Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde
KKR Hovedstaden

UDVIKLING I TAKSTER, PLADSER OG
GENNEMSNITLIGE OPHOLDSTIDER FOR §§ 109
OG 110 I REGION HOVEDSTADEN
BAGGRUND
I Nordjylland er der pt. en opmærksomhed på belægningen og taksten på krisecentrene, da man er
bekymret for om en vækst i private pladser kan vise sig at blive udgiftsdrivende for kommunerne særligt
fordi ydelsen er uvisiteret. Der er endvidere fokus på, om der er lignende tendenser for
forsorgshjemmene. Derfor er der lavet en kortlægning, som beskriver udviklingen på landsplan.
På baggrund af kortlægningen1 foretaget af Sekretariatet for rammeaftaler i Region Nordjylland, blev det
på møde i september drøftet i Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og
specialundervisning, som har bestilt følgende afdækning, som omhandler udviklingen i Region
Hovedstaden.
I Region Hovedstaden er der ifølge Tilbudsportalen pr. november 2018:
o 19 § 109 tilbud, hvoraf 4 tilbud er offentlige og 15 tilbud er private.
o 30 § 110 tilbud, hvoraf 12 tilbud er offentlige og 18 tilbud er private2.

UDVIKLING I ANTAL PLADSER PÅ LANDSPLAN
På Tilbudsportalen findes udviklingen i antal pladser på henholdsvis §§ 109 og 110-tilbud.
Udviklingen ses på landsplan, da det ikke er muligt at hente data fra Tilbudsportalen fordelt på
regionerne.

1
2

Kilde: Udvikling i takst og belægning for uvisiterede ydelser §§ 109 og 110 (Sekretariatet for rammeaftaler, 2018).
Kilde: Tilbudsportalen, Databanken.
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Der har været en vækst i private § 109-pladser i løbet af de seneste år. Udviklingen i private og offentlige
forsorgshjemspladser følger derimod hinanden.

UDVIKLING I TAKSTER I REGION HOVEDSTADEN3
Som nedenstående tabeller viser, er de gennemsnitlige takster på § 109-tilbud i Region Hovedstaden
højere i de private tilbud end i de kommunale.
§ 109 Krisecenter:
Kommunalt tilbud

Laveste takst

Højeste takst

Sum

10234

10260

Antal

7

7

Gennemsnit

1462

1465

Privat Tilbud

Laveste takst

Højeste takst

Sum

22548

29787

Antal

12

12

1879

2482

Gennemsnit

Det omvendte gør sig dog gældende ift. de gennemsnitlige takster på § 110-tilbud. Resultatet stemmer
fint overens med tendenserne i analysen foretaget af Sekretariatet for rammeaftaler i Region Nordjylland.

3

Obs.: antal tilbud i beregningen af takster adskiller sig lidt fra antal tilbud på side 1. Ift. taksterne er der beregnet
ud fra 19 §109-tilbud (7 kommunale og 12 private) og 26 §110-tilbud (9 kommunale, 16 private og 1 regionalt).
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§ 110 Herberg og forsorgshjem:
Kommunalt tilbud
Sum
Antal
Gennemsnit

Laveste takst
14538
9
1615

Højeste takst
15108
9
1678

Privat Tilbud
Sum
Antal
Gennemsnit

Laveste takst
16987
16
1061

Højeste takst
19444
16
1215

Regionalt Tilbud
Sum
Antal
Gennemsnit

Laveste takst
1236
1
1236

Højeste takst
1236
1
1236

UDVIKLING I GENNEMSNITLIGE OPHOLDSTIDER PÅ §§ 109 OG 110 I REGION HOVEDSTADEN
Fælleskommunalt sekretariat sendte i oktober 2018 en mail til samtlige §§ 109 og 110 tilbud i Region
Hovedstaden med følgende to spørgsmål:
• Hvad er den gennemsnitlige opholdstid for borgere, som har afsluttet et forløb i jeres tilbud (i antal
måneder i 2016, 2017, 2018 pr. 1.10)?
• Hvordan fordeler borgerne i jeres tilbud sig inden for følgende grupper i procent i 2016, 2017 og 2018
(til 1.10.2018)? (opholdslængde fordelt på procent)
Indtil videre er 37 tilbud vendt tilbage på forespørgslen:
- 28 tilbud har besvaret spørgsmålene,
- 9 tilbud udgår pt af afdækningen af forskellige årsager, bl.a. da nogle tilbud er helt nyåbnede eller
ikke registrerer specifikke opholdstider og
- Der afventes fortsat svar fra 8 tilbud.
Tendensen på baggrund af tilbuddenes besvarelser indtil videre er, at de gennemsnitlige opholdstider er
højere på § 110-tilbud end på § 109-tilbud. Det ses derudover, at der har været en stigning i de
gennemsnitlige opholdstider på § 110-tilbud, hvorimod der er sket et lille fald på § 109-tilbud.

2016
2017
2018 (til 1.10.2018)

Gennemsnitlig opholdstid §109
(antal måneder)
5,1
4,5
4,3

Gennemsnitlig opholdstid §110
(antal måneder)
5,9
5,6
6,5
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Det kunne være interessant at se udviklingen i de gennemsnitlige opholdstider på §§ 109 og 110tilbuddene opdelt efter virksomhedsform. Det kan dog være problematisk at sortere på henholdsvis
kommunale og private/selvejende tilbud.
Hvis man skal lave opdelingen mellem private/selvejende og kommunale tilbud, kan man overveje at
anvende de tilbud der er ”rene” kommunale og ”rene” private (uden driftsoverenskomst). En del tilbud
som fx Lindevangen og Lærkehøj er selvejende institutioner som har kommunale driftsoverenskomster,
hvorfor det kan være svært at afgøre, om tilbuddet er i kategorien ”privat” eller ”kommunal”. Et andet
eksempel er København, hvor det påpeges, at alle deres 14 tilbud er kommunale (også dem med
driftsoverenskomst). Begrundelsen er, at det er kommunale midler, der driver tilbuddet. Alligevel er der
seks (ud af de 14) tilbud under Københavns kommune, som på Tilbudsportalen står angivet som ”private”
tilbud. Udregningerne bliver derfor mudret sammen, hvis definitionerne ikke er helt klare.

ANDET DATA
Danmarks statistik offentliggjorde i april 2018 nyeste tal om kvinder på krisecentre efter § 109.4
I 2017 blev der indskrevet 1.687 kvinder på landets kvindekrisecentre. Ud af de i alt 1.687 indskrevne
kvinder kom 34 procent fra Region Hovedstaden. Den laveste andel på 8 procent kom fra Region
Nordjylland.
I gennemsnit boede hver kvinde 62 døgn på et krisecenter i 2017. Ud fra statistikken kan vi se, at der er
markant flere kvinder fra Region Hovedstaden med lange ophold på et krisecenter sammenlignet med
kvinder fra de øvrige regioner. Næsten 30 procent af de indskrevne kvinder fra Region Hovedstaden
opholdt sig mellem 120-365 døgn på et krisecenter i 2017. Til sammenligning gjaldt det for 8,1 og 7,9 af
kvinderne fra henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland.
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Kilde: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=30255
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