
 

 

Side 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notat 

Tillæg til dagsordenspunkt 17 SSU 7.4.2015 

 

 

Supplerende oplysninger til anlægssag om midlertidige korttidspladser 

Ved Parken 1 

 

 

Ledelse af midlertidige korttidspladser 

Korttidspladserne forankres under en af plejecenterlederne i afdeling for ældre og 

omsorg. Når placeringen af pladserne er endelig besluttet, vil opgaven blive tildelt 

en konkret leder i afdelingen. 

 

Køb af pladser i andre kommuner 

 

Køb af en korttidsplads i Gladsaxe Kommune koster 768.000 kr. om året og i Kø-

benhavn 779.000 kr.   

 

Ballerups kommunes årlig driftsudgift til egne korttidsplads er 663.000 kr. årligt.  

Hertil omkostninger til anlægsudgift på 6,75 mio. kr. Hvis det forudsættes at plad-

serne skal benyttes over en 3-årig periode, vil det medføre en ekstra omkostning 

på 140.000 kr. pr. plads i 3 år.  Det vil medføre en samlet omkostning pr. plads på 

800.000 kr. pr.  

       

 

Bemærkning: 

Det er ikke pt. muligt at leje pladser i andre kommuner, udover dem vi har prøvet;  

København og Gladsaxe:  

 Vi ønsker ikke at leje pladser hos Gladsaxe kommune længere, da deres 

kvalitet ikke lever op til Ballerups kvalitet og standard.  

 Erfaring viser at Ballerup borgere ikke ønsker plads i København 

 

At leje 12-15 pladser i andre kommuner er derfor ikke realistisk.  

 

Privat plejecenter i Søllerød Kommune kan være en mulighed – men kun for selv-

hjulpne borgere. 

 

Ekstra indtag af borgere i allerede indrettede boliger til korttidspladser 
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Side 2 

 

Korttidsboligerne på Lindehavens er for små til i en midlertidig periode at to borge-

re gør ophold i et/samme værelse. 

På Sønderhavens kortidsboliger gælder at der kan være to senge på en stue for 

borgere der ikke skal liftes ud af sengene. Der er ikke plads til mere end 8 borgere i 

afdelingens spisestue. Ved to senge på stuen er der ikke mulighed for ophold på 

stuerne. Borgerne er således henvist til ophold på gangen hele dagen 

 

 

Merudgifter til betaling af færdigbehandlet og køb og salg af pladser.  

 

Der blev ved 3. budgetopfølgning bevilliget 6,8 mio. kr., som følge af (demografi) 

flere ældre og ændret afgangsmønstre fra plejeboligerne.  

De 3,1 mio. kr. var til finansiering af merudgifter til færdigbehandlede patienter. 

Regnskabet for 2014 viser en yderligere merudgift på en 1 mio. kr.  Til køb og salg 

af pladser blev der givet en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.  De nævnte bevillinger 

blev ikke søgt til 2015 og overslagsår – da der dels var igangsat en Task Force, 

som skulle komme med forslag til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter og 

dels at en demografi- og budgetmodel var under udarbejdelse.   

 

 

          


