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Det specialiserede voksenområde handler om at hjælpe 

voksne handicappede og sindslidende til et liv med højst 

mulig selvhjulpenhed og livskvalitet. Politikområdet er 

vigtigt i forhold til at skabe læring og udvikling samt tryg-

hed, sundhed og værdighed i alle aldre.  

 

Vi tager udgangspunkt i de ressourcer den enkelte borger 

har. Med afsæt i de rammer lovgivningen giver, samt bor-

gernes konkrete situation, arbejder vi med at finde den 

rigtige løsning for den enkelte med henblik på, at støtte 

borgernes udvikling. 

 

Konkret arbejder vi med følgende indsatser: 

 Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud på Tjørn-

holmvej 

 Støtte i kommunens opgangsfællesskaber og i eget 

hjem fra kommunens tilbud  

 Støtte i eget hjem fra andre leverandører 

 Botilbud hos private og i andre kommuner  

 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstil-

bud i dagtimerne 

 Misbrugsbehandling 

 Øvrige: 

 Krisecentre og forsorgshjem 

 Ledsagerordninger 

 Kompenserende specialundervisning 

 Specialtandplejen  

 Socialtandplejen 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2023 

Politikområde 8 – samlet sum 98.482 

Job- og socialcenter (JOBS) 98.482 

Indenfor servicerammen 108.283 

Udenfor servicerammen -9.802 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Rammeaftale 2021-2022 

 Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Der arbejdes fortsat med anvendelse af Skype i 

det omfang det er muligt (teknik og holdninger). 

Herudover har det mere åbne samfund efter CO-

VID-19 medført, at flere borgere rent faktisk 

efterspørger den personlige kontakt/relation. 

 Der er lavet nye retningslinjer vedr. bevilling af 

mentor 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Serviceeftersyn af området 

 Rammebeskrivelse (tilbudsvifte) 

 Socialplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 8:  

Det specialiserede voksenområde 
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Samlet budget 2023-2026 
 
Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8 

Nye budgetinitiativer  

Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet. 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 8 – samlet sum 98.482 98.482 98.482 98.482 

Job- og Socialcenter (JOBS) 98.482 98.482 98.482 98.482 

Indenfor servicerammen 108.283 108.283 108.283 108.283 

Udenfor servicerammen -9.802 -9.802 -9.802 -9.802 
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Handicap og Socialpsykiatri – egne tilbud 
 

Tabel 2 Handicap og Socialpsykiatri - budget 

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri udfører hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende og an-

dre udsatte grupper i henhold til servicelovens § 85 og § 99. 

Området varetager:  

 

 Støtte og aktiviteter i Netværkshuset  

 Socialpædagogisk støtte og træning fra Hjemmevejlederkorpset til borgere med behov for støtte til almindelig 

daglig livsførelse i eget hjem og i de opgangsfællesskaber der er etableret i boligforeninger mv. i kommunen 

 Støtte og kontaktkorps til sindslidende eller misbrugsproblemer og hjemløse 

 

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri har en normering på ca. 15 årsværk og en leder. 

 

Hjemmevejlederkorps  

Hjemmevejlederkorpset er en del af Handicap og Socialpsykiatrien og yder støtte til borgere i eget hjem, der på grund 

af kognitive- og særlige sociale problemer har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt træning for at udvikle deres 

færdigheder. Målgruppen vil som oftest have behov for varig støtte med henblik på vedligeholdelse af evner.  

 

De mange nye almennyttige boliger som blev færdige slut 2018/start 2019, har givet borgerne i Solrød Kommunes 

egne opgangsfællesskaber, samt borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, muligheden for at flytte i egen bolig. Borgere 

i eksterne § 85 og § 107 tilbud, har derved også større mulighed for at flytte til opgangsfællesskaber i Solrød Kommune.  

Der har altså været tale om en bolig- og tilbudsrokade til mindre indgribende støtteforanstaltninger.  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Personlig støtte og pasning af personer  

med handicap mv. – samlet sum 
9.863 9.863 9.863 9.863 

Indenfor servicerammen 9.863 9.863 9.863 9.863 

Udviklingshæmmede:     

Borgere i eget hjem  

(ekskl. opgangsfællesskaber) 
6.718 6.718 6.718 6.718 

Hjerter 9 13 13 13 13 

Spar 7 167 167 167 167 

Sindslidende og socialt udsatte:     

Borgere i eget hjem  

(ekskl. opgangsfællesskaber) 
32 32 32 32 

Lindevej 1.055 1.055 1.055 1.055 

Støttekontaktkorps  542 542 542 542 

Støttecenter Netværkshuset:     

Drift 1.337 1.337 1.337 1.337 
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Der er i forbindelse med flytning af borgere fra opgangsfælleskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig 

iværksat: 

 

 Opnormering af eksisterende egne tilbud til at kunne støtte flere borgere 

 Kompetenceudvikling af personale 

 Implementering af virtuel borgerbetjening via Skype 

 

Hjerter 9 

Solrød Kommune har etableret et opgangsfællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der 

ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig, daglig livsførelse. Der er en meget 

lille udskiftning blandt borgerne i dette opgangsfællesskab. Opgangsfællesskabet er etableret i 9 toværelseslejlighe-

der. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 2,9 årsværk. 

 

Spar 7 

Den 15. maj 2013 flyttede de første borgere ind i opgangsfællesskabet ”Spar 7” i Trylleskoven. Beboerne i opgangs-

fællesskabet er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig daglig 

livsførelse, vil være i stand til at klare sig med begrænset støtte. Boligerne er oprettet i 8 almene boliger. En af de 8 

boliger i Trylleskoven bruges til fælles pædagogiske aktiviteter for beboerne. Huslejen for denne bolig er delt ud på 

de 7 beboere. Støttebehovet i opgangsfællesskabet svarer til en normering på 2,6 årsværk. 

 

Lindevej 

Byrådet besluttede i maj 2014, at der skulle etableres et opgangsfællesskab 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 kan bo alene i egen 

bolig og fastholde et job eller gennemføre en uddannelse.  

 

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. Støttebehovet på Lindevej svarer til en normering på 2 

årsværk. 

 

Støttekontaktkorps 

Støttekontaktkorpset yder støtte, hjælp, omsorg samt genoptræning. Målgruppen for indsatser under § 85 vil som 

oftest have behov for varig støtte. Hvis behovet for støtte vurderes at være midlertidigt, med sandsynlighed for pro-

gression, vil mentorstøtte være en mere passende indsats såfremt borgeren ikke er førtidspensionist. 

 

Støttecenter Netværkshuset 

Netværkshuset på Tjørnholmvej fungerer som base for medarbejderne i Handicap- og Socialpsykiatri-teamet. Herud-

over anvendes det til værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød Kommune. 

 

I tabellen nedenfor ses udviklingen i antal borgere i de ovennævnte tilbud. 
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Tabel 3 Antal borgere i egne botilbud 

 

 

  

ANTAL BORGERE  2020 2021 2022 2023 

Udviklingshæmmede      

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)  37 40 40 40 

Hjerter 9  9 9 9 9 

Spar 7  7 7 7 7 

Sindslidende og socialt udsatte      

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber)  55 58 58 58 

Lindevej  7 7 7 7 



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 

161 

 

Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører – eksterne tilbud 
 
Tabel 4 § 85, Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører - budget 

Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt og altså ikke udføres af Solrød 

Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Støtten er enten i botilbudslignende tilbud, hvor borgeren har en selvstændig 

lejekontrakt, eller i borgernes eget hjem. Det er ofte borgere, der bor uden for kommunen, men hvor Solrød  

Kommune har handle- og/eller betalingsforpligtigelsen. 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang. I alt forventes 30 bor-

gere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 572 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. 

person i 2022 at være på 567 t.kr.  

 
Tabel 5 § 85, antal sager 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Socialpædagogisk bistand (§ 85),  

udenfor kommunen – samlet sum 
17.715 17.715 17.715 17.715 

Indenfor servicerammen 17.715 17.715 17.715 17.715 

Nedsat funktionsevne – private boformer 7.465 7.465 7.465 7.465 

Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud 1.139 1.139 1.139 1.139 

Sindslidende – private boformer 4.156 4.156 4.156 4.156 

Sindslidende – offentlige tilbud 1.684 1.684 1.684 1.684 

Sociale problemer – private boformer 2.131 2.131 2.131 2.131 

Sociale problemer – offentlige tilbud 1.139 1.139 1.139 1.139 

 2020 2021 2022 2023 

Primo 29 29 30 30 

Tilgang 1 2 2 3 

Afgang 5 1 2 1 

Ultimo 25 30 30 31 
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Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner 
 
Tabel 6 Midlertidig botilbud - budget 

Tabel 7 Antal borgere i midlertidig botilbud 

Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende ophold. Midlertidigt ophold gives efter Servicelovens § 107 og 

typisk i forbindelse med et afklarende-, et aflastnings- eller et afprøvende forløb. Flere borgere er også bevilliget en 

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).  

 

Længerevarende ophold bevilliges efter servicelovens § 108 og gives typisk til borgere med en permanent funktions-

nedsættelse, der har behov for omfattende hjælp. 

 

Midlertidig ophold: 

Budgettet til § 107 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. 

Det dækker udgifter til 24 borgere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 573 t.kr. Til sammenligning for-

ventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2022 at være på 574 t.kr.  

 

Længerevarende ophold: 

Budgettet til § 108 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. 

Det dækker udgifter til 37 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 1.082 t.kr. Til sammenligning for-

ventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2022 at være på 1.055 t.kr. 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum 13.744 13.744 13.744 13.744 

Indenfor servicerammen 13.744 13.744 13.744 13.744 

Handicappede – offentlige institutioner 1.380 1.380 1.380 1.380 

Handicappede – private institutioner 4.432 4.432 4.432 4.432 

Sociale problemer – offentlige institutioner 0 0 0 0 

Sociale problemer – private institutioner 3.281 3.281 3.281 3.281 

Sindslidende – offentlige institutioner 549 549 549 549 

Sindslidende – private institutioner 5.177 5.177 5.177 5.177 

Beboernes betaling – private institutioner -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 

 2020 2021 2022 2023 

Primo 29 26 24 23 

Tilgang 4 2 3 4 

Afgang 5 4 4 3 

Ultimo 28 24 23 24 
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Tabel 8 Længerevarende botilbud - budget 

Tabel 9 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108 

Herberg, forsorgshjem og krisecentre 
 
Tabel 10 Herberg, forsorgshjem og krisecentre - budget 

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberg, forsorgshjem m.v.) og kvinde-

krisecentre. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. 

Området er delvist finansieret af statsrefusion på 50 %. 

 

Herberg og forsorgshjem 

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

Budgettet er baseret på en forventning om, at 5 borgere indskriver sig på forsorgshjem. Den forventede gennemsnits-

pris er 108 t.kr. før refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2022 at være på 103 t.kr. 

før refusion.  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum 40.032 40.032 40.032 40.032 

Indenfor servicerammen 40.032 40.032 40.032 40.032 

Nedsat funktionsevne 21.265 21.265 21.265 21.265 

Særlige sociale problemer 8.540 8.540 8.540 8.540 

Sindslidende 10.228 10.228 10.228 10.228 

 2020 2021 2022 2023 

Primo 33 33 33 37 

Tilgang 1 2 5 2 

Afgang 1 2 1 2 

Ultimo 33 33 37 37 

I 1.000 KR 2023 2024 2025 2026 

Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer – samlet sum 
1.092 1.092 1.092 1.092 

Indenfor servicerammen 1.092 1.092 1.092 1.092 

Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem) 538 538 538 538 

Kvindekrisecentre, § 109 1.565 1.565 1.565 1.565 

Statsrefusion (50 %) -1.010 -1.010 -1.010 -1.010 



164 BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 

 

Kvindekrisecentre 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller 

tilsvarende krise, i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og modtager omsorg 

og støtte under opholdet.  

 

Det forventes, at 7 borgere indskriver sig på kvindekrisecentre, årligt. Den forventede gennemsnitspris er 224 t.kr. før 

refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2022 at være på 215 t.kr. før refusion. 

 

 

Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud 
 
Tabel 11 Beskyttet beskæftigelse - budget 

Tabel 12 Beskyttet beskæftigelse – antal sager 

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som på 

grund af betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fast-

holde beskæftigelse på normale vilkår, eller som har behov for et dagtilbud, der fastholder eller forbedre borgerens 

livsvilkår. 

 

Beskyttet beskæftigelse: 

Budgettet til § 103 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker 

udgifter til 25 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 107 t.kr. Til sammenligning forventes gen-

nemsnitsudgiften pr. person i 2022 at være på 117 t.kr 

 

Aktivitets og samværstilbud: 

Nedenfor ses budgettet til aktivitets- og samværstilbud, samt tabel med udvikling i antal sager for området. Budgettet 

fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 44 borgere. 

Den samlede gennemsnitsudgift pr. person er på 333 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person 

i 2022 at være på 324 t.kr. 
 

  

1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 2.669 2.669 2.669 2.669 

Indenfor servicerammen 2.669 2.669 2.669 2.669 

Borgere m. nedsat. funktionsevne 2.669 2.669 2.669 2.669 

§ 103 – ANTAL SAGER 2022 2021 2022 2023 

Primo 24 24 24 24 

Tilgang 1 1 1 2 

Afgang 1 1 1 1 

Ultimo 24 24 24 25 



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 

165 

 

Tabel 13 Aktivitets- og samværstilbud - budget 

Tabel 14 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager 

Misbrugsområdet 
Serviceudgifter dækker over udgifter til misbrugsområdet. Solrød kommune prøver så vidt muligt at sikre borgeren 

dagbehandling frem for døgnbehandling, samt at få behandlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats med 

beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at fastholde de, der er i gang og hjælpe de, der ikke er med beskæf-

tigelse eller uddannelse. Denne strategi og dette fokus har haft den effekt, at udgifterne til misbrugsbehandling har 

været faldende siden 2018. 

 

Misbrugsbehandling 

Budgettet vedrører Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling. 

 
Tabel 15 Samlet budget for misbrugsbehandling i perioden 

1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 14.655 14.655 14.655 14.655 

Indenfor servicerammen 14.655 14.655 14.655 14.655 

Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne 

og særlige sociale problemer 
14.655 14.655 14.655 14.655 

§ 104 – ANTAL SAGER 2022 2021 2022 2023 

Primo 41 44 44 43 

Tilgang 1 2 2 3 

Afgang 1 2 3 2 

Ultimo 41 44 43 44 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Misbrugsbehandling – samlet sum 4.307 4.307 4.307 4.307 

Indenfor servicerammen 4.307 4.307 4.307 4.307 

Alkoholmisbrug 1.935 1.935 1.935 1.935 

Dagbehandling 891 891 891 891 

Døgnbehandling 324 324 324 324 

Ambulant behandling 720 720 720 720 

Stofmisbrug 2.372 2.372 2.372 2.372 

Dagbehandling 1.680 1.680 1.680 1.680 

Døgnbehandling 692 692 692 692 
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Når borgere henvender sig med ønske om behandling for misbrug, er det sjældent den eneste problematik, som står 

til hinder for en tilværelse som selvforsørgende i egen bolig mv. Mange af borgerne har ud over misbruget problemer 

med psykisk og fysisk helbred, udfordringer med familie og netværk, kriminalitet mv. Effekten af misbrugsindsatsen 

ses derfor i mange tilfælde på flere parametre end reduktion og ophør af stof- eller alkoholindtaget. 

 

Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehandlingsindsatsen til indsatser på andre områder af borgerens liv, 

har Solrød Kommune de senere år satset målrettet på at optimere målgruppens muligheder for at genindtræde på 

arbejdsmarkedet og tilbud om behandling er således blevet en integreret del af beskæftigelsesindsatsen for borgere, 

der vurderes at være i målgruppen. 

 

I tabel 16 og 17 nedenfor ses udviklingen i antal borgere, samt forventningen til antal borgere i 2021 og 2022. 

 
Tabel 16 Borgere i stofmisbrugsbehandling 

Tabel 17 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling 

  

ANTAL BORGERE 2020 2021 2022 2023 

Dagbehandling 52 50 50 50 

Døgnbehandling 2 2 2 2 

I alt 54 52 52 52 

ANTAL BORGERE 2020 2021 2022 2023 

Dagbehandling 62 60 60 60 

Døgnbehandling 0 0 0 0 

I alt 62 62 60 60 
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Øvrige områder 
Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning og specialtandpleje. 

 

Kompenserende specialundervisning til voksne 
 
Tabel 18 Specialundervisning mv. til voksne - budget 

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handi-

cap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den 

specialpædagogiske bistand. 

 

Abonnementsbetaling 

Udgifterne dækker betaling af Solrød Kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde. Centeret leverer 

kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informations- og kommunikati-

onstekniske hjælpemidler. 

 

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og følgende kommuner: Greve, Køge, Lejre, Stevns 

og Solrød Kommune. Udgifterne til drift af centret fordeles efter kommunernes indbyggertal og Solrød Kommunes 

andel udgør ca. 10 %. 

 

Køb af pladser 

Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af 

pladser er på 93 t.kr. i 2023, og forventes at dække udgifter til 6 personer. 

 

Objektiv finansiering af institutionerne 

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede landsdækkende institutionstilbud. Udgifterne fordeles på alle 

kommuner, og har til formål at sikre finansiering af landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med 

synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institu-

tioner og er på 1.166 t.kr. i 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Specialundervisning mv. – samlet sum 4.004 4.004 4.004 4.004 

Indenfor servicerammen 4.004 4.004 4.004 4.004 

Abonnementsbetaling,  

Center for Specialundervisning Roskilde 
2.536 2.536 2.536 2.536 

Køb af pladser udenfor kommunen 93 93 93 93 

Objektiv finansiering 1.166 1.166 1.166 1.166 

Øvrige sociale områder 210 210 210 210 
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Social- og Specialtandpleje 
 
Tabel 19 Social- og specialtandpleje - budget 

Budgettet indeholder specialtandpleje og den sociale tandpleje. 

 

Budgettet vedrørende specialtandpleje 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 15 t.kr. 

 

Budgettet vedrørende socialtandplejen omfatter en vederlagsfri tandpleje til hjemløse og misbrugere. Budgettet er sat 

på baggrund af en estimat på 6 personer pr. år hvor gennemsnitsudgiften forventes at være på 26 t.kr. pr. person. 

Socialtandplejen er en mobil enhed, der kommer ud fast en gang om måneden. Lovgivningen trådte i kraft pr. 1. juli 

2020. 

 

 

Den centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager 
 
Tabel 20 Den centrale refusionsordning - Refusioner pr. område - budget 

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning.  

 

Tabel 21 viser budgetterede refusioner for de forskellige områder. De gældende beløbsgrænser for, hvornår der kan 

indhentes refusion på enkeltsager i 2022 er følgende: 

 
Tabel 21 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager 

Beløbsgrænserne for 2022 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2023 bliver reguleret den 1. januar 2023. 

De faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2020–2023 er vist i tabel 22. 

I 1.000 KR 2023 2024 2025 2026 

Indenfor servicerammen 202 202 202 202 

Social- og specialtandpleje (privat) 102 102 102 102 

Social- og specialtandpleje (offentlig) 100 100 100 100 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Udenfor servicerammen -9.802 -9.802 -9.802 -9.802 

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 -4.385 -4.385 -4.385 -4.385 

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 -4.604 -4.604 -4.604 -4.604 

Forebyggende indsats -813 -813 -813 -813 

25 % REFUSION 50 % REFUSION 75 % REFUSION 

860.000 – 1.679.999 kr. årligt 1.680.000 kr. – 2.119.999 kr. årligt Fra 2.120.000 + kr. årligt 
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Det faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2020-2023 ser således ud: 

 
Tabel 22 Særligt dyre enkeltsager - antal 

 

 

 

  

ANTAL ENKELTSAGER 2020 2021 2022 2023 

Central refusionsordning - total 27 40 44 44 

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 14 24 28 28 

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 7 8 8 8 

Forebyggende indsats 6 8 8 8 
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