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Bevillingsramme 

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 
Ansvarligt udvalg 

Social- og Sundhedsudvalget 
 

Sammendrag 
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regn-
skabsåret 2020: 
 
Det vedtagne budget var 311,7 mio. kr.  
 
Det senest korrigerede budget er 316,7 mio. kr. 
 
Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 320,5 mio. kr. 
 
Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 3,8 mio. kr.  
 
De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,5 mio. kr. 
 
Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 4,3 mio. kr.  
 

Beskrivelse af opgaver 
Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med 
særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller 
særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er 
voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år). 
 
Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra: 
 
Forebyggende indsatser 
Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgrup-
pen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt 
år samt udgående akut støtte til sårbare borgere. 
 
Individuel hjælp 
For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer ydes der en speciel indsats. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, 
hjemmevejlederordning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge 
og borgerstyret personlig assistance; det kan fx være personer, der i høj grad er 
afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfat-
tende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. 
 
For borgere med psykiske eller sociale problemer tilbydes hjælp efter servicelovens 
§§ 82a og 82b. Hjælpen er en ikke-visiteret ydelse og består af forebyggende, op-
søgende og tidsafgrænsede forløb på op til 6 måneder. Man kan modtage hjælpen i 
et nyoprettet tilbud, der er placeret på en anden matrikel end Rådhuset. Tilbuddet 
kaldes Fronten og har åbent på alle hverdage, og borgeren kan ringe eller møde op 
uden forudgående aftale. 
  



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 

BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB 2020

Derudover kan der også tilbydes støtte-/kontaktpersoner efter servicelovens § 85, 
hvilket sker efter en faglig vurdering. 
 
Gruppebaseret hjælp 
Målgruppen her kan være næsten identisk med den ovenstående målgruppe og 
handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestringsstrategier. 
 
Botilbud 
Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsfor-
men er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en perio-
de i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Bal-
lerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor 
størstedelen af borgerne er udenbys. 
 
Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller kri-
secenter til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har mulighed for 
eller kan opholde sig i egen bolig. 
 
Aktivitetsforanstaltninger 
Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholds-
rig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værk-
sted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed. 
 
Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og 
deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle bor-
gere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering. 
 
Undervisning 
Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man 
som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom fysisk og/el-
ler psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge og som ikke har 
mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet 
inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne 
med særlige behov. 
 
Myndighedsområdet 
På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for 
målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller 
i en anden kommune. 
 
Lovhjemmel 
 Lov om social service (serviceloven) 
 

Politiske målsætninger 
Omprioriteringspuljen 2020 
SSU-10 Socialpædagogisk vejledning SEL § 85 fra ekstern til intern tilbud 
På baggrund af en øget controlling er der konstateret en øgning i brug af eksterne 
leverandører af pædagogisk hjælp, omsorg og støtte og heraf følgende øgede udgif-
ter. 
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Ved at hjemtage opgaverne fra eksterne leverandører til intern leverandør  
Brydehuset kan der opnås en besparelse. 
---------- 
I første halvdel af 2020 har der ikke været arbejdet med at vurdere sager hos  
eksterne/private leverandører grundet de organisatoriske ændringer mellem Center 
for Voksne og Sundhed og Center for Arbejdsmarked. 
  
Indsatsen er dog så småt startet op i anden halvdel af 2020, men det forventes 
ikke at der kan ses et resultat før 2021. 
 
SSU-12 Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021 
På baggrund af den økonomiske handleplan er der arbejdet intenst med hjemtagel-
ser. Antallet af hjemtagelser må anses for faldende, eftersom der i stigende grad, 
ved nye bevillinger af botilbud, er fokus på mindst indgribende indsats (indsats-
trappen) og støtte i eget hjem. Samtidig arbejdes der allerede ved indskrivning på 
botilbud med et udslusningsperspektiv for at minimere længden af boophold, lige-
som at alle bevillinger af botilbud senest efter 2 år revurderes i Visitationsudvalget 
for at sikre, at den rette indsats og udslusning pågår. 
 
Af den økonomiske handleplan for voksen- handicapområdet fremgår det, at der 
forventes fortsat besparelse på dette område, idet der fortsat er borgere der løben-
de vurderes i forhold til hjemtagelse til egen bolig i Ballerup Kommune. 
---------- 
Arbejdsmetoden er implementeret.  
 
SSU-13 Stillingtagen til nye service, - og kvalitetsniveauer på det specialiserede 
voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget 
Der er udarbejdet servicemål for specialiserede voksenområde i 2019. I forlængelse 
af dette skulle får Social- og Sundhedsudvalget i 2020 træffe beslutning om at re-
ducere serviceniveauer, som genererer besparelser på 3-5 mio. kr. i 2021 og frem. 
Der pågår fortsat en proces. Reduktion af serviceniveauer skal ses i sammenhæng 
med den økonomisk handleplan på voksen-handicapområdet. 
 
Det er Social- og Sundhedsudvalget, der skal tage stilling til de kommende service-
reduktioner på området, senest medio 2020. Social- og Sundhedsudvalget behand-
ler og tager stilling de enkelte nye service- og kvalitetsniveauer efter de har været 
til høring i de relevante råd. De nye service- og kvalitetsniveauer udarbejdes såle-
des at det er tydeligt, hvilke tilbud og indsatser (paragraffer i Lov om social service) 
de vedrører. 
---------- 
Der er i 2020 udarbejdet og godkendt serviceniveauer vedrørende det specialisere-
de voksenområde.  
 
Administrationen har dog lagt op til, at en indfrielse af de udmeldte besparelser vil 
kræve en mere omfattende ændring af Ballerup Kommunes nuværende serviceni-
veau inkl. ændringer på visitationspraksis, udmåling af indsatser samt takststruk-
tur. Dette er et omfattende arbejde på tværs af områder mellem Center for Voksne 
og Sundhed samt Center for Arbejdsmarked og på tværs af myndighed og udføren-
de led. 
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”Aftale om budget 2020” 
1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan 
I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antal borgere, der har 
brug for hjælp og støtte. Det er borgere med fysisk og psykisk handicap, borgere 
med psykisk sygdom og socialt udsatte borgere med eller uden psykisk sygdom, 
også i kombination med misbrug. Der ses ligeledes stigning i priserne på de tilbud, 
borgerne har behov for, som delvist også skyldes, at borgerne har brug for mere 
intensiv støtte. 
 
På den baggrund er parterne enige om at investere yderligere 14 mio. kr. årligt i 
området med henblik på dels at kunne hjælpe det stigende antal i målgrupperne, 
dels at kunne understøtte handicap- og psykiatriområdets mulighed for at udvikle 
nye løsninger til de forskellige borgergrupper. 
 
Der arbejdes med fokus på ”recovery” og forsøg med støtte til egen bolig i det om-
fang det er muligt, samt på selvforsørgelse via uddannelse og beskæftigelse. 
 
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne. 
---------- 
Beløbet er indarbejdet i budgettet.  
 
1.20. Voksne med særlige behov 
Voksne borgere med særlige behov er en bredt sammensat gruppe med meget for-
skellige behov, men alle med brug for støtte og hjælp til at få en god hverdag. 
På baggrund af de seneste års udvikling med flere borgere inden for målgruppen og 
stigende behov for hjælp er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til områ-
det. 
 
Social og Sundhedsudvalget udmønter midlerne. 
---------- 
Midlerne er indarbejdet i budgettet som kompensation for manglende pris- og løn-
fremskrivning. 
 
1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere 
En af de vigtige løsninger, som fremgår af strategi- og handleplanen for handicap- 
og psykiatriområdet er hjemtagelser af såvel voksne, som unge borgere. 
Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårøren-
de og netværk og altid på frivillig basis. Målet er, at borger kan bo i egen bolig og 
vejen til, at det kan lykkes, kan være via midlertidig bolig i fx opgangsfællesskabet 
i Skolehaven eller i Eskebjerggård. 
 
En anden løsning er hjemtagelse til midlertidig bolig, som Ballerup Kommune udle-
jer for en periode, frem til at borger er klar til at bo i egen almen bolig. 
 
I samarbejdet med borger og familien om hjemtagelse vil der altid tages stilling til 
borgers behov for støtte, rehabiliterende indsats og aktiviteter. 
 
Parterne er enige om at prioritere anlægsmidler til etablering af midlertidige boliger 
til 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. 
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Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne. 
---------- 
Midlerne er anvendt til at oprette botræningsboliger.   
 
1.23. Skole på Tværs 
I Ballerup Kommunes socialpsykiatri er der fokus på, at borgeren i langt højere 
grad understøttes i at finde troen på at kunne leve et liv med sin sygdom. Denne 
tilgang hedder ”recovery”, og anvendes bredt i de fleste kommuner og ligeledes i 
den regionale psykiatri, som er en vigtig samarbejdspart for kommunerne. 
 
I den regionale psykiatri er der etableret Skole på Tværs med en række undervis-
ningstilbud ud fra recoverytilgangen til borgere med psykisk sygdom, pårørende og 
medarbejdere. 
 
Parterne er enige om at afsætte 60.000 kr. årligt for at give borgere, pårørende og 
medarbejdere mulighed for at benytte undervisningstilbuddene i Skole på Tværs. 
 
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne. 
---------- 
Opgaven er overdraget til Center for Arbejdsmarked. Social- og Sundhedsudvalget 
har på udvalgsmøde den 11. august 2020 (punkt 13) godkendt, at der på baggrund 
af anbefalingerne fra "Skolen for Recovery" ikke arbejdes videre med indtrædelse i 
"Skole på tværs" i den form som beskrevet i "Aftale om budget 2020". 
  
I stedet blev det besluttet, at administrationen skulle afsøge muligheden for at 
etablere en egen udgave af "Skole på tværs" med Ballerup Kommunes samarbejds-
kommuner og Skolen for Recovery. 
 
1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder 
Ballerup Kommune har et godt samarbejde med de mange almene boligselskaber, 
som er repræsenteret i forskellige boligområder i Ballerup. Samtidig er det også 
erfaringen, at der er behov for en stadig opmærksomhed på, at boligområderne er 
attraktive og trygge. 
 
Der ses i andre kommuner forsøg med fremskudte samarbejder mellem kommune 
og boligselskaber omkring den boligsociale indsats, herunder fx udflytning af sags-
behandlere og andre medarbejdere i boligområderne, som kan vejlede vedrørende 
uddannelse, arbejde og sundhed. 
 
Parterne er enige om, at administrationen skal undersøge omkringliggende kom-
muners erfaringer med fremskudte boligsociale indsatser med henblik på en anbe-
faling af, hvordan der i Ballerup Kommune kan arbejdes mere målrettet med en 
lignende indsats. 
 
Administrationens undersøgelse og anbefaling behandles i Økonomiudvalget forud 
for forhandling af budget 2021. 
---------- 
Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2020 (punkt 16), bilag 2, side 9 er 
ressourcerne til indsatsen dedikeret ind nødberedskabet. Næste gang Økonomiud-
valget behandler det boligsociale område gives der en status på indsatsen. 
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Økonomisk driftsramme og bemærkninger 
Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i 
overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det 
omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på 
området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig 
beslutning. 
 
 
Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med sær-

lige behov 

Bevillingsramme 
(1.000 kr. netto) 

 

Vedtaget 
budget 

2020 

(1) 

Korrigeret 
budget 

2020 

(2) 

Regnskab 
2020 

(3) 

*) Resultat 
2020 før 

overførsler 

(3)-(2)=(4) 

Overført 
til budget 

2021 

(5) 

*) Resultat 
2020 efter 
overførsler 

(4)+(5)=(6) 

50.54  
Tilbud til voksne 
med særlige 
behov 311.681 316.716 320.517 3.801 469 4.270 

*)  + = merforbrug  
− = mindreforbrug 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning). 
 
 
Tabel 2.  De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne 

med særlige behov 

Aktiviteter på 
bevillingsram-
men 
(1.000 kr. netto) 

 

Vedtaget 
budget 

2020 

(1) 

Korrigeret 
budget 

2020 

(2) 

Regnskab 
2020 

(3) 

*) Resultat 
2020 før 

overførsler 

(3)-(2)=(4) 

Overført 
til budget 

2021 

(5) 

*) Resultat 
2020 efter 
overførsler 

(4)+(5)=(6) 

Myndigheds-
rammen 

320.479 322.984 327.380 4.396 0 4.396 

Decentrale insti-
tutioner 

195.784 198.190 198.455 265 480 745 

Takstindtægter -196.575 -191.503 -190.935 568 0 568 

Statsrefusion -16.336 -18.996 -19.721 -725 0 -725 

Øvrige områder 8.329 6.041 5.338 -703 -11 -714 

I alt 311.681 316.716 320.517 3.801 469 4.270 

*)  + = merforbrug 
− = mindreforbrug 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning). 
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Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter 
Myndighedsrammen 
Der har været et stort pres på myndighedsrammen, hvilket har betydet en budget-
tilførsel i forbindelse tredje budgetopfølgning 2020 på 2,5 mio. kr. 
 
Strategiplanen for det specialiserede voksenområde er fulgt nøje og har udløst en 
besparelse på 8,7 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre i forhold til strategiplanen. 
 
Merforbruget skyldes stigende antal samt tyngde af borgere, der har behov for støt-
te samt visiterede indsatser, der er effektueret i 2020. 
 
Decentrale institutioner 
Decentrale institutioner under denne ramme overfører 0,5 mio. kr. til 2021 
 
Stokholtbuen 
Stokholtbuen har genereret et overskud på 2,6 mio. kr., svarende til 3,9 pct.  
Der kan maks. overføres 3 pct., hvorfor der overføres 2,0 mio. kr. til 2021. De re-
sterende 0,6 mio. kr. tilgår kommunekassen. 
 
Rødbo 
Rødbo har genereret et underskud på 1,9 mio.kr., svarende til 4,9 pct. som overfø-
res til 2021. Der skal udarbejdes en handleplan for nedbringelse af underskud over 
3 pct., jf. de generelle regler for overførsel af over-/underskud. Underskuddet skyl-
des sygefravær og vakante stillinger. 
 
De øvrige institutioner under rammen holder sig indenfor 3 pct. reglen. 
 
 
Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter 
Regnskabet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler 
sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):  
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Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. de-
cember på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 
 
Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter 

Pris (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 

Specialundervisning til voksne 23 15 14 16 

Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 332 310 270 244 

Personlig hjælp i hverdagen,  
§ 96 1.267 1.150 1.217 1.335 

Socialpædagogisk vejledning,  
§ 85 76 84 79 78 

Plejevederlag til pasning af dø-
ende, § 118 99 77 93 96 

Midlertidigt ophold på herberg, 
§ 110 / Kvindekrisecenter § 109 345 453 443 372 

Længerevarende ophold, § 108 1.020 1.016 1.056 1.119 

Midlertidigt ophold, § 107 568 619 639 669 

Botilbudslignende tilbud, § 85/ 
§ 105 (ABL § 105) *) 769 752 780 833 

Kontakt- og ledsager, §§ 97-99 23 22 26 22 

Beskyttet beskæftigelse, § 103 122 126 123 131 

Aktivitets- og samværstilbud,  
§ 104 163 178 197 201 

Dækning af merudgifter, § 100 15 17 28 18 

Note: Ændret registrering fra 2017, servicelovens §§ 108 og 85, og ABL § 105 skal ses samlet; service-
lovens § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger. 

 

*) Servicelovens § 108, § 85 og ABL 105 skal ses samlet. Servicelovens § 85 samt ABL 105 anvendes, 
når der er tale om almennyttige boliger. 
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Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december 

Antal enheder 
pr. 31. december 2017 2018 2019 2020 

Specialpædagogisk bistand til 
voksne 112 134 135 138 

Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 23 21 14 11 

Personlig hjælp i hverdagen, § 
96 13 13 13 14 

Socialpædagogisk vejledning, § 
85 325 339 289 282 

Plejevederlag til pasning af dø-
ende, § 118 4 6 8 10 

Midlertidigt ophold på herberg, 
§ 110 12 13 19 17 

Længerevarende ophold, § 108 56 61 59 52 

Midlertidigt ophold, § 107 95 92 92 97 

Botilbudslignende tilbud, § 85/ 
§ 105 (ABL § 105) *) 97 104 112 116 

Kontakt- og ledsager, §§ 97-99 149 142 140 137 

Beskyttet beskæftigelse, § 103 93 97 100 102 

Aktivitets- og samværstilbud,  
§ 104 177 162 162 155 

Dækning af merudgifter, § 100 86 82 40 50 

*) Servicelovens § 108, § 85 og ABL 105 skal ses samlet. Servicelovens § 85 samt ABL 105 anvendes, 
når der er tale om almennyttige boliger. 

 


