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4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

 

1. Beskrivelse af området 
 
Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budget-
beløbene for 2020: 
 
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge     
Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen 

2020-priser Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

1.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber -1,1 -0,5 -1,6      

1.2 Døgninstitutioner, opholdssteder mv. 42,6 -33,8 8,8      

1.3 Sociale formål (merudgiftskompensationer 
mv.)    43,5 -21,9 21,6 

1.4 Plejefamilier/opholdssteder handicappede 
børn og unge 16,0 0,0 16,0      

1.5 Forebyggende foranstaltninger handicap-
pede børn og unge 15,6 0,0 15,6      

1.6 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
(STU) 16,0 0,0 16,0      

1.7 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager       0,0 -1,5 -1,5 

Driftsudgifter i alt 89,1 -34,3 54,7 43,5 -23,3 20,2 

 
Servicerammen 
Af tabellen fremgår det, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 89,1 mio. kr. i 2020. 
Der forventes indtægter for 34,3 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 54,7 mio. kr. 
 
1.1. Særlige dagtilbud og særlige klubber 
I kategorien særlige dagtilbud og klubber hører Børnehaven Lucernevej, som er en specialbør-
nehave for børn i alderen 0-6 år. Målgruppen for tilbuddet har betydelig og varigt nedsat funkti-
onsevne og/eller er børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet drives på 
vegne af Familieafdelingen. Udgifter til køb af pladser afholdes af Børn og Skole. 
 
1.2. Døgninstitutioner, opholdssteder m.v. 
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funkti-
onsevne, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det drejer sig om de døgn-
pladser, der købes på Børnecenter Randers, og pladser der købes ved regionen eller andre 
kommuner. 
 
1.4. Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge 
Tilbud med forskellige formål, tyngde og indsats inden for de mere vedvarende foranstaltninger 
såsom plejefamilier, private opholdssteder samt de tilhørende ydelser. 
 
1.5. Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge 
Lettere foranstaltninger for handicappede børn, såsom aflastning af familier med handicappede 
børn, støtte- og kontaktpersoner, udredninger af børn m.m. 
 
1.6. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 
Efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tilbyder kommunen uddannelse 
og undervisning for personer med særlige behov. Målgrupperne er primært udviklingshæm-
mede. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsat funktionsevne, personer som har pådra-
get sig en varig, ikke fremadskridende hjerneskade samt unge 16–25 årige med særlige behov, 
som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. 
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4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 

 

Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). Udgifterne budget-
teret under servicerammen er bevilget efter serviceloven. 
 
Udenfor servicerammen 
Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 43,5 mio. kr. i 2020. Der forven-
tes indtægter for 23,3 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 20,2 mio. kr. 
 
1.3. Sociale formål (merudgiftskompensationer m.v.) 
Nødvendige merudgifter i forbindelse med handicappede børn f.eks. udgifter til hjælpemidler, 
særlige fritidsforanstaltninger, særlig transport, hjemmepasningsordning m.m. 
Desuden vedrører det dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i 
hjemmet som følge af barnets nedsatte funktionsevne. 
 
1.7 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 
Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I budget-
aftalen for 2019-2022 blev det aftalt, at området fremover håndteres som øvrige serviceområ-
der, hvilket indebærer at refusionsindtægterne gøres til en del af fagområdernes økonomi. Her-
ved sikres det, at en stigning i indtægterne som følge af flere særligt dyre sager tilfalder de om-
råder, der har stigende udgifter og omvendt. Budgetlægning på området er baseret på KLs skøn 
over udviklingen i indtægterne på landsplan fra den centrale refusionsordning. Det er aftalt at 
ordningen og økonomistyringen af området evalueres ved budgetlægningen for 2021-24.  
 
2. Budgetmål i 2020 
 
Byrådet har i foråret 2018 formuleret en vision for Randers Kommune, som vil være retningsgi-
vende for den politik, der føres på de enkelte fagområder i byrådsperioden 2018-2021. Visionen 
udgør således også retningen for den socialpolitiske indsats i Randers Kommune.  
 
Visionen for Randers Byråd er:  
 
Vi vil muligheder for alle – alle skal med og alle kan bidrage 
Vi vil vækst og udvikling – et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.  
 
For Social og Arbejdsmarked er udgangspunktet herudover en fælles vision og en række mål-
gruppespecifikke effektmål, som afspejler centralt formulerede nationale visioner og mål på om-
rådet samt Randers Kommunes ”Politik for borgere med særlige behov”, Psykiatriplanen, Hjem-
løsestrategien og Handicapplanen. 
 
Visionen på social- og arbejdsmarkedsområdet er: 
 
Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige 
ressourcer 

Visionen udtrykker, hvordan vi gennem sociale indsatser vil skabe en ramme for alle borgeres liv, 
som giver dem mulighed for at være aktive medborgere og udnytte deres personlige ressourcer. 
En sådan ramme indebærer både muligheder for at deltage i fællesskabet og muligheder for at 
opnå et selvstændigt liv.  

Regeringen fremlagde ”10 mål for social mobilitet” i maj 2016. Målene fremgår af følgende over-
sigt.  
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4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 

 

10 mål for social mobilitet  

1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres 

2 Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal 
være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse 

3 Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, skal i uddannelse og beskæftigelse 

4 Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder 
efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse 

5 Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse 
6 Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse 
7 Færre skal være hjemløse 

8 Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller 
have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug 

9 Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, 
med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning 

10 Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal 
være en del af den frivillige indsats 

 
Randers Byråd indgår aftaler vedr. socialområdets virksomhedsplaner med centrene og de selv-
ejende institutioner på socialområdet. Planerne forbinder nationale, regionale og lokale politik-
ker, beslutninger, mål og planer og udarbejdes således inden for eksisterende politiske rammer. 
Følgende mål og politikker er rammesættende for virksomhedsplanerne:  
 

• Regeringens mål for social mobilitet (de dele af de 10 mål for social mobilitet, som hen-
hører under socialudvalget).  

• Kvalitetsmodel for sociale tilsyn  
• KKR Midtjylland og Region Midtjyllands fælles politiske målsætninger på det specialise-

rede socialområde 
• Kvalitetsstandarder på socialområdet  
• Randers Kommunes ”Politik for borgere med særlige behov”  
• Randers Kommunes Psykiatri-, Rusmiddel- og Handicapplan.  

 

Virksomhedsplanerne for 2019-2020 omfatter følgende fire overordnede og tværgående te-
maer, som mål for de enkelte aftaleenheder på socialområdet skal funderes på:  

• Personlig mestring af eget liv 
• Uddannelse og beskæftigelse 
• Sundhed 
• Socialt Liv 

Budgetmål 

Budgetmål fremgår af budgetbemærkninger for bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige be-
hov.  
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4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 

 

3. Tal og forudsætninger 
 
3.1 Hovedtal på driften 
Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2018 og frem til 2023 (i 2020-
priser): 
 
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge     
Mio. kr. Regnskab Budget Budget 2020-2023 

2020-priser 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber -2,5 -1,2 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

1.2 Døgninstitutioner, opholdssteder mv. 3,6 11,3 8,8 8,8 8,8 8,8 

1.4 Plejefamilier/opholdssteder handicappede 
børn og unge 17,4 17,8 16,0 16,0 16,0 16,0 

1.5 Forebyggende foranstaltninger handicap-
pede børn og unge 17,7 23,2 15,6 16,4 16,0 15,7 

1.6 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
(STU) 16,0 14,4 16,0 16,0 16,0 16,0 

I alt servicerammen 52,2 65,5 54,7 55,5 55,2 54,9 

1.3 Sociale formål (merudgiftskompensationer 
mv.) 15,9 21,6 21,6 21,4 21,4 21,4 

1.7 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager -1,7 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

I alt udenfor servicerammen 14,2 20,2 20,2 19,9 19,8 19,8 

Driftsudgifter i alt 66,3 85,7 74,9 75,4 75,1 74,7 

 
Udviklingen i budgettet under servicerammen fra 2019 til 2020 viser et fald på 10,8 mio. kr.  
 
Budgettet uden for servicerammen var i 2019 på 20,2 mio. kr. og er på samme niveau i 2020. 
 
Sociale formål på bevilling 4.1 vedrører tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter i forbin-
delse med børn med handicap, hjemmepasningsordning og særlig transport. Området budget-
lægges forfra hvert år, hvilket baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til 
det fremtidige forbrug. Forbruget på området har i de senere år været svingende. Regnskab 
2017 var på 20,1 mio. kr. og i 2018 på 15,5 mio. kr., mens foreløbige tal for 2019 viser et regn-
skab på knap 18 mio. kr.  
 
Budgettet til statusrefusion for særligt dyre enkeltsager er justeret til -1,5 mio. kr. Niveauet er 
baseret på resultatet af den endelige afregning vedr. særligt dyre enkeltsager for 2018.  
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4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 

 

3.2 Ændringer over år 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - servicerammen  
Mio. kr. Ændring til 

2020 
Ændring til 

2021 
Ændring til 

2022 
Ændring til 

2023 2020-priser 

Udgangspunkt 2019-budget 65,5 65,5 65,5 65,5 

Effektiviseringsbidrag 0,0 0,0 0,0 -0,4 

Omplaceringer mellem udvalg -9,6 -9,1 -9,1 -9,1 

PL og øvrige ændringer -0,1 0,2 -0,2 -0,2 

Kørselskontor -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

I alt 54,8 55,6 55,2 54,8 

 
Fra 2019 til 2020 ses et fald i budgettet fra 65,5 mio. kr. til 54,8 mio. kr. Ændringen består pri-
mært af omplacering af budget fra børneområdet til voksenområdet. Hertil er der sket en tilpas-
ning af kørselsbudgettet i forbindelse med at byrådet den 17. juni 2019 vedtog at nedlægge den 
solidariske hæftelse mellem forvaltningerne på kørselsområdet.   
 

Omplaceringerne mellem udvalg reducerer budgettet med 9,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.  

Reduktionen består primært af en samlet budgetomplacering til bevilling 4.2 på 10,6 mio. kr. Be-
løbet udgøres af følgende elementer:  

• 4,1 mio. kr. fra bevilling 4.1 til bevilling 4.2 med henblik på at skabe bedre balance i bud-
get og regnskab på de to bevillingsområder 

• 2,9 mio. kr. fra bevilling 4.1 til 4.2 vedr. plejefamilieophold efter det fyldte 18. år jf. ser-
vicelovens § 76a samt budget vedr. konkrete borgere 

• 2,0 mio. kr. vedr. tilpasning af budgetkonto mellem bevilling 4.1 og 4.2 
• 0,5 mio. kr. fra konto 5 til konto 6 jf. handleplan på socialområdet 2018 (investeringsmo-

del, hvor der opnormeres med en ekstra rådgiver i 2 år med henblik på styrkelse af 
sagsbehandling og opfølgning på foranstaltninger på børneområdet) 

 
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - udenfor servicerammen 
Mio. kr. Ændring til 

2020 
Ændring til 

2021 
Ændring til 

2022 
Ændring til 

2023 2020-priser 

Udgangspunkt 2019-budget 20,2 20,2 20,2 20,2 

Merudgifter 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 

PL og øvrige ændringer 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 

I alt 20,2 19,9 19,8 19,8 

 
 
Budgettet uden for servicerammen var i 2019 på 20,2 mio. kr. og er på samme niveau i 2020. 
 
I 2021-23 ses et fald i budgettet fra 20,2 til 19,8 mio. kr. som følge af mindre justeringer af bud-
gettet til merudgiftskompensationer (tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter i forbin-
delse med børn med handicap, hjemmepasningsordning og særlig transport).   
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4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 

 

3.3 Budgetforudsætninger 
 
3.2.1 Budgetmodel 
Ydelserne på socialområdet er fortrinsvist takstbelagte og registreres med pris, periode og om-
fang på den enkelte person. På baggrund heraf er der basis for at udarbejde et dispositions-
regnskab på enkeltsagsniveau inden for de forskellige ydelsestyper, målgrupper og områder.  
 
Oplysninger på enkeltssagsniveau, kombineret med nogle forudsætninger om antal personer og 
gennemsnitsprisen for disse, danner både grundlag for at udarbejde budget og for den løbende 
økonomiopfølgning på de enkelte områder.  
 
Oplysningerne indgår i ledelsesinformation, som bidrager til at skabe overblik over ressourcer 
og aktivitet på socialområdet, f.eks. information om udviklingen i antal personer der modtager 
en given ydelse, ydelsens gennemsnitspris, de dyreste sager på et område eller hvor mange 
borgere, der modtager et tilbud inden for et område. 
 
3.2.2 Demografi 
 
Se bevillingsområde 4.2.  
 
 
4. Nøgletal, takster m.m. 
 
4.1 Nøgletal 
I de følgende tabeller ses udgift pr helårsplads samt antallet af helårspladser til handicappede 
børn. Tabellerne er et uddrag af seneste 6-by nøgletal, baseret på regnskabstal for 2018.  
 
Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på type anbringelsessteder  

- regnskab 2018  
1.000 kr. pr. Helårsplads Aarhus Odense Aalborg Esbjerg1) Randers København 

Anbragt af sociale årsager       

Plejefamilier 434 431 419  408 508 

Netværkspleje 167 183 148  102 120 

Socialpædagogiske opholdssteder 831 1.035 911  709 742 

Døgninstitutioner 1.057 957 1.207  854 1.538 

Sikrede institutioner 1.480 1.384 1.464  1.660 1.447 

Øvrige 567 189 230  143 177 

I alt (vægtet gennemsnit) 626 611 550  458 649 

Anbragt med handicap som årsag       

Plejefamilier 493 750 680  554 556 

Netværkspleje 126  183  169 98 

Socialpædagogiske opholdssteder 977 1.192 938  749 1.207 

Døgninstitutioner 1.696 1.278 1.625  1.177 1.328 

Øvrige 95 696   152 383 

I alt (vægtet gennemsnit) 1.179 1.096 1.225  706 1.089 
Kilde: 6-by nøgletal 2019 tabel 62 
 
Note        
1) Kan ikke opgøre på anbragte børn på anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag.  
For en nærmere definition af de enkelte anbringelsestyper henvises til Servicelovens §§ 52, 66 og 67. 
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4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 

 

 
Som det fremgår af tabellen, har Randers Kommune en lav gennemsnitsudgift pr. helårsplads 
sammenlignet med de øvrige kommuner i 6-by samarbejdet. Det vurderes, at den primære år-
sag er, at der anvendes færre døgninstitutionspladser, og at pladserne bortset fra gennemsnits-
udgiften til sikrede institutioner, generelt ligger i den lave ende, sammenlignet med øvrige 6-by 
kommuner.  
 
Antal anbragte – 2018 

Antal helårspladser pr. 10.000  
(0-22 årige) Aarhus Odense Aalborg Esbjerg1) Randers København 

Anbragt af sociale årsager       

Plejefamilier 26 44 56  54 26 

Netværkspleje 3 4 8  7 8 

Socialpædagogiske opholdssteder 8 16 11  4 2 

Døgninstitutioner 11 11 11  10 11 

Sikrede institutioner 0 1 0  1 1 

Øvrige 3 4 3  4 7 

I alt 50 80 89  80 56 

Anbragt med handicap som årsag       

Plejefamilier 3 2 1  8 3 

Netværkspleje 0 0 1  1 0 

Socialpædagogiske opholdssteder 2 1 2    3   2 

Døgninstitutioner 6 4 4  4               7 

rede institutioner 0 0 0  0 0 

Øvrige 0 0 0  0 0 

I alt 12 8 8  16 12 
Kilde: 6-by nøgletal 2019 tabel 63 
 
 
Oversigten over antallet af helårspladser for 0-22 årige pr. 10.000 indbyggere viser, at Randers 
Kommune har relativt mange børn i handicap-tilbud sammenlignet med øvrige 6-by kommuner. 
Endvidere tegner der sig nogle forskelle i anbringelsestyper, hvor Randers Kommunes forbrug 
af døgnpladser i højere grad består af plejefamilier og netværkspleje, mens døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder anvendes i mindre grad  
 
Denne tendens afspejler Randers Kommunes målsætning om, at børn så vidt muligt skal have 
hjælp i deres nærmiljø, dvs. som forebyggende foranstaltninger, netværkspleje og plejefamilier 
frem for institutionsanbringelse.  
 
Denne tendens bidrager også til forklaring af de lavere gennemsnitsudgifter pr. helårsplads i 
Randers Kommune, idet familiepleje og netværkspleje generelt er billigere pr. helårsplads end 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.  
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4.2 Oversigt over aftaleenheder 
 
 
Socialområdet bestå af følgende aftaleenheder: 

• Center for Voksenhandicap  
• Center for Psykiatri 
• Center for Socialt Udsatte 
• Center for Børnehandicap og Autisme  
 

 
Herudover er der tegnet en driftsoverenskomst med følgende selvejende institutioner:  

• Gaia (Center for Voksenhandicap) 
• Ladegården (Center for Socialt Udsatte) 
• Hjørnestenen (Center for Socialt Udsatte) 

 
Myndighed og udfører er samlet under én centerledelse for hvert center. Det enkelte center va-
retager samarbejde med samarbejdspartnere og andre kommuner, herunder køb og salg af 
pladser. 
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4.2 Tilbud til voksne med særlige behov 
 

1. Beskrivelse af området 
 
Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budget-
beløbene for 2020: 
 
Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen 

2020-priser Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

1.1 BPA Handicaphjælpere 24,0 0,0 24,0      

1.2 Udlejnings-/ældreboliger 2,0 -0,8 1,3 1,6 -8,8 -7,3 

1.3 Voksen Bo 345,3 -43,0 302,3      

1.4 Midlertidige botilbud 23,5 -13,6 9,9      

1.5 Bostøtte 34,8 0,0 34,8      

1.6 Kontaktperson- og ledsageordning 5,7 -0,1 5,6      

1.7 Aktivitets- og samværstilbud 75,2 -14,8 60,4      

1.8 Kompenserende specialundervisning 6,0 -1,8 4,2      

1.9 Sociale formål    1,6 -0,8 0,8 

1.10 Alkoholbehandling og behandlingshjem 4,7 -0,3 4,4      

1.11 Behandling af stofmisbrugere 12,9 -0,1 12,8      

1.12 Øvrige udgifter 2,5 0,0 2,5      

1.13 Øvrige sociale formål 9,6 0,0 9,6      

1.14 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager       0,0 -8,4 -8,4 

Driftsudgifter i alt 546,2 -74,6 471,6 3,2 -18,0 -14,8 

 
 
Servicerammen 
Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 546,2 mio. kr. i 2020. Der for-
ventes indtægter for 74,6 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 471,6 mio. kr. 
  
1.1. BPA handicaphjælpere 
Efter servicelovens § 96 yder kommuner et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af 
hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. Modtageren af tilskuddet skal være i stand til selv at administrere 
hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp. 
 
1.2. Udlejningsboliger/ældreboliger 
Huslejeindtægter på udlejningsboliger/ældreboliger administreres af boligforeninger. Boligerne 
udlejes til voksne handicappede 
 
1.3. Voksen Bo, 1.4. Midlertidige botilbud og 1.5. Bostøtte  
Efter servicelovens § 85, § 107, 108 sikrer kommunen midlertidig og længevarende botilbud el-
ler bostøtte for voksne personer, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, el-
ler som har særlige sociale problemer. I boligerne yder kommunen omfattende hjælp til alminde-
lige, daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Randers Kommune har besluttet at ind-
føre et nærhedsprincip på området, således at borgere på sigt skal kunne forvente at modtage 
et botilbud i nærmiljøet med mindre faglige hensyn taler for andet. Budgettet består af køb af 
pladser i tilbud, hvor Randers Kommune er driftsherre og køb af pladser i andre kommuner og 
regioner. 
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Psykiatri 
Kommunen råder over en række boliger for personer med psykiatriske lidelser, og udgifterne 
omfatter driften af disse. Blommevej er et botilbud til voksne med særlige behov, hvor beboerne 
ud over en sindslidelse har misbrugs– eller sociale problemer. Herudover dækker udgifterne 
også støtte i eget hjem efter servicelovens § 85. 
 
Misbrug, botilbud m.v. til personer med særlige problemer 
Delområdet omfatter udgifter til køb af pladser på forsorgshjem - herunder er der egne pladser 
på forsorgshjemmet Hjørnestenen i Randers. Udgifter til disse tilbud refunderes med 50 % fra 
staten. Under dette område henhører også køb af botilbud på Ladegården samt køb af pladser 
på Blå Kors samt andre alkoholrelaterede døgnophold og bostøtte.  
 
1.6. Kontaktperson og ledsageordning 
Efter servicelovens § 97 tilbyder kommunen 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der 
ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  
Efter servicelovens § 98 og § 99 skal kommunen stille kontaktpersoner og støttekontaktperso-
ner til rådighed for personer, som er døvblinde, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til 
personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. 
Der gives i vid udstrækning støtte i eget hjem til personer med psykiatriske lidelser. 
 
1.7. Aktivitets- og samværstilbud 
Efter servicelovens § 103 og 104 tilbyder kommunen beskyttet beskæftigelse til personer, som 
på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller 
psykiske lidelser ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmar-
kedet. Kommunen tilbyder endvidere aktivitets- og samværstilbud til målgruppen, hvor formålet 
er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Randers kom-
mune har besluttet at indføre et nærhedsprincip på området, således at borgere på sigt skal 
kunne forvente at modtage et dagtilbud i nærmiljøet med mindre faglige hensyn taler for andet.  
 
1.8. Kompenserende specialundervisning 
Efter lov om kompenserende specialundervisning for voksne tilbyder kommunen uddannelse og 
undervisning for personer med særlige behov. Målgruppen er personer over skolealderen, der 
ikke kan profitere af den øvrige almindelige uddannelse, dvs. personer med varigt og betydeligt 
nedsatte funktionsevner, personer som har pådraget sig en varig, ikke fremadskridende hjerne-
skade samt unge i aldersgruppen 16–25 år med særlige behov, som ikke kan profitere af det 
eksisterende uddannelsessystem.  
Derudover indeholder delområdet Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), som drives 
af Randers Kommune. 
 
1.9 Sociale formål 
Se afsnittet ”Udenfor servicerammen” 1.9. 
 
1.10. Alkoholbehandling og behandlingshjem 
Efter Sundhedslovens § 141, skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbru-
gere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Budgettet består udover ambulant 
behandling også af længerevarende døgnbehandling ofte i private døgnbehandlingstilbud 
 
1.11. Behandling af stofmisbrugere 
Efter Servicelovens § 81 og § 101 skal kommunen tilbyde en særlig indsats til bl.a. voksne med 
særlige sociale problemer herunder stofafhængighed. Konkret skal kommunen tilbyde behand-
ling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Derudover inde-
holder delområdet køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder til personer, hvor mis-
brug ikke er hovedproblemet. 
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1.12. Øvrige udgifter  
Udgifter til landsdækkende tilbud, der er objektivt finansieret samt tilskud til kommunikations-
hjælpemidler. 
 
1.13. Øvrige sociale formål 
Der ydes støtte til frivilligt socialt arbejde jvf. lov om social service § 18, almene tilskud jvf. § 79 i 
lov om social service samt øvrige sociale tilskud. Midlerne uddeles hovedsageligt til frivillige or-
ganisationer og foreninger efter ansøgning til Socialudvalget. 
Der ydes tilskud til midlertidigt husly efter lov om social service § 80. 
Området indeholder endvidere udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med 
lån til ejendomsskatter og boligydelseslån. 
 
1.14 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 
Se afsnittet ”Udenfor servicerammen” 1.14.  
 
Udenfor servicerammen 
Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 3,2 mio. kr. i 2019. Der forven-
tes indtægter for 18,0 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoindtægt på 14,8 mio. kr. Indtægterne 
drejer sig om netto huslejeindtægter fra ældreboliger og statsrefusion af særligt dyre enkeltsa-
ger. 
 
1.2. Udlejningsboliger/ældreboliger   
Huslejeindtægter på boliger administreres af boligforeninger og udlejes til voksne handicap-
pede. Området er uden for servicerammen. 
 
1.9. Sociale formål 
Sociale formål vedrører økonomisk kompensation til borgere over 18 år, når de har merudgifter, 
som er en følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. lov om social service § 
100.  
 
1.14 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager 
Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I budget-
aftalen for 2019-2022 blev det aftalt, at området fremover håndteres som øvrige serviceområ-
der, hvilket indebærer at refusionsindtægterne gøres til en del af fagområdernes økonomi. Her-
ved sikres det, at en stigning i indtægterne som følge af flere særligt dyre sager tilfalder de om-
råder, der har stigende udgifter og omvendt. Budgetlægning på området er baseret på KLs skøn 
over udviklingen i indtægterne på landsplan fra den centrale refusionsordning. Det er aftalt at 
ordningen og økonomistyringen af området evalueres ved budgetlægningen for 2021-24.  
 
 
2. Budgetmål i 2020 
 
Byrådet har i foråret 2018 formuleret en vision for Randers Kommune, som vil være retningsgi-
vende for den politik, der føres på de enkelte fagområder i byrådsperioden 2018-2021. Visionen 
udgør således også retningen for den socialpolitiske indsats i Randers Kommune.  
 
Visionen for Randers Byråd er:  
 
Vi vil muligheder for alle – alle skal med og alle kan bidrage 
Vi vil vækst og udvikling – et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.  
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For Social og Arbejdsmarked er udgangspunktet herudover en fælles vision og en række mål-
gruppespecifikke effektmål, som afspejler centralt formulerede nationale visioner og mål på om-
rådet samt Randers Kommunes ”Politik for borgere med særlige behov”, Psykiatriplanen, Hjem-
løsestrategien og Handicapplanen. 
 
Visionen på social- og arbejdsmarkedsområdet er: 
 
Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige 
ressourcer 

Visionen udtrykker, hvordan vi gennem sociale indsatser vil skabe en ramme for alle borgeres liv, 
som giver dem mulighed for at være aktive medborgere og udnytte deres personlige ressourcer. 
En sådan ramme indebærer både muligheder for at deltage i fællesskabet og muligheder for at 
opnå et selvstændigt liv.  

Regeringen fremlagde ”10 mål for social mobilitet” i maj 2016. Målene fremgår af følgende over-
sigt.  

10 mål for social mobilitet  

1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres 

2 Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal 
være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse 

3 Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, skal i uddannelse og beskæftigelse 

4 Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder 
efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse 

5 Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse 
6 Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse 
7 Færre skal være hjemløse 

8 Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller 
have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug 

9 Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, 
med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning 

10 Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal 
være en del af den frivillige indsats 

 
Randers Byråd indgår aftaler vedr. socialområdets virksomhedsplaner med centrene og de selv-
ejende institutioner på socialområdet. Planerne forbinder nationale, regionale og lokale politik-
ker, beslutninger, mål og planer og udarbejdes således inden for eksisterende politiske rammer. 
Følgende mål og politikker er rammesættende for virksomhedsplanerne:  
 

• Regeringens mål for social mobilitet (de dele af de 10 mål for social mobilitet, som hen-
hører under socialudvalget. Målene er indarbejdet som budgetmål også i budget 2017-
2020)  

• Kvalitetsmodel for sociale tilsyn  
• KKR Midtjylland og Region Midtjyllands fælles politiske målsætninger på det specialise-

rede socialområde 
• Kvalitetsstandarder på socialområdet  
• Randers Kommunes ”Politik for borgere med særlige behov”  
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• Randers Kommunes Psykiatri-, Rusmiddel- og Handicapplan.  
 

Virksomhedsplanerne for 2019-2020 bygges op om følgende fire overordnede og tværgående 
temaer, som mål for de enkelte aftaleenheder på socialområdet skal funderes på:  

• Personlig mestring af eget liv 
• Uddannelse og beskæftigelse 
• Sundhed 
• Socialt Liv 

De sociale mobilitetsmål, som henhører under socialudvalget er indarbejdet i budgetmålene for 
2019-2022. Dette drejer sig om følgende mobilitetsmål:  

2 Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal 
være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse 

3 Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, skal i uddannelse og beskæftigelse 

4 Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder 
efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse 

7 Færre skal være hjemløse 

8 Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller 
have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug 

9 Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, 
med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning 

10 Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal 
være en del af den frivillige indsats 

Indikatorer for målene er udmeldt fra Børne og Socialministeriet, som også udarbejder baseline 
samt opfølgning på målene hvert år i forbindelse med udgivelse af Socialpolitisk Redegørelse.  

Den årlige opfølgning på målene sker med undtagelse af mål 7 (hjemløse), hvor opfølgning kun 
sker hvert andet år i forbindelse med SFIs hjemløseundersøgelse og mål 10 (frivillig indsats), 
hvor opfølgning senest skete i forbindelse med Børne- og Socialministeriets frivillighedsunder-
søgelse i 2017 og hvor en ny måling først forventes at finde sted i løbet af 2019.  

Det skal bemærkes at Børne- og Socialministeriet alene opgør mobilitetsmål på kommuneni-
veau. Det vil derfor som udgangspunkt ikke være muligt at differentiere måltal og –opfølgning 
på centerniveau.  

Der er udarbejdet måltal for mobilitetsmålene i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedspla-
ner på socialområdet. I det følgende ses budgetmål og måltal for 2020-2023.  

 
Budgetmål 1 
Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem 
år, skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse  
Begrundelse/uddybning 
Budgetmålet afspejler beskæftigelses- og uddannelsesmål jf. regeringens 10 mobilitetsmål 
(mål 2) 
 
Politisk(e) målsætning(er) 
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Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: 
Flere i uddannelse eller beskæftigelse 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 2020 4-årigt måltal 

for 2022 
Måltal for 2023 

Andel af udsatte 
18-21 årige, der 
har været an-
bragt eller mod-
taget en fore-
byggende social 
foranstaltning in-
den for de sene-
ste fem år, der 
er i gang med 
eller har gen-
nemført mindst 
en ungdomsud-
dannelse 

45 %  47 % (2019) 52 % 52 % 

 
 
Budgetmål 2 
Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne skal i uddannelse og beskæftigelse 
Begrundelse/uddybning 
Budgetmålet afspejler beskæftigelses- og uddannelsesmål jf. regeringens 10 mobilitetsmål 
(mål 3) 
 
Politisk(e) målsætning(er) 
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: 
Flere i uddannelse eller beskæftigelse 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 2020 4-årigt måltal 

for 2022 
Måltal for 2023 

Beskæftigelse 
omfatter perso-
ner med be-
skæftigelse som 
forsørgelses-
grundlag, herun-
der personer i 
fleksjob og skå-
nejob.  

25 %  27 % (2019) 32 % 32 % 

 
 
Budgetmål 3 
Flere personer, som får en social indsats som følge af sociale problemer eller psykiske 
vanskeligheder skal i uddannelse og beskæftigelse 
Begrundelse/uddybning 
Budgetmålet afspejler beskæftigelses- og uddannelsesmål jf. regeringens 10 mobilitetsmål 
(mål 4) 
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Politisk(e) målsætning(er) 
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: 
Flere i uddannelse eller beskæftigelse 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 2020 4-årigt måltal 

for 2022 
Måltal for 2023 

Beskæftigelse 
omfatter perso-
ner med be-
skæftigelse som 
forsørgelses-
grundlag, herun-
der personer i 
fleksjob og skå-
nejob.  

33 %  35 % (2019) 40 %  40 % 

 
 
Budgetmål 4 
Færre skal være hjemløse 
Begrundelse/uddybning 
Det er en national strategi at færre skal være hjemløse jf. regeringens mobilitetsmål nr. 7 
Politiske målsætninger 
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: 
Flere skal mestre eget liv 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 2020 4-årigt måltal 

for 2022 
Måltal for 2023 

Antal hjemløse i 
SFIs kortlæg-
ning af hjemløs-
hed. Tælling fin-
der sted hvert 
andet år. Næste 
tælling i 2019.   

86 80 (2019) 75 75 

 
 
Budgetmål 5 
Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stof-
frie, have et reduceret eller et stabliseret misbrug. 
Begrundelse/uddybning 
Det er en national strategi at flere, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug skal være 
stoffrie eller have et reduceret eller stabiliseret misbrug jf. regeringens mobilitetsmål 8 
 
Politisk(e) målsætning(er) 
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: 
Flere skal mestre eget liv 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 2020 4-årigt måltal 

for 2022 
Måltal for 2023 

Side 16 af 25



4.2 Tilbud til voksne med særlige behov 

 

Antal behand-
lingsforløb for 
stofmisbrug, der 
afsluttes med 
status ”ophør”, 
”reduceret” eller 
”stabiliseret” 
misbrug. 

54 %  57 % (2019) 57 % 57 % 

 
 
Budgetmål 6 
Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som al-
koholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning 
Begrundelse/uddybning 
Det er en national strategi at flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et be-
handlingsforløb som alkoholfri, reduceret forbrug eller med relevant henvisning jf. regeringens 
mobilitetsmål nr. 9. 
 
Politisk(e) målsætning(er) 
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: 
Flere skal mestre eget liv 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 2020 4-årigt måltal 

for 2022 
Måltal for 2023 

Antal ikke-ano-
nyme offentlige 
alkoholbehand-
lingsforøb, der 
afslutter be-
handlingen som 
”færdigbehand-
let” eller med 
henvisning til 
andet tilbud.  

36 %  47 % (2019) 47 % 47 % 

 
 
Budgetmål 7 
Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddan-
nelse, skal være en del af den frivillige indsats 
Begrundelse/uddybning 
Det er en national strategi at flere personer, der står uden for arbejdsmarkedet og som ikke er 
under uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats jf. regeringens sociale mobilitets-
mål nr. 10.  
 
Politisk(e) målsætning(er) 
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: 
Flere skal mestre eget liv 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 2020 4-årigt måltal 

for 2022 
Måltal for 2023 
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Antal voksne der 
i det givne år 
står uden for ar-
bejdsmarkedet, 
som har gjort en 
frivillig indsats i 
det seneste år 
Frivillighedsun-
dersøgelse se-
neste undersø-
gelse fra 2017 

30 %  31 % (2019) 33 % 33 % 

 
 
 
3. Tal og forudsætninger 
 
3.1 Hovedtal på driften 
Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2018 og frem til 2023 (i 2020- 
priser): 
 
 
Tilbud til voksne med særlige behov      
Mio. kr. Regnskab Budget Budget 2020-2023 

2020-priser 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1 BPA Handicaphjælpere 24,1 26,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

1.2 Udlejnings-/ældreboliger 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

1.3 Voksen Bo 317,6 289,8 302,3 302,5 302,7 300,4 

1.4 Midlertidige botilbud 10,0 8,8 9,9 9,9 9,9 9,9 

1.5 Bostøtte 40,2 35,4 34,8 34,8 34,8 34,8 

1.6 Kontaktperson- og ledsageordning 5,3 6,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

1.7 Aktivitets- og samværstilbud 59,5 61,9 60,4 60,4 60,4 60,4 

1.8 Kompenserende specialundervisning 4,2 3,3 4,2 4,2 4,2 4,2 

1.10 Alkoholbehandling og behandlingshjem 3,4 3,8 4,4 4,4 4,4 4,4 

1.11 Behandling af stofmisbrugere 13,1 13,7 12,8 12,8 12,8 12,8 

1.12 Øvrige udgifter 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.13 Øvrige sociale formål 7,2 8,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

I alt servicerammen 487,5 461,5 471,6 471,8 472,1 469,7 

1.2 Udlejnings-/ældreboliger -4,5 -8,6 -7,3 -6,3 -6,3 -6,3 

1.9 Sociale formål 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.14 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager -6,7 -7,9 -8,4 -8,4 -8,8 -8,8 

I alt udenfor servicerammen -10,4 -15,5 -14,8 -13,8 -14,2 -14,2 

Driftsudgifter i alt 477,2 446,0 456,8 458,0 457,8 455,5 

 

Der er en stigning i de budgetlagte driftsudgifter på tilbud til voksne fra 2019 til 2020 på 10,8 
mio. kr. sammensat af en stigning i udgifter inden for servicerammen på 10,1 mio. kr. og et fald i 
indtægter uden for servicerammen på 0,7 mio. kr.  
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Indkomstoverførsler budgetlægges forfra hvert år. Fra budgettet i 2019 til budgettet i 2020 ses 
et fald fra 15,5 mio. kr. til 14,8 mio. kr., som skyldes en tilpasning af indtægtsbudget vedr. udlej-
nings-/ældreboliger og særligt dyre enkeltsager til regnskabsresultatet i 2018.   

 
3.2 Ændringer over år 
Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2019, ændringerne til budget 2020 og overslag-
sårene 2021-2023. 

Tilbud til voksne med særlige behov - servicerammen   
Mio. kr. Ændring til 

2020 
Ændring til 

2021 
Ændring til 

2022 
Ændring til 

2023 2020-priser 

Udgangspunkt 2019-budget 461,5 461,5 461,5 461,5 

Ingen prisfremskrivning  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Effektiviseringsbidrag -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 

Nyt autismetilbud Langå 0,0 2,6 5,1 5,1 

Omplaceringer mellem udvalg 10,6 10,6 10,6 10,6 

PL og øvrige ændringer 0,1 0,3 0,6 0,9 

Kørselskontor 2,3 2,3 2,3 2,3 

I alt 471,6 471,8 472,0 469,7 

 

Området er samlet set forøget med 10,1 mio. kr. fra 2019 til 2020.  

Forøgelsen udgøres primært af en samlet budgetomplacering til bevilling 4.2 på 10,6 mio. kr. 
Beløbet udgøres af følgende elementer:  

• 4,1 mio. kr. fra bevilling 4.1 til bevilling 4.2 med henblik på at skabe bedre balance i bud-
get og regnskab på de to bevillingsområder 

• 0,9 mio. kr. fra Ejendomsservice til bevilling 4.2 
• 0,6 mio. kr. til bevilling 4.2 vedr. tilretning af overheadsbudgetter til takster  
• 2,9 mio. kr. fra bevilling 4.1 til 4.2 vedr. plejefamilieophold efter det fyldte 18. år jf. ser-

vicelovens § 76a samt budget vedr. konkrete borgere 
• 2,0 mio. kr. vedr. tilpasning af budgetkonto mellem bevilling 4.1 og 4.2 

  

Ændringerne i budgettet fra 2019 til 2020 består herudover af manglende prisfremskrivning af 
varer og tjenesteydelser, effektiviseringsbidrag på 0,5 % samt en tilpasning af kørselsbudgettet i 
forbindelse med at byrådet den 17. juni 2019 vedtog at nedlægge den solidariske hæftelse mel-
lem forvaltningerne på kørselsområdet.   
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Tilbud til voksne med særlige behov - udenfor servicerammen  
Mio. kr. Ændring til 

2020 
Ændring til 

2021 
Ændring til 

2022 
Ændring til 

2023 2020-priser 

Udgangspunkt 2019-budget -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 

Ældreboliger - ingen prisfremskrivning 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ældreboliger  - huslejetab Langå 1,0 0,0 0,0 0,0 

SDE -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Sociale formål -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

PL og øvrige ændringer 0,1 0,1 -0,3 -0,3 

I alt -14,8 -15,8 -16,2 -16,2 

 
Udgifter udenfor servicerammen budgetlægges forfra hvert år. Budgetlægningen tager ud-
gangspunkt i det historiske forbrug og den forventede udvikling heri for de kommende år. På 
området samlet set forventes et fald i nettoindtægterne på området fra -15,5 mio. kr. i 2019 til -
14,8 mio. kr. i 2019. Dette består af nettoindtægtsfald på 1,3 mio. kr. vedr. ældreboliger, et fald i 
udgifterne til sociale formål (kompensation for merudgifter som følge af en varigt nedsat funkti-
onsevne) på 0,2 mio. kr. og en stigning i de forventede indtægter fra særligt dyre enkeltsager på 
0,5 mio. kr.  

 
3.3 Budgetforudsætninger 

3.3.1 Tildelingsmodel 
Ydelserne på socialområdet er fortrinsvis takstbelagte og registreres med pris, periode og om-
fang på den enkelte person. På baggrund heraf er der basis for at udarbejde et dispositions-
regnskab på enkeltsagsniveau inden for de forskellige ydelsestyper, målgrupper og områder.  
 
Oplysninger på enkeltssagsniveau, kombineret med nogle forudsætninger om antal personer og 
gennemsnitsprisen for disse, danner både grundlag for at udarbejde budget og for den løbende 
økonomiopfølgning på de enkelte områder.  
 
Oplysningerne indgår i ledelsesinformation, som bidrager til at skabe overblik over ressourcer 
og aktivitet på socialområdet, f.eks. information om udviklingen i antal personer der modtager 
en given ydelse, ydelsens gennemsnitspris, de dyreste sager på et område eller hvor mange 
borgere, der modtager et tilbud inden for et område. 
 
3.2.2 Demografi 
 
I forbindelse med budget 2019-22 blev det besluttet, at de beregnede demografibeløb fortsat 
skal indarbejdes i kommunens basisbudget, men at beløbene i første omgang skulle placeres 
på en central konto og udmøntes herfra til de respektive fagområder i forbindelse med de politi-
ske drøftelser om budgettet.  
Nedenstående tabel viser de beløb, der indtil videre er placeret på konto 6 og vil blive udmøntet 
senere: 

Mio. kr.  2020 2021 2022 2023 

Efterregulering  4,0 4,0 4,0 4,0 
Demografi, social (basisbudget 20-23) 1,0 1,7 2,9 3,9 
I alt 5,0 5,8 6,9 7,9 
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4. Nøgletal, takster m.m. 
 
4.1 Nøgletal 
 
Tabellerne er baseret på regnskabstal 2018 fra 6-by nøgletal 2019.  
 
Nedenstående tabeller sammenligner nettodriftsudgifterne til det specialiserede område pr. bor-
ger i 6-by kommunerne i aldersgruppen 18-66 år. Som det fremgår af tabellen ligger udgifterne 
til udsatte borgere og til psykiatri i Randers Kommune i midterfeltet, mens udgifter inden for han-
dicap placerer sig i toppen.  
 
Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (udsatte borgere) pr. 18-årige og derover  
- regnskab 2018 

Udsatte borgere  
Kr. pr. 18-årige og derover Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers1) København 

Forebyggende gruppebaseret 
hjælp og støtte (§ 82a), tidsbe-
grænset socialpædagogisk hjælp 
og støtte (§ 82b) og sociale akut-
tilbud (§ 82c) 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

01) 

 
 
 

0 

Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget 
hjem/ikke botilbudslignende) 

 
41 

 
56 

 
0 

 
73 

 
74 

 
19 

Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbud-
slignende) 

 
58 

 
0 

 
0 

 
167 

 
131 

 
6 

Støtte- og kontaktpersonordning - § 99 5 0 59 10 6 30 
Dagbehandlingstilbud til stofmis-
brugere - § 101 (sundhedslovens § 
142) 

 
150 

 
196 

 
  111 

 
  271 

 
141 

 
239 

Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere - - 
§ 101 (sundhedslovens § 142)  12 3 60 67 11 29 

Beskyttet beskæftigelse - § 103 0 2 0 0 3 0 
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 3 1 0 0 0 0 
Midlertidigt botilbud - § 107 §84 23 86 0 17 57 32 
Længerevarende botilbud - § 108 0 17 0 15 14 133 
Kvindekrisecentre - § 109 42 53 39 38 57 183 
Herberger - § 110 371 197   270 454 216 390 
Dagbehandlingstilbud – alkoholbehandling 
§84 69 61 32 57 61 112 

Døgnbehandlingstilbud – alkoholbehandling 
§84 1 6 21 3 1 24 

Samlede udgifter til udsatte borgere 776 679 592 1.174 773 1.196 
Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 83 
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Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (Handicap og Sind) pr. 18-66 årige 
- regnskab 2018 
 

Borgere med handicap 
Kr. pr. 18-66 årige Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers1) København 

Hjemmehjælp - § 83 65 70 0 0 0 428 
BPA - § 96 625 358 515 218 321 226 
Ledsageordning - § 97 32 72 56 73 17 18 
Forebyggende gruppebaseret hjælp og 
støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpæda-
gogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale 
akuttilbud 
(§ 82c) 

0 0 0 0 0 0 

Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i 
eget hjem/ikke botilbudslignende) 

223 237 265 484 327 43 

Socialpædagogisk bistand - § 85 1.575 1.446 1.863 1.751 2.322 30 
Beskyttet beskæftigelse - § 103 94 121 115 237 215 66 
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 395 468 394 660 474 320 
Midlertidigt botilbud - § 107 468 421 763 857 572 545 
Længerevarende botilbud - § 108 714 688 340 806 685 1.540 
 
Samlede udgifter til borgere med  
handicap 4.191 3.881 4.311 5.086 4.933 3.216 

Borgere med sindslidelse  
Kr. pr. 18-66 årige 

Hjemmehjælp - § 83 49 10 0 0 0 106 
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte 
(§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk 
hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttilbud (§ 
82c) 

0 0 0 318 0 0 

Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget 
hjem/ikke botilbudslignende) 261 312 173 181 279 80 

Socialpædagogisk bistand - § 85 225 94 435 159 268 11 
Beskyttet beskæftigelse - § 103 15 36 21 51 21 16 
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 50 104 23 2 6 1 
Midlertidigt botilbud - § 107 350 312 192 475 382 428 
Længerevarende botilbud - § 108 111 294 121 117 68 792 
Samlede udgifter til borgere med  
sindslidelse 1.061 1.162 965 1.303 1.025 1.434 

Note: 1) Vedr. § 82 (a-c): For Randers kommune kan udgifter/aktivitet ikke opgøres særskilt og de indgår som en del af § 85. 
 
Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 84 
 
 
 
Nedenstående tabeller viser de gennemsnitlige udgifter pr. plads, fordelt på de forskellige ind-
sats- og tilbudskategorier. Gennemsnitsprisen pr. plads er generelt relativt lav i Randers Kom-
mune, sammenlignet med niveauet i øvrige 6-byer.  
 
Bostøtte og botilbud inden for handicap og psykiatriområdet, som Randers Kommune enten 
selv driver eller køber af andre offentlige eller private leverandører, drives billigt. Det samme gør 
sig gældende i forhold til udgifterne til alkohol- og stofmibrugsbehandling, som også er godt og 
effektivt drevet.  
 
Det eneste område, hvor Randers Kommune ikke er billigst på enhedsprisen er i denne sam-
menligning på kvindekrisecentre og på midlertidige botilbud til udsatte borgere, hvor prisen lig-
ger i hhv. midten og toppen blandt kommunerne. 
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Enhedspris på det specialiserede område (udsatte borgere) pr. 18-årige og derover  
- regnskab 2018 

 
 
 
  

Udsatte borgere 
1.000 kr. Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 

Forebyggende gruppebaseret hjælp og 
støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpæ-
dagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og so-
ciale akuttilbud 
(§ 82c) 

 
 
 

0 

 
 
 

41 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i 
eget hjem/ikke botilbudslignende) 

 
59 

 
56 

 
0 

 
90 

 
91 

 
124 

Socialpædagogisk bi-
stand - § 85 (botilbudslig-
nende) 

 
252 

 
0 

 
0 

 
571 

 
394 

 
125 

Støtte- og kontaktpersonordning - § 99 53 0 0 0 0 0 
Dagbehandlingstilbud til stofmisbru-
gere - § 101 (sundhedslovens § 142) 

 
45 

 
61 

 
46 

 
77 

 
59 

 
69 

Døgnbehandlingstilbud til stofmisbru-
gere - § 101 (sundhedslovens § 142) 

 
43 

 
501 

 
742 

 
744 

 
585 

 
672 

Beskyttet beskæftigelse - § 103 0 39 0 0 91 0 

Aktivitets- og samværstilbud - § 104 16 107 0 0 0 0 

Midlertidigt botilbud - § 107 632 615 0 262 865 556 

Længerevarende botilbud - § 108 0 552 0 704 735 591 

Kvindekrisecentre - § 109 587 461 748 672 613 466 

Herberger - § 110 475 432 436 379 385 392 

Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling 
(sundhedsloven § 141) 

 
53 

 
81 

 
57 

 
0 

 
34 

 
53 

Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling 
(sundhedsloven § 141) 

 
137 

 
1.007 

 
601 

 
3 

 
0 

 
688 

Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 89 
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Enhedspris på det specialiserede område (Handicap og Sind) pr. 18-66 årige - regnskab 2018 
Borgere med handicap 
1.000 kr Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 

Hjemmehjælp - § 83 100 58 0 0 0 105 

BPA - § 96 922 813 1.019 722 618 1.291 

Ledsageordning - § 97 12 20 21 22 8 20 

Forebyggende gruppebaseret hjælp og 
støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpæ-
dagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og so-
ciale akuttilbud 
(§ 82c) 

0 0 0 0 0 0 

Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i 
eget hjem/ikke botilbudslignende) 61 71 40 134 46 36 
Socialpædagogisk bistand - § 85 566 470 721 592 485 401 

Beskyttet beskæftigelse - § 103 115 62 120 67 91 136 

Aktivitets- og samværstilbud - § 104 107 139 153 139 127 241 

Midlertidigt botilbud - § 107 825 773 606 657 514 652 

Længerevarende botilbud - § 108 1.159 1.107 1.039 857 936 868 

Borgere med sindslidelse 
1.000 kr.  
Hjemmehjælp - § 83 38 22 0 0 0 65 
Forebyggende gruppebaseret hjælp og 
støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpæ-
dagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og so-
ciale akuttilbud 
(§ 82c) 

0 0 0 38 0 0 

Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i 
eget hjem/ikke botilbudslignende) 41 94 54 102 45 61 
Socialpædagogisk bi-
stand - § 85 (botilbud-
slignende) 

258 388 370 513 220 514 

Beskyttet beskæftigelse - § 103 148 76 79 77 54 143 

Aktivitets- og samværstilbud - § 104 98 68 71 173 118 116 

Midlertidigt botilbud - § 107 794 594 525 765 802 536 

Længerevarende botilbud - § 108 795 628 738 745 800 642 
Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 90 

Kombinationen af relativt høje udgifter pr. borger i Randers Kommune trods generelt lave en-
hedspriser skal ses i sammenhæng med, at der er relativt mange borgere i Randers Kommune 
med handicap. Tilsvarende er der lidt flere borgere på psykiatri og misbrugsområdet, som har 
brug for indsats og ydelser sammenlignet med de øvrige 6-by kommuner.  
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4.2 Oversigt over aftaleenheder  
 
Socialområdet består af følgende aftaleenheder: 

• Center for Voksenhandicap 
• Center for Psykiatri 
• Center for Socialt Udsatte 
• Center for Børnehandicap og Autisme 

 
Herudover er der tegnet en driftsoverenskomst med følgende selvejende institutioner:  

• Gaia (Center for Voksenhandicap) 
• Ladegården (Center for Socialt Udsatte) 
• Hjørnestenen (Center for Socialt Udsatte) 

 
Myndighed og udfører er samlet under én centerledelse for hvert center. Det enkelte center va-
retager samarbejdet med samarbejdspartnere og andre kommuner, herunder køb og salg af 
pladser. 
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