde 9 omfatter primært ydelser efter Sundhedsloven og Serviceloven og indeholder økonomi 
med berøringsflade til en stor del af borgerne i Solrød Kommune.  

Inden for Sundhedslovens område drejer det sig om følgende opgaver: 

 Den aktivitetsbestemte medfinansiering af offentlige sundhedsudgifter  

 Genoptræningsområdet efter Sundhedsloven 

 Den borgerrettede forebyggelsesindsats 

 Den kommunale hjemmesygepleje, herunder akutfunktionen.  

Inden for Servicelovens område drejer det sig om en lang række tilbud, der primært henvender sig til 
borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau og der i blandt på følgende områder: 

 Hjemmehjælp til borgere i eget hjem (personlig pleje, praktisk bistand samt madservice), hvor 
borgeren har frit valg imellem kommunal eller privat leverandør. 

 Hjemmepleje til borgere på Plejecentret Christians Have (personlig pleje, praktisk bistand og 
samt madservice). Dette område er ikke omfattet af frit valg.  

 Træning og rehabilitering under serviceloven 

 Kropsbårne hjælpemidler,  

 Genbrugshjælpemidler  

 Kontaktperson- og ledsagerordninger 

Inden for politikområdet findes: 

 102 plejeboliger i Plejecenter Christians Have, hvoraf  
o 50 boliger drives af kommunen  
o 52 boliger drives af Aleris Omsorg A/S. 

 15 rehabiliteringspladser på Christians Have. 

 37 ældreboliger i Gulspurven 

 18 ældreboliger i Admiralparken 

 21 ældreboliger på Christians Torv 

 23 daghjemspladser (almindelige pladser) 

 15 pladser på demensdaghjemmet Oasen 

For plejeboligerne gælder det, at disse opjusteres fra 102 til 142 pladser i perioden december 2018 – 
april 2019. For rehabiliteringspladserne gælder det, at de pr. 1. december 2018 udvides fra 15 til 24 
pladser. Al visitation til ovennævnte tilbud sker gennem kommunens bestillerenhed, mens plejeopgaver-
ne udføres af henholdsvis kommunale og private leverandører på området.  

Der skal i de kommende 10 år arbejdes målrettet med de udfordringer, der følger af den demografiske 
udvikling samt den stigende specialisering af sundhedsvæsenet. Med henblik på at kunne tilbyde en god 
service for borgerne også fremadrettet vil nøgleordene være: 

 innovative løsninger 

 forebyggende og rehabiliterende indsatser 

 effektiv drift 

 inddragelse af civilsamfundet 

Det fremgår af Sundhedsloven, at kommunen skal skabe rammer for en sund levevis og etablere fore-
byggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Der har derfor i seneste år været øget fokus på at 
integrere sundhed i alle dele af Solrød Kommunes virksomhed og i samarbejdet med foreningslivet, frivil-
lige organisationer og patientforeninger. Fremadrettet vil der fortsat være fokus på dette, og eftersom til-
tag på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet løses tværsektorielt, kan disse findes på flere politik-
områder. Det ændrede fokus resulterer endvidere i, at der udarbejdes en ny sundhedspolitik i løbet af 
2018. 

På politikområdet 9 er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sundhedspolitik 

 Sundhedsstrategi 2015-2018 

 Fælles om bedre sundhed – Sundhedsaftale 2015 -2018  

 Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 

 Værdighedspolitikken 
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Der er i 2016 udarbejdet en national handlingsplan indeholdende en styrket indsats for den ældre medi-
cinske patient, og der er i finansloven for 2016 prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016 -2019, og her-
efter 300 mio. kr. årligt. Handlingsplanen vedrører indsatsen på sygehusene, i kommunerne og i almen 
praksis og har til formål at modvirke overbelægning og skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen 
for den ældre medicinske patient.  
 
For sundhedsområdet i Solrød Kommune betyder dette, at der fortsat skal arbejdes med en styrkelse af 
den kommunale akutfunktion, som i 2018 forventes at kunne leve op til nationale kvalitetsstandarder for 
akutfunktioner. Der ud over skal der arbejdes med initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning. 

Regeringen har afsat 1 mia. kr. årligt i perioden 2016 -2019 til et styrket arbejde med en værdig 
ældrepleje, og Solrød Kommunes andel er 3,396 mio. kr. Kommunerne er forpligtigede til at udarbejde 
og implementere en værdighedspolitik, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på 
ældreområdet, så det bliver tydeligt for de ældre og deres pårørende, hvilke pejlemærker der gælder for 
ældreplejen i den enkelte kommune.  

Solrød Kommune har derfor i 2016 udarbejdet værdighedspolitik, som er fuldt implementeret i 
organisationen. Som led i implementeringen indgår aktiviteter, der understøtter indsatsområder 
vedrørende:  

 Livskvalitet 

 Selvbestemmelse 

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

 Mad og ernæring 

 En værdig død 
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Mål 

Forebyggelse, sundhed, genoptræning, ældre og handicappede 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse. 
  
Med udgangspunkt i regeringens nationale mål for 
sundhed og Solrød Kommunes sundhedsstrategi 
iværksættes relevante forebyggelses- og sundheds-
fremmende indsatser. 

Sundhedsstrategiens mål og indsatser for 2018 imple-
menteres og projekter gennemføres som beskrevet i 
den årlige evaluering. 
 
Der udarbejdes en ny Sundhedsstrategi for årene 
2019-2022. Strategien skal være udarbejdet og politisk 
godkendt ultimo 2018. 

Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse. 
  
Implementering af Sundhedsaftale 2015-2018: "Fælles 
om bedre sundhed".  
  
Fokus på det nære sundhedsvæsen, hvor uhensigts-
mæssige indlæggelser og genindlæggelser forebygges, 
og hvor kronikere sikres gode rehabiliteringsforløb. Der 
skal samtidig være fokus på den tilhørende økonomi i 
form at kommunens medfinansieringsforpligtigelse af 
sundhedsvæsenet, hvor mulige måder at forebygge 
udgifterne på, skal tages i anvendelse 

At målrette indsatser på baggrund af udarbejdet ledel-
sesinformation, med henblik på at nedbringe uhen-
sigtsmæssige indlæggelser med 5 % pr. år. 
 
Med udgangspunkt i de tiltagende komplekse borgere, 
som udskrives fra sygehusene, skal der etableres kost-
effektive nye løsninger. 
 
Udviklingen af Sundhedsaftalens sidestilling af borgere 
med psykiske- og somatiske problemstillinger i forhold 
til retten til en genoptræningsplan følges nøje. Kompe-
tenceudvikling blandt terapeuterne implementeres ved 
behov. 

Ny teknologi. 
  
Med henblik på at imødegå de kommende års udfor-
dringer med flere ældre og færre hænder til at tage sig 
af borgerne, skal der ske en udvikling af nye innovative 
servicetilbud og teknologiske løsninger, til gavn for så-
vel borgere som medarbejdere. 

At implementere og gevinstrealisere minimum en tek-
nologisk løsning pr. år. 

Frivilligindsatsen. 
  
Understøtte borgernes muligheder for at tage ansvar 
for kommunens sociale udfordringer ved at understøtte 
den frivillige indsats. 

Der indgås et samarbejde med kommunens sundheds-
fremmende medarbejder om mulighederne for inddra-
gelse af frivillige på det sundhedsstrategiske område. 
 
Desuden samarbejdes der med ledere i kommunen i 
forhold til at identificere områder, hvor frivillige med for-
del kan supplere medarbejdernes indsats. Der tages 
kontakt til relevante frivillige foreninger og organisatio-
ner med henblik på at etablere nye relevante aktiviteter. 

Puljeprojekter. 
  
I forbindelse med seneste 3 års finanslove, er der ud-
delt puljemidler til på forskellig vis at give et løft af Æld-
reområdet. Midlerne skal anvendes med størst mulig 
fokus på forebyggelse og rehabilitering af den enkelte 
ældre borger, der enten har svært ved eller begynden-
de svært ved at klare sig selv. Samtidig skal der være 
fokus på, at Ældre- og sundhedsområdet inden for 
rammerne af de økonomiske og lovgivningsmæssige 
muligheder agerer spørgende og lyttende overfor bor-
gernes ønsker og behov. 

Værdighedspuljen (2016-): De beskrevne indsatser im-
plementeres og justeres i løbet af 2017, der skal ske en 
halvårlig rapportering til udvalget. 
 
Klippekortordningen på Plejecentret Christians Have 
evalueres ultimo 2018. 

Plejeboligkapacitet. 
  
Det stigende behov for pleje af de svageste ældre skal 
fremtidssikres ved at udbygge Christians Have med 40 
tidssvarende plejeboliger og 9 rehabiliteringspladser. 
Samtidig ønsker Byrådet at skabe liv omkring boligerne 
ved at åbne udenomsarealerne imod det omkringlig-
gende boligbyggeri. 

Såvel ledere som medarbejdere deltager aktivt i forbe-
redelserne til at skabe de bedst mulige fysiske rammer 
i det igangværende plejeboligbyggeri. 
 
Forberedelse af indflytning, og dermed drift af såvel 
plejeboliger som det udvidede rehabiliteringsafsnit. 
 
Der afsøges muligheder for at etablere og skabe 
spændende og livfulde udenomsarealer ved Plejecen-
tret Christians Have. 
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Befolkningsudvikling 

Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprogno-
sen 2017. I nedenstående tabel er vist befolkningsudviklingen opdelt i forskellige aldersgrupper.  

Befolkningsudvikling 

 
Faktisk Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-16 år 4.780 4.820 4.879 4.913 5.053 5.094 5.086 5.069 

17-64 år 12.739 12.797 12.979 13.287 13.990 14.343 14.374 14.333 

65-75 år 2.888 2.949 2.965 2.965 2.984 2.931 2.859 2.764 

76-85 år 918 1.001 1.091 1.169 1.283 1.408 1.531 1.655 

86 år+ 230 221 233 257 275 299 315 323 

I alt 21.555 21.788 22.147 22.591 23.584 24.075 24.165 24.144 

Ændring i pct. - 1,1 2,7 4,8 9,4 11,7 12,1 12,0 

Kilde: Danmarks Statistik, samt Befolkningsprognose 2017. 

Som det ses af tabellen, vil den samlede befolkning i Solrød Kommune stige med 12,0 % fra 2015 til 
2022. Udviklingen dækker blandt andet over et mindre fald i antallet af 65-75 årige, hvorimod antallet af 
borgere i alderen 76+ år vil stige fra 1.148 borgere i 2015 til 1.978 borgere i 2022. Dette svarer til en 
stigning på 72,3 %.  

Samtidigt er borgere i denne aldersgruppe hyppige modtagere af sundheds- og sygeplejeydelser som fx 
hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi 
sammenlignet med yngre aldersgrupper.   

Budgettet for 2018 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, 
hvor det især er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge.  

Til imødegåelse af udgifterne er der desuden afsat puljer til demografisk udvikling, se særskilt afsnit ved-
rørende demografipuljer. Figuren nedenfor er en grafisk gengivelse af indholdet i tabellen ovenfor for al-
dersgrupperne 65 år og opefter. 

Udvikling i antal personer i alderen 65+ år 
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Ændringer i kontoplanen fra 2017 til 2018 på politikområde 9 

Fra budget 2017 til budget 2018 er der lavet ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan på 
en række områder. For politikområde 9 medfører ændringerne, at ydelser inden for servicerammen på 
nogle kontoområder splittes op i udgifter og indtægter vedrørende ældre (dvs. personer over 67 år) og 
personer med handicap mv. (dvs. personer under 67 år). Opsplitningen har især betydning for kontoom-
råder vedrørende: 

 Hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (personer i eget hjem) 

 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 

Tabellen nedenfor viser opsplitningen af disse kontoområder vedrørende personer over og under 67 år.  

Opdeling af kontoområder på personer over/under 67 år  

 
Personer  
over 67 år 

Personer  
under 67 år 

 Kontoområder 

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) omfattet af 
frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

5.30.26 5.38.38 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.30.31 5.38.41 

Desuden bemærkes, at kontoområde 5.30.27 omhandlende beboere i plejebolig primært vedrører ældre 
(personer over 67 år), mens kontoområde 5.38.39 om BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) primært 
vedrører personer med handicap m.v. (personer under 67 år).  

Ændringerne i kontoplanen medfører, at en del udgifter og indtægter skal flyttes fra ét kontoområde til et 
andet for at opfylde de gældende konteringsregler for kommunal budgetlægning. Flytningen af posterne 
er tidskrævende og endnu ikke faldet helt på plads.  

Det betyder, at nogle budgetbeløb i indeværende kapitel vil figurere under forkerte kontoområder. Det 
drejer sig især om poster hørende under kontoområder i ovenstående tabel, men også andre fejlposte-
ringer på andre kontoområder forekommer i kapitlet. Det vil blive rettet, inden Mål & Økonomi 2018 tryk-
kes efter budgetvedtagelsen. 
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Budget 2018-21 

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Beløbene i tabellen 
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 budgetvedtagelsen i oktober 
2016 og tilpasning til forventede antal brugere på området. Den samlede op- og nedjustering af budgettet 
fremgår af punkt 2 og 3. Nye initiativer til budgettet fremgår af punkt 4 og kan ses mere detaljeret i tabel 
2 i afsnittet ”Nye initiativer” nedenfor.  

Tabel 1A: Budgettets udvikling (Serviceudgifter indenfor servicerammen) 

9. Ældre og handicappede 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 169.287 173.507 177.873 177.873 

4. Opjustering af budgetgrundlag 19.437 26.774 30.254 37.815 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -7.506 -7.641 -7.740 -7.631 

6. Nye initiativer -1.726 -1.926 -1.926 -1.926 

Budget 2018-2021 179.494 190.714 198.461 206.131 

Tabel 1B: Budgettets udvikling (Serviceudgifter udenfor servicerammen) 

9. Ældre og handicappede 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 72.406 76.241 77.756 77.756 

4. Opjustering af budgetgrundlag 4.985 4.985 4.985 4.985 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -3.468 -3.711 -3.148 -2.087 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2018-2021 73.923 77.515 79.593 80.654 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2018-21 omfatter ændringer med økonomiske konsekvenser for 
afregningen af hjemmehjælp foretaget af kommunal udfører samt ressourcetildeling til genoptræning og 
hjemmesygepleje. Tabel 2 indeholder en oversigt over de nye initiativer. 

Tabel 2: Nye initiativer i budget 2018 - 2021 (i 1.000 kr.) inden for servicerammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen 0 -100 -100 -100 

03-34 Virtuel borgerbetjening i genoptræningen 0 -100 -100 -100 

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel -10 -10 -10 -10 

15-19 
Kommunal leverandør hjemmeplejen overgår til  
samme timepriser som privat leverandør 

-1.716 -1.716 -1.716 -1.716 

 Nye initiativer i alt -1.726 -1.926 -1.926 -1.926 

03-34 Virtuel borgerbetjening i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen 

Implementering af virtuel borgerbetjening (Skype for business) i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen 
forventes at kunne indbringe en udgiftsnedgang på i alt 100 t.kr. Udgiftsnedgangen forventes at fordele 
sig på 50.000 i hjemmesygeplejen og 50.000 i hjemmeplejen. Det er endnu ikke besluttet præcist, hvor-
dan implementeringen skal udmøntes Besparelsen forventes indfriet fra 2019 og frem. 
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03-34 Virtuel borgerbetjening i genoptræningen 

Solrød kommune indgår i et samarbejde med Videncenter for innovation i Region Sjælland (VIS) i 2017, 
med henblik på at afprøve virtuel genoptræning.  

Der er en forventning om, at den virtuelle træning kan indbringe en udgiftsnedgang på 100 t.kr fra 2019.  

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er for-
delt for flere politikområder. 

15-19Kommunal hjemmepleje-leverandør overgår til samme timepris som privat leverandør 

Den kommunale leverandør afregnes efter samme vilkår som den private leverandør, hvilket betyder, at 
afregning sker til samme timepriser som hos privat leverandør. Overgangen til nye og lavere timepriser i 
2018 forventes derfor at resultere i en samlet gevinstrealisering for den kommunale leverandør på i alt 
1.716 t.kr.  

Udgiftsnedgangen beregnes på baggrund af antallet af visiterede timer, som den kommunale leverandør 
forventes at dække i 2018 ganget med nuværende og nye timepriser. Tabel 2.1 nedenfor viser input i 
denne beregning, samt den budgetterede udgiftsnedgang ved overgangen til de nye timepriser. 

Tabel 2.1 Udgiftsnedgang ved overgang til nye timepriser, kommunal leverandør 

 Privat leverandør, budget 2018 Nuværende timepriser Nye timepriser 

 Antal timer Kr. pr. visiteret time 

Praktisk hjælp, dag 7.989 393 373 

Personlig pleje, dag 34.845 402 382 

Personlig pleje, øvrig tid 33.052 517 491 

I alt 75.886 - - 

 

 Udgift ved nuværende priser Udgift ved nye priser Besparelse 

 Tusinde kr. 

Praktisk hjælp, dag 3.140 2.980 -160 

Personlig pleje, dag 14.008 13.311 -697 

Personlig pleje, øvrig tid 17.088 16.228 -859 

I alt 34.235 32.519 -1.716 

Takst for "personlig pleje, dag" og "praktisk hjælp, dag" gælder i hverdage fra kl. 7.30 til kl. 15.30.  
Takst for "personlig pleje, øvrig tid" gælder i tidsrummet hverdag mellem kl. 15.30 – 23.30 og fredag kl. 15.30 til mandag kl. 7.30 
samt helligdage. 
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Budget 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområde 9 fremgår af nedenstående tabeller. Beløbene er angi-
vet i hele 1.000 kr.  

Serviceudgifter indenfor rammen 

Tabel 1A. Budgettets udvikling (serviceudgifter indenfor servicerammen, 1.000 kr.) 

Kontoområde  2018 2019 2020 2021 

4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.312 10.713 11.086 11.327 

4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 3.065 3.065 3.065 3.065 

4.62.85 Kommunal tandpleje 68 68 68 68 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.439 1.439 1.439 1.439 

4.62.90 Andre sundhedsudgifter 955 955 955 955 

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 
ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

42.821 48.165 50.079 52.034 

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af 
leverandør 

62.015 65.590 69.795 74.349 

5.30.28 Hjemmesygepleje 16.699 17.707 18.356 18.885 

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet pri-
mært ældre 

8.833 8.499 8.816 9.098 

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til 
ældre 

10.495 11.025 11.313 11.425 

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af 
døende i eget hjem 

626 626 626 626 

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 
personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt 
rehabiliteringsforløb 

2.914 3.611 3.611 3.611 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 8.446 8.446 8.446 8.446 

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.373 1.373 1.373 1.373 

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til 
personer med handicap mv. 

1.984 1.984 1.984 1.984 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, § 97-99) 777 777 777 777 

5.72.99 Øvrige sociale formål 1.035 1.035 1.035 1.035 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 138 138 138 138 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 5.492 5.492 5.492 5.492 

Budget i alt i 1.000 kr. 179.494 190.714 198.461 206.131 

4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

På området registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundheds-
loven og træning efter Serviceloven. Aktiviteten har været stigende på dette område. Med baggrund i er-
faringerne fra de seneste år, er det dog vanskeligt præcist at estimere behovet for 2018.  

Stigningen i udgifter fra tidligere år til budget 2018-2021 er dels en konsekvens af den demografiske ud-
vikling i Solrød kommune, dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene.  
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Note Område Budget 2018 

A Demografipulje 334 

B Ledelse, administration og HR 760 

C Visitation og koordination 794 

D Genoptræningen, økonomisk drift 8.424 

 I alt (i 1.000 kr.) 10.312 

A. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat en demografipulje til dækning af en meraktivitet som følge af demografisk udvikling. 

B. Ledelse, administration og HR  

Området omfatter udgifter til ledelse, administration og HR på genoptræningsområdet. Under området 
ligger også administrative udgifter vedrørende arbejdsskader på 10 t.kr. 

C. Visitation og koordination 

Området omfatter udgifter til visitation og administration af borgere, der er visiteret til genoptræningsakti-
viteter. De 794 t.kr. fordeler sig på 74 t.kr. til ekstern træning og 193 t.kr. til betaling til/fra andre kommu-
ner vedrørende genoptræning. Dertil kommer 526 t.kr. til administration og betaling af specialiseret, am-
bulant genoptræning på hospitalerne.  

D. Genoptræningen, økonomisk drift 

Området omfatter alle udgifter knyttet direkte til genoptræningsaktiviteter i Solrød Kommune for borgere, 
der er bosat i kommunen.  

4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 

På området registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysioterapi i praksis-
sektoren efter lægehenvisning. Der er i 2018 et samlet budget på 3.065 t.kr. fordelt på 2,614 mio. kr. til 
vederlagsfri fysioterapi og 0,451 mio. kr. til vederlagsfri ride-fysioterapi.  

4.62.85 Kommunal tandpleje 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund af nedsat 
førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige 
tandplejetilbud. Der er i budget 2018 afsat 68 t.kr. til omsorgstandpleje. 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 

Der afholdes udgifter til drift af borgerrettede sundhedstilbud og til implementering af kommunens Sund-
hedsstrategi. Herunder materialer, arrangementer, efteruddannelse af personale og projekter af forskellig 
art - i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. Der er i budget 2018 afsat 1.439 t.kr. til området, 
hvoraf 314 t.kr. går til at dække andre sundhedsudgifter under Visitation & Koordination, og de resteren-
de 1.124 t.kr. går til projekter vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme for borgere i alle alders-
grupper i Solrød Kommune. 

4.62.90 Andre sundhedsudgifter 

På området registreres udgifter vedrørende hospiceophold, befordring, begravelseshjælp samt plejetak-
ster for færdigbehandlede patienter på sygehusene.  

Område Budget 2018  

Plejetakster for færdigbehandlede patienter 87 

Begravelseshjælp 429 

Befordringsgodtgørelse 73 

Hospiceophold 366 

I alt (i 1.000 kr.) 955 



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 9. Sundhed og ældre 
 

 

9-10 

Udgifterne på dette område vedrører ydelser, hvor det er andre end Solrød kommune, der visiterer, eller 
hvor borgeren har et lovkrav på ydelsen. 

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af 
frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til ældre borgere, dvs. borgere over 67 
år. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller 
privat aktør (efter borgerens eget ønske) samt madservice.  

Under området konteres også rehabiliteringsforløb/aflastningsophold på plejecenter Christians Have for 
borgere over 67 år, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. 
Lov om social service, § 83 a). Solrød Kommune råder i øjeblikket over 15 rehabiliteringspladser på Ple-
jecenteret Christians Have, som den 1. december 2018 udvides til i alt 24 pladser.  

Mellemkommunale afregninger af ydelser vedrørende hjemmehjælp til borgere over 67 år konteres lige-
ledes på kontoområde 05.30.26. 

Udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til borgere under 67 år (personer med handicap mv.) hø-
rer under kontoområde 05.38.38 i kontoplanen, som beskrives længere nede i kapitlet. Opsplitningen af 
ydelser vedrørende hjemmehjælp til personer over og under 67 år er en konsekvens af den nye konto-
plan, der træder i kraft med budget 2018. 

Opsplitningen i de nye kontoområder er endnu ikke tilendebragt (jf. afsnittet ”Ændringer i kontoplanen fra 
2017 til 2018 på politikområde 9” ovenfor), hvorfor al hjemmehjælp og rehabilitering til borgere omfattet 
af frit valg pt. konteres på kontoområde 05.30.26. Det betyder, at udgifterne vedrørende hjemmehjælp på 
kontoområde 05.30.26 både indeholder hjemmehjælp og rehabilitering til personer over 67 år og til per-
soner under 67 år. 

Note Område Budget 2018 

A Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør 36.356 

B Betaling til/fra andre kommuner -4.455 

C Drift af rehabiliteringsenheden på plejecenteret Christians Have 8.858 

D Plejecenter Christians Have, madservice i forbindelse med rehabiliteringsophold -117 

E Demografipulje 1.181 

F Lederløn og arbejdsskade 959 

G Puljemidler 39 

 I alt (i 1.000 kr.) 42.821 

A. Hjemmehjælp, frit valg 

Området omfatter udgifter forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) til borge-
re omfattet af frit valg af leverandør. Dertil kommer udgifter og indtægter vedrørende madservice fra pri-
vat leverandør og levering af dagligvarer til borgere i eget hjem.  

Område Budget 2018 

Hjemmehjælp, kommunal udfører 32.519 

Hjemmehjælp, privat udfører 3.052 

Levering af dagligvarer 670 

Madservice, brugerbetaling -1.966 

Madservice, privat udfører 2.081 

I alt (i 1.000 kr.) 36.356 

Budgettet er lagt på baggrund af en forventning om i alt 83.220 visiterede timer til hjemmehjælp i 2018, 
hvoraf privat udfører forventes at dækker ca. 9 %. De resterende 91 % dækkes af kommunal udfører. 
Det betyder, at den kommunale og den private hjemmehjælp forventes at dække henholdsvis 75.886 og 
7.334 visiterede timer. 
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Forudsætninger for budgettet til hjemmehjælp, frit valg 

  
Kommunal 
leverandør 

Privat  
leverandør 

Timer  
i alt 

Timepris 
Samlet  
udgift 

  Visiterede timer Kr. pr. time Tusind kr. 

Praktisk hjælp 7.989 1.807 9.796 373 3.654 

Personlig pleje dag 34.845 3.082 37.927 382 14.488 

Personlig pleje øvrig tid 33.052 2.445 35.497 491 17.429 

I alt 75.886 7.334 83.220 - 35.571 

Herudover er der afsat en demografipulje, til at dække antallet af visiterede timer, der overstiger de 
83.220 timer, der ligger i budgettet (se punkt E nedenfor).  

Timepriserne i tabellen dækker alle direkte og indirekte omkostninger og er nye timepriser med ikrafttræ-
delse for 2018. Timepriserne ligger ca. 5 % under de nuværende timepriser, og er et resultat af, at 
hjemmehjælpen fra privat udfører har været i udbud i 2017.  

Da den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af hjemmehjælp, som den 
private udfører, forventes det, at den kommunale udfører levere til samme timepriser som den private ud-
fører. Det betyder, at de samme timepriser gælder for både privat og kommunal udfører. 

Tabellen nedenfor viser budget for 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser for den pri-
vat udfører (Aleris Omsorg A/S). En tilsvarende tabel for kommunal udfører fremgår af afsnittet ”Nye ini-
tiativer” (se ovenfor). 

Udgiftsnedgangen beregnes på baggrund af antallet af visiterede timer, som den private udfører forven-
tes at dække i 2018 ganget med nuværende og nye timepriser. Som det ses af tabellen, forventes over-
gangen til de nye timepriser at indbringe en besparelse på i alt 161 t.kr. 

Budget 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye timepriser, privat leverandør 

 Privat leverandør, budget 2018 Nuværende timepriser Nye timepriser 

 Antal timer Kr. pr. visiteret time 

Praktisk hjælp, dag 1.807 393 373 

Personlig pleje, dag 3.082 402 382 

Personlig pleje, øvrig tid 2.445 517 491 

I alt 7.334 - - 

 

 Udgift ved nuværende priser Udgift ved nye priser Besparelse 

 Tusinde kr. 

Praktisk hjælp, dag 710 674 -36 

Personlig pleje, dag 1.239 1.177 -62 

Personlig pleje, øvrig tid 1.264 1.201 -64 

I alt 3.213 3.052 -161 

Takst for "personlig pleje, dag" og "praktisk hjælp, dag" gælder i hverdage fra kl. 7.30 til kl. 15.30.  
Takst for "pers personlig pleje, øvrig tid" gælder i tidsrummet, hverdag mellem kl. 15.30 – 23.30 og fredag kl. 15.30 til mandag kl. 
7.30 samt helligdage. 

B. Betaling til/fra andre kommuner 

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med udførelse af hjem-
mehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice. På denne post ligger også mellem-
kommunale afregninger på plejebolig- og genoptræningsområdet, som skal flyttes til kontoområde 
5.30.27 og 6.62.82 jf. ovenstående beskrivelse af den ny kontoplan. Der er budgetteret med en forventet 
nettoindtægt på 4,455 mio. kr. i 2018. 
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C. Drift af rehabiliteringsenheden på plejecenteret Christians Have 

Området omfatter udgifter til drift af 15 rehabiliteringspladser på Christians Have i perioden 1. januar – 
30. november 2018. I december 2018 dækker budgettet 24 pladser grundet udvidelsen af rehabiliterin-
gen med 9 pladser pr. 1. december 2018. Der er afsat i alt 8.858 t. kr. til driften i, som også inkluderer 
udvidelsen til 24 pladser i december 2018.  

D. Plejecenter Christians Have, madservice i forbindelse med aflastningsophold 

Budgettet omfatter betaling for kost og vask m.v. i forbindelse med ophold rehabiliteringen på Christians 
Have. Nettoindtægten på 117 t.kr. dækker over indtægt fra plejecenter, Christians Have, for betaling for 
madservice, 474 t.kr og udgift i forbindelse med døgnkost (KRAM) på 358 t.kr. 

E. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat 1.181 t.kr til at dækning af visiterede timer til hjemmehjælp ud over de 83.220 timer, 
der er lagt ind i budgettet (se pkt.. A ovenfor), dvs. ekstra-timer til hjemmehjælp relateret til demografisk 
udvikling (primært voksende ældrebefolkning).  

F. Ledelse og administration 

Området omfatter ledelses- og forsikringsudgifter vedrørende hjemmeplejen og Plejecenteret Christians 
Have. Der er i alt afsat 0,959 mio. kr.  

G. Puljemidler 

Området omfatter 2 projekter med finansiering af puljemidler; dysfagi- og UVI-projekterne, der har til for-
mål at reducere antallet af indlæggelsesdage for Solrød-borgere med disse 2 diagnoser. Der er i alt afsat 
39 t.kr. til området.  

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 

Området omhandler hjemmehjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til beboere i plejebolig på plejecen-
teret Christians Have. Plejecenteret er delt i to dele; en del som drives af en privat udfører og en del som 
drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 52 plejeboliger, mens den kommunale udfører 
dækker 50 plejeboliger.  

Den 1. december 2018 udvides kapaciteten fra 102 til 132 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger med 15 
plejeboliger i hver afdeling. Den ene afdeling tages i brug 1. december 2018. og driften af denne afdeling 
i december måned 2018 finansieres med en del af demografipuljemidlerne. Der er i alt 5.121 mio. kr. i 
demografipuljen til plejeboliger i 2018, hvoraf 637 t.kr. er afsat til drift af den ene afdeling i december 
2018. Den anden afdeling tages i brug 1. januar 2019.  

Den 1. april 2019 udvides plejecenteret med yderligere 10 plejeboliger, hvorved det samlede antal pleje-
boliger stiger fra 102 til 142 boliger. Det er endnu ikke besluttet hvilken leverandør, der skal varetage drif-
ten af de i alt 40 nye plejeboliger. 

Under kontoområde 5.30.27 hører også udgifter forbundet med praktikforløb til SSH-/SSA-elever samt 
en uddannelseskoordinator til varetagelse og koordination af elevforløb. 

Mellemkommunale afregninger på plejeboliger ligger pt. under kontoområde 5.30.26 som nævnt ovenfor. 
Der er i budget 2018 afsat 62,015 mio.kr. til personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør. 
Budgettet fordeler sig på følgende områder: 

Note Område Budget 2018 

A Privat udfører 26.853 

B Kommunal udfører 25.129 

C Fast læge tilknyttet plejecenteret 71 

D Servicearealer -114 

E Demografipulje 5.121 

F Uddannelseskoordinator til SSH-/SSA-elevforløb 406 

G SSH-/SSA-elever  4.548 

 I alt (i 1.000 kr.) 62.015 
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A. Privat udfører 

Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af plejecenteret 
Christians Have.  

Driften af Christians Have har været i udbud i 2017, og plejepakkerne i den nye kontrakt indebærer en 
samlet udgiftsnedgang på 1.055 t.kr. i den del af driften, der varetages af privat udfører (52 plejeboliger). 
De nye plejepakkepriser træder i kraft i pr. 1. november 2017.  

Til budget 2018 anvendes den gennemsnitlige plejepakkefordeling blandt de 52 beboere, der modtog 
pleje af den private udfører i 2016 og første halvdel af 2017, ganget med de nye takster for plejepakker.  

Tabellen nedenfor viser budget for 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser for den pri-
vate udfører. 

Budget 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser hos privat udfører 

  
Pakkeforde-
ling i budget 

2018 

Nuværende 
takster 

Nye  
takster 

Udgift med 
nuværende 

takster 

Udgift med 
nye takster 

Besparelse ved 
overgang til nye 

takster 

  Antal Takst pr. dag Tusind kroner per år 

Grundpakke A 20 1.336 1.202 9.753 8.775 -978 

Grundpakke B 21 1.480 1.359 11.344 10.417 -928 

Grundpakke C 11 1.642 1.508 6.593 6.055 -538 

Grundpakke D 9 490 450 1.610 1.478 -131 

Grundpakke E 2 196,5 177 143 129 -14 

I alt 
   

29.443 26.852 -2.589 

Rabatter i dag (bortfalder med den nye kontrakt)   1.534 

I alt udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser   -1.055 

B. Kommunal udfører 

Der er afsat 25.129 t.kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have. 
Den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser, som den private 
udfører og forventes derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.  

Til budget 2018 anvendes den gennemsnitlige plejepakkefordeling blandt de 50 beboere, der modtog 
pleje af den kommunale udfører i 2016 og første halvdel af 2017, ganget med de nye takster for pleje-
pakker. Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter.  

Budget 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser hos kommunal udfører 

  
Pakkeforde-
ling i budget 

2018 

Nuværende 
takster 

Nye  
takster 

Udgift med 
nuværende 

takster 

Udgift med 
nye takster 

Besparelse ved 
overgang til nye 

takster 

  Antal Takst pr. dag Tusind kroner per år 

Grundpakke A 24 1.336 1.202 11.703 10.532 -1.174 

Grundpakke B 14 1.480 1.359 7.563 6.944 -618 

Grundpakke C 12 1.642 1.508 7.192 6.605 -587 

Grundpakke D 6 490 450 1.073 986 -88 

Grundpakke E 1 196,5 177 72 65 -7 

I alt - - - 27.603 25.129 -2.474 

Rabatter i dag (bortfalder med den nye kontrakt)   1.500 

I alt udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser   -974 
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C. Fast læge tilknyttet plejecenteret 

Fast læge blev vedtaget med midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet for 2016 – 2019. Ordningen inde-
bærer muligheden for fast tilknyttet læge på plejecentret og konsulentfunktion med henblik på kompeten-
ceudvikling af plejepersonalets sundhedsmedarbejdere.  

I Solrød Kommune er det alene lykkes at indgå kontrakt om konsulentfunktion med opstart pr. d. 1. juli 
2017.  

D. Servicearealer 

Området omfatter bl.a. el, vand, varme, forsikring, drift og vedligeholdelse af servicearealer på Plejecen-
ter Christians Have. 

Område Budget 2018 

Almindelig vedligeholdelse 508 

Diverse udgifter, forbrugsudgifter og forsikring 258 

Huslejeindbetalinger fra beboere på plejecenteret -1.625 

Renholdelse af servicearealer 746 

I alt (i 1.000 kr.) -114 

E. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat 5.121 t.kr til at dækning af ekstraudgifter relateret til demografisk udvikling (voksende 
ældrebefolkning). En del af puljen bruges også til dækning af ibrugtagning af en afdeling med 15 plejebo-
liger i december måned 2018. Der er afsat 637 t.kr. til dette (se ovenfor). 

F. Uddannelseskoordinator 

Området omfatter udgifter til aflønning af en uddannelseskoordinator til SSH- og SSA-elever under oplæ-
ring i Solrød Kommunes hjemmepleje og på Christians Have. 

G. SSH-/SSA-elever 

Området omfatter udgifter til elevløn til SSH- og SSA-elever under oplæring i Solrød Kommunes hjem-
mepleje og på Christians Have. Der er afsat 2.030 t.kr. til SSH-elever og 2.528 t.kr. til SSA-elever.   

5.30.28 Hjemmesygepleje  

Under den kommunale hjemmesygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som fx sårbehandling, in-
kontinensopgaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den kommunale hjemmesygepleje 
varetager også akutte opgaver på plejecentret inklusiv Rehabiliteringsafdelingen.  

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne 
udvikling forventes at fortsætte.  

Note Område Budget 2018 

A Hjemmesygepleje 15.437 

B Arbejdsskade 21 

C Pulje til akutfunktion i hjemmesygeplejen 491 

D Demografipulje 751 

 I alt (i 1.000 kr.) 16.699 
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A. Hjemmesygeplejen 

Område Budget 2018 

Hjemmesygeplejens fællesområde 3.660 

Stabsfunktion 259 

SSA-ydelser fra hjemmeplejen (delegerede ydelser) 3.380 

Sygeplejedepot 124 

Hjemmesygepleje dag/aften 4.842 

Hjemmesygepleje nat 2.452 

Ledelse og administration 721 

I alt (i 1.000 kr.)  15.437 

Posten til ledelse og administration rummer hjemmesygeplejens andel af lederløn på 221 t.kr. + direkte 
ledelse og administration på 500 t.kr. 

B. Arbejdsskade 

Der er budgetteret med 21 t.kr. til arbejdsskade. 

C. Pulje til akutfunktion i hjemmesygeplejen 

Der er afsat 491 t.kr. til udfyldelse af akutfunktion i hjemmesygeplejen. Midlerne anvendes til ansættelse 
af akutsygeplejerske, til kompetenceudvikling, samt udstyr til varetagelse af akutfunktionen. 

D. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat 751 t.kr til at dækning af ekstraudgifter relateret til demografisk udvikling (primært 
voksende ældrebefolkning).  

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre 

Området omfatter de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg, som varetages i henhold til lov om fore-
byggende hjemmebesøg hos borgere på 65 år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk 
hjælp. Der ud over registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for 
ældre og handicappede, lige som driften af Solrød Kommunes Dagcenter og Daghjemmet også ligger 
her.  

Daghjemmet rummer, som nævnt i indledningen, 23 almindelige daghjemspladser og 15 demens-
dagshjemspladser (Oasen).  

Note Område Budget 2018 

A Forebyggelse 931 

B Daghjem 4.610 

C Dagcenter 1.288 

D Fællesudgifter 816 

E Demenskoordinator 712 

F Demografipulje 455 

G Arbejdsskade 21 

 I alt (i 1.000 kr.) 8.833 

A. Forebyggelse 

Området omfatter lønudgifter til medarbejdere, der arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme.  Ak-
tiviteterne vedrørende denne post hører under Aktivitets- og Frivillighedscenteret (AFC).  
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B. Daghjem 

Området omfatter udgifter til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne el-
ler særlige sociale problemer skønnes at have behov for daghjemmets tilbud, som en hjælp til fortsat at 
kunne bo i eget hjem. Tilbuddet bruges også til aflastning af ægtefælle.  

Budgettet til daghjem fordeler sig som nedenfor. 

Område Budget 2018 

Økonomisk drift 3.572 

Betaling for visiterede ydelser 91 

Betaling for terapi-materialer 4 

Kørsel af daghjems-brugere 942 

I alt (i 1.000 kr.) 4.610 

C. Dagcenter 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC), som drives i hen-
hold til lov om social service § 79 om iværksættelse af tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. 
AFC er et tilbud til selvhjulpne borgere om benyttelse af lokaler og værksteder til aktivering og socialt 
samvær. Der er ingen forudgående visitering til Aktivitets- og Frivilligcenter. Området består af følgende 
poster: 

Område Budget 2018 

Økonomisk drift 986 

Betaling for terapi-materialer -27 

Kursus til frivillige 15 

Seniorinformation 14 

Støtte til café 52 

Kørsel af dagcenter-brugere 248 

I alt (i 1.000 kr.) 1.288 

D. Fællesudgifter 

Budgettet til fællesudgifter indeholder bl.a. udgifter til fagpersonale, inventar, planteservice, kontorhold 
og administration samt planteservide. Dertil kommer drift af multimaskine og udlejning af AV-udstyr og 
lokale. Posterne fordeler sig som nedenfor. 

Område Budget 2018 

Økonomisk drift 760 

Drift af multimaskine 72 

Udlejning af AV-udstyr og lokale -15 

I alt (i 1.000 kr.) 816 

E. Demenskoordinator  

Området omfatter udgifter løn til demenskoordinator.. 

F. Demografi 

Til dækning af ekstraudgifter til sygepleje relateret til demografisk udvikling (voksende ældrebefolkning) 
er afsat en pulje på 455 t.kr. Beløbet rummer 379,5 t.kr. til dagcenter og 75,5 t.kr. til forebyggende 
hjemmebesøg.  
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I. Arbejdsskade 

Posten dækker administration i forbindelse med arbejdsskader. 

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, drift af 
hjælpemiddeldepot samt individuel befordring til ældre (dvs. personer over 67 år) efter kapitel 21 i lov om 
social service. 

På grund af overgang til ny kontoplan er flere poster vedrørende kontoområde 5.38.41 imidlertid også 
registreret her (Det vil sige indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 
og befordring til personer med handicap, se evt. teksten til kontoområde 5.30.26 og afsnittet ”Ændringer i 
kontoplanen fra 2017 til 2018 på politikområde 9”). Det betyder, at posterne på kontoområde 5.30.31 pt. 
både omhandler indtægter og udgifter for personer over 67 år og personer under 67 år.  

Note Område Budget 2018 

A Kropsbårne hjælpemidler 4.490 

B Andre hjælpemidler 835 

C Genbrugshjælpemidler 3.217 

D Forbrugsgoder 459 

E Drift af hjælpemiddeldepot 902 

F Velfærdsteknologi 52 

G Demografi hjælpemidler 542 

 I alt (i 1.000 kr.) 10.495 

A. Kropsbårne hjælpemidler 

Kropsbårne hjælpemidler dækker følgende områder: 

Område Budget 2018 

Arm- og benproteser  331 

Bandageri 440 

Fodindlæg 80 

Fodtøj 508 

Handsker/vaskeklude 83 

Inkontinens- og stomihjælpemidler  942 

Parykker 42 

Proteser 303 

Skinner 351 

Stomihjælpemidler 1.411 

I alt (i 1.000 kr.) 4.490 

B. Andre hjælpemidler 

Andre hjælpemidler dækker følgende områder: 

Område Budget 2018 

Diabeteshjælpemidler 658 

Ernæringspræparater  50 

Kommunikationshjælpemidler 127 

I alt (i 1.000 kr.) 835 
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C. Genbrugshjælpemidler 

 Genbrugshjælpemidler dækker følgende områder: 

Område Budget 2018 

Mobilitetshjælpemidler (kørestole, rollatorer osv.) 1.157 

Øvrige hjælpemidler 1.381 

Nødkald 463 

Reparation af genbrugshjælpemidler 214 

I alt (i 1.000 kr.) 3.215 

D. Forbrugsgoder 

Forbrugsgoder dækker følgende områder: 

Område Budget 2018 

Forbrugsgoder 55 

Hjælp til boligindretning 377 

Støtte til individuel befordring 28 

I alt (i 1.000 kr.) 459 

E. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Falck) 

Beløbet dækker abonnement til driften af hjælpemiddeldepotet, som varetages af Falck. Der er afsat 902 
t.kr. i budgettet. 

F. Velfærdsteknologi 

Der er afsat 51,7 t.kr. til velfærdsteknologi i budgettet, og midlerne vil blive brugt på velfærdsteknologiske 
udviklinger som fx ”Medicinhusker”-projektet.  

G. Demografipulje hjælpemidler 

Der er afsat 542 t.kr. i budgettet til øgede udgifter på området, som er demografisk betingede. 

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 

På området registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af døende i 
eget hjem. Plejevederlag vedrører afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårø-
rende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Område Budget 2018 

Løn og plejevederlag 499 

Hjælp til sygeartikler til pasning af døende i eget hjem 123 

Arbejdsskade 3 

I alt (i 1.000 kr.) 626 

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med han-
dicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til personer under 67 år med handicap 
mv. Udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til borgere over 67 år hører under funktionsnummer 
05.30.26 i kontoplanen (se ovenfor).  

Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller privat 
aktør (efter borgerens eget ønske) samt madservice. 
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På grund af overgang til ny kontoplan er flere poster ikke registreret korrekt under dette kontoområde (se 
også teksten til kontoområde 5.30.26 og afsnittet ”Ændringer i kontoplanen fra 2017 til 2018 på politikom-
råde 9”). 

Område Budget 2018 

Christians Have, aflastning 1.130 

Christians Have, servicearealer 1.783 

I alt (i 1.000 kr.) 2.914 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 

Under området hører udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelo-
vens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig Assistance),§ 96 i Serviceloven. For BPA gælder 
det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter denne selv ansætter kvalificeret personale og afholder ud-
giften derved. 

Der er i alt budgetteret med 8.446 mio. kr. til området i 2018. 

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, samt udgifter til IT-systemer 
og programmer til ældreområdet. 

Område Budget 2018 

IT-systemer 1.195 

Rådgivning vedrørende hjælpemidler 178 

I alt (i 1.000 kr.) 1.373 

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med 
handicap mv. 

Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117 til personer 
med handicap.  

På grund af overgang til ny kontoplan er flere af posterne på dette område ikke registreret korrekt under 
dette kontoområde, men fremgår i stedet af kontoområde 5.30.31, der omhandler indtægter og udgifter til 
hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (se også teksten til kontoområde 
5.30.26 og afsnittet ”Ændringer i kontoplanen fra 2017 til 2018 på politikområde 9”).  

Område Budget 2018 

Betaling til og fra andre kommuner 198 

Støtte til køb af handicapbiler 1.787 

I alt (i 1.000 kr.) 1.984 

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

På området registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes ale-
ne på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 45 vedrører kontaktper-
son- og lederordninger til børn og unge og udgifterne relateret hertil ligger derfor hos BUR).   

Område Budget 2018 

Betaling til og fra andre kommuner 300 

Kontaktperson- og ledsagerordning 477 

I alt (i 1.000 kr.) 777 
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5.72.99 Øvrige sociale formål 

Posten dækker støtte til frivilligt, socialt arbejde og hører hjemme under Aktivitets- og Frivillighedscente-
ret. Der er budgetteret 1.035 t.kr. til området, hvoraf 814 t.kr. går til aflønning af frivilligkoordinator og 221 
t.kr. går til støtte til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 18.  

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Området dækker udgifter til Lægeligt og Socialt Kontaktudvalg KLU. Der er afsat 138 t.kr. til budgettet i 
2018. 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 

Området dækker udgifter til administration og sagsbehandling på voksen-, ældre og handicapområdet. 

Område Budget 2018 

Visitator-team, stab og administration 5.018 

Lægeerklæringer vedrørende klienter 39 

Lederløn og arbejdsskade 435 

I alt (i 1.000 kr.) 5.492 

Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 1B. Budgettets udvikling (serviceudgifter udenfor rammen, 1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

0.25.19 Ældreboliger -6.156 -6.156 -6.156 -6.156 

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 80.277 83.869 85.947 87.008 

5.22.07 Central refusionsordning -198 -198 -198 -198 

I alt 73.923 77.515 79.593 80.654 

0.25.19 Ældreboliger 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. 

Område Budget 2018 

Administrativt bidrag 437 

Almindelig vedligeholdelse 2.549 

Diverse udgifter 149 

Ejendomsaktiviteter 17 

Forbrugsafgifter 995 

Forsikring 69 

Huslejeindbetalinger -11.417 

Renholdelse 1.002 

Ydelsesstøtte til private ældreboliger 10 

Ældreboliger, huslejetab 33 

I alt (i 1.000 kr.) -6.156 

Den forventede nettoindtægt går til afbetaling af lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med 
udvidelsen af plejecenteret Christians Have. Det betyder, at det samlede budget på kontoområde 
05.32.30 (Ældreboliger) forventes at gå i nul.  
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4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 
2018 bygger på KL’s skøn over Solrød Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering ved overgan-
gen til den nye finansieringsmodel. Medfinansieringen dækker følgende områder: 

Område Budget 2018  

Ambulant psykiatri 1.454 

Ambulant somatik 31.786 

Praksissektoren (sygesikring; almen læge speciallæge og øvrige) 8.284 

Stationær psykiatri 613 

Stationær somatik 38.140 

Demografipulje 0 

I alt (i 1.000 kr.) 80.277 

5.22.07 Centrale refusionsordninger 

Der er i 2018 budgetteret med en nettoindtægt på 198 t.kr. på området. 
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Nøgletal  

Sundhedsvæsen,  
kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Aktivitetsbestemt  
medfinansiering af  
sundhedsvæsenet 

3.265 3.312 3.684 3.450 

Kommunal genoptræning  
og vedligeholdelsestræning 

432 431 393 419 

Sundhedsfremme  
og forebyggelse 

41 87 113 167 

Sundhedsvæsen,  
kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Aktivitetsbestemt  
medfinansiering af  
sundhedsvæsenet 

3.356 3.547 3.826 3.603 

Kommunal genoptræning  
og vedligeholdelsestræning 

454 426 403 409 

Sundhedsfremme  
og forebyggelse 

64 125 127 215 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 9.700 & 9.701. 
 

Tilbud til ældre,  
kr. pr. 65+ årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Pleje og omsorg i alt 31.319 33.229 34.476 40.036 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 

2.345 2.421 2.315 2.491 

Tilbud til ældre,  
kr. pr. 65+ årig 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Pleje og omsorg i alt  32.487 32.952 34.540 40.432 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 

2.402 2.452 2.279 2.477 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 7.100 og 7.101. 

 

 


