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Projektets formål

Projektets overordnede formål har været at skabe et bedre fagligt grundlag 

for politiske og faglige drøftelser af, hvordan udgiftspresset på det 

specialiserede voksenområde bedst imødegås, både på landsplan og 

lokalt. 

Dette skal ske ved at:

› Generere viden om årsagerne til udgiftsudviklingen på landsplan og i 

den enkelte kommune

› Generere styringsrelevant data til den enkelte deltagerkommune

› Beskrive og udbrede konkrete eksempler på, hvordan kommunerne har 

imødegået udfordringerne



Projektet består af 4 spor

Bedre styr på de 

basale data

Kommunespecifikke 

analyser

Inspiration til bedre 

styring

Tværgående 

analyser af 

udgiftsudviklingen

1

43

2

Denne afrapportering 
omhandler udelukkende 
spor 2



Projektet er gennemført i samarbejde med 
30 kommuner

Alle kommuner er blevet inviteret 

til at deltage i projektet



Afgrænsning af analyserne

Projektets analyser er afgrænset til botilbud og bostøtte nærmere bestemt 

indsatser bevilliget efter servicelovens §§ 85, 107, 108 samt 

Almenboliglovens §105.

For yderligere information om analysernes datagrundlag henvises til side 40

Baggrunden for denne afgrænsning er, at det er disse ydelser, der udgør 

hovedparten af kommunernes udgifter til det specialiserede voksenområde 

foruden væksten i samme. Herudover har det været et hensyn, at inklusion 

er flere ydelser ville skabe yderligere udfordringer ift. datatilgængelighed.
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Projektets overordnede konklusioner

Projektets overordnede konklusioner vedr. årsagerne til udgiftspresset er følgende:

1. Aktiviteten på området er steget kraftigt i den undersøgte periode

2. Den primære driver bag aktivitetsudviklingen er en kraftig stigning i antallet af 

borgere med en psykiatrisk diagnose

3. Stigende levealder blandt borgere med funktionsnedsættelser bidrager også til 

aktivitetsstigning. Datamæssige begrænsninger gør det dog vanskeligt at fastslå 

effektens størrelse

4. Reformer på beskæftigelsesområdet bidrager til aktivitetsstigningen. 

Analyserne har ligeledes afkræftet en række hypoteser omkring årsagerne til 

udgiftsudviklingen. Disse fremgår af side 26 til 39.



Konklusion 1:

Aktiviteten på området er steget kraftigt i den 

undersøgte periode



Aktiviteten er steget kraftigt

Figuren viser, at antallet af fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte er steget med ca. 5.000 fra 2015 til 2018. Det svarer

til en stigning på ca. 8 pct.

Den kraftigste stigning er sket inden for bostøtte, hvor antallet af fuldtidspersoner er steget med 10 pct. Omvendt er 

antallet af fuldtidsmodtagere af længerevarende botilbud faldet med ca. 8 pct.

Antal fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte 2015-2018

Note: Baseret på data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan. Antal fuldtidsmodtagere i 2018 er opskrevet pba. data for de første 6 mdr. af 2018.



Aktivitetsstigningen skyldes ikke befolkningsvækst

Antallet af fuldtidsmodtagere pr. 18-64 årig har været stigende. Aktivitetsstigningen kan altså ikke forklares ved en 

befolkningsvækst.

Antal fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte pr. 10.000 18-66 årig, 2015 og 2018

Note: Baseret på data fra 37 kommuner. Antal fuldtidsmodtagere i 2018 er opskrevet pba. data for de første 6 mdr. af 2018.



Aktiviteten er steget kraftigt i alle 
aldersgrupper

Antalsmæssigt ses den største stigning blandt 18-30 årige og 50-66 årige.

Antal indsatsmodtagere fordelt på aldersgrupper

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Baseret på data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan.



Konklusion 2:

Den primære driver bag aktivitetsstigningen er en 

kraftig stigning i antallet af personer med 

psykiatriske diagnoser



Flere får psykiatriske diagnoser

Figuren viser, at antallet af personer i befolkningen med min. én psykiatrisk diagnose er steget med ca. 30.000 fra 2015 

til 2018. Det svarer til en stigning på ca. 13 pct.

Antallet af personer med psykiatriske diagnoser har også været stigende inden 2015, og er kraftigst blandt de yngre 

aldersgrupper.

Antal personer i befolkningen med min. én psykiatrisk diagnose 2015-2018

Note: Borgere pr. 1. januar med min. 1 psykiatrisk diagnose registreret i hospitalspsykiatrien indenfor de foregående 5 år.

Baseret på data fra 98 kommuner. 



Flere borgere med diagnoser modtager 
indsatser på socialområdet

Figuren viser, at antallet af fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte, der har psykiatriske diagnoser er steget med ca. 

4.000 i perioden 2015 til 2018.

Antal fuldtidsmodtagere af bostøtte og botilbud med min. én psykiatrisk diagnose 2015-2018

Note: Baseret på data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan. Antal fuldtidsmodtagere i 2018 er opskrevet pba. data for de første 6 mdr. af 2018.

Min. 1 psykiatrisk diagnose registreret i hospitalspsykiatrien indenfor de foregående 5 år,



Borgere med psykiatriske diagnoser tegner 
sig for hovedparten af aktivitetsstigningen

Figuren viser, at personer med psykiatriske diagnoser tegner sig for ca. 80 pct. af aktivitetsstigningen på området.

I udgangspunktet (2015) udgjorde personer med psykiatriske diagnoser ca. halvdelen af indsatsmodtagerne

Stigning i antal fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte

Note: Baseret på data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan
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Hvilke diagnoser er i vækst ift. bostøtte?

Figuren viser, at den største vækst i antallet af modtagere af bostøtte er sket blandt personer med diagnoserne Autisme (55 

pct.), ADHD (37 pct.) og Angst (24 pct.).

Udvikling i antal indsatsmodtagere (§85 i eget hjem) med en af udvalgte diagnoser (2015 til 2018)

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Baseret på data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan. Psykiatrisk diagnose registreret i hospitalspsykiatrien 

indenfor de foregående 5 år.



Hvilke diagnoser er i vækst ift. botilbud?

Figuren viser, at den største vækst i antallet af modtagere af bostøtte er sket blandt personer med diagnoserne Autisme (29 

pct.) og ADHD (35 pct.)

Udvikling i antal indsatsmodtagere (botilbud) med en af udvalgte diagnoser (2015 til 2018)

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Baseret på data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan. Psykiatrisk diagnose registreret i hospitalspsykiatrien 

indenfor de foregående 5 år.



Konklusion 3:

Stigende levealder blandt borgere med 

funktionsnedsættelser bidrager til udgiftspresset. 

Datamæssige begrænsninger gør det dog 

vanskeligt at fastslå effektens størrelse



Andre undersøgelser af stigende levealder

Den gennemsnitlige levealder blandt personer med intellektuel forstyrrelse er generelt 

stigende. Det har dog ikke været muligt at finde nyere videnskabelige undersøgelser, som 

forholder sig specifikt til borgere med funktionsnedsættelser

Gennemsnitlig levealder blandt personer med Downs Syndrom:
▪ 9 år i 1920’erne

▪ 56 år i dag (2013)

Gennemsnitlig levealder blandt personer øvrige intellektuelle 

forstyrrelser:
▪ 19 år i 1930’erne

▪ 66 år i 1990’erne

Kilde: Coppus et al. (2013): People with intellectual disability: What do we know about adulthood and life expectancy? 

Development disabilities research review. 



Stigende levealder blandt borgere med 
funktionsnedsættelse

Præcise analyser af betydningen af stigende levealder kræver data over en længere tidsperiode. Det er dog muligt at påvise, at levealderen 

er stigende blandt udvalgte grupper af borgere med funktionsnedsættelse (Intellektuel forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse og anden fysisk 

funktionsnedsættelse). 

Figuren viser den gennemsnitlige alder ved død blandt målgrupper, som forventes at forblive i botilbuddet indtil de dør. Som det fremgår, er 

den gennemsnitlige alder ved død steget med ca. 4 år i den undersøgte periode. Dog er analysen kun baseret 100-140 personer i hvert af 

årene, så der er nogen usikkerhed om tallenes størrelse. Ikke desto mindre er der tale om en klar bevægelse.

Gennemsnitlig alder ved død blandt udvalgte målgrupper

Note: Data fra 37 kommuner. N=109 (2015), N=117 (2016), N=135 (2017) 



Konklusion 4:

Reformer på beskæftigelsesområdet bidrager til 

aktivitetsstigningen. 



Flere indsatsmodtagere er på kontanthjælp

Figurerne viser, at antallet af modtagere af bostøtte, som samtidig modtager kontanthjælp mv. steget med ca. 3.700 fra 

2015 til 2018. Samtidig er antallet af borgere, der modtager førtidspension nogenlunde stabilt. Ift. botilbud ses ikke i 

samme grad denne udvikling. Samlet set er antallet af indsatsmodtagere der modtager kontanthjælp stedet med 36 pct.

Udviklingen hænger formentlig sammen med, at reformer på beskæftigelsesområdet, der har sigtet mod at inkludere 

flere på arbejdsmarkedet, medfører at flere får behov for en social indsats.

Antal modtagere af bostøtte fordelt på 

forsørgelsesgrundlag

Antal modtagere af botilbud fordelt på 

forsørgelsesgrundlag

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Dominerende forsørgelsesgrundlag i det forgangne år. Baseret på data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan.



Større del af nystartede indsatsmodtagere 
”kommer fra” kontanthjælp

Figuren viser, at andelen af indsatsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp umiddelbart inden deres opstart i bostøtte 

eller et midlertidigt botilbud er steget fra 42,5 pct. i 2015 til 49,2 pct. i 2017.

Forsørgelsesgrundlag for nystartede borgere i bostøtte og midlertidige botilbud 

året inden deres opstart i indsatsen

Note: Dominerende forsørgelsesgrundlag i det forgangne år blandt indsatsmodtagere med opstartet indsats i opgørelsesåret. Baseret på data fra 37 

kommuner. 
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Følgende hypoteser har ikke kunnet 
bekræftes i analyserne

Hypotese Uddybning

Antallet af for tidligt fødte er stigende, hvilket medfører 

flere borgere med handicap, som modtager en indsats

Antal for tidligt fødte er svagt stigende, men det slår ikke igennem i 

antallet af modtagere af bostøtte og botilbud

Antallet af borgere der overgår fra børne-

/ungeområdet til voksenområdet er stigende

Antallet af nye modtagere af bostøtte og botilbud, der tidligere har 

modtaget en indsats på det specialiserede børne-/ungeområde er 

nogenlunde konstant. Der må dog tages forbehold for at vi kun har data 

om anbringelser og individrettede forebyggende foranstaltninger på 

børne/ungeområdet. Hvis yderligere ydelser (fx SEL §11 eller PPR) blev 

inkluderet ville det muligvis give et andet resultat. På grund af 

databegrænsninger har dette ikke været muligt.

Antallet af borgere med erhvervet hjerneskade er 

stigende, hvilket medfører øget pres på kommunerne

Antallet af indsatsmodtagere med erhvervet hjerneskade er steget med 

ca. 300 siden 2015



Hypotese som ikke kan bekræftes:

Antallet af for tidligt fødte er stigende, hvilket 

medfører flere borgere med handicap, som 

modtager en indsats



Antal for tidligt fødte har været svagt 
stigende 

Antallet af for tidligt fødte er svagt stigende blandt de årgange, som aktuelt træder ind på voksenområdet (årgangene til 

højre for den lodrette sorte streg)

Antal for tidligt fødte fordelt på fødselsårgang



… men antallet af unge indsatsmodtagere, 
der er født for tidligt er ikke stigende

Antallet af unge (18-20 år) modtagere botilbud og bostøtte, som er født for tidligt er faldet med 50 fra 2015 til 2018.

Der er mao. ikke noget der tyder på, at antallet af for tidligt fødte bidrager til aktivitetsstigningen.

Antal indsatsmodtagere (18-20 år) som er for tidligt født 

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan. *Beregnet på baggrund af mindre end 20 personer. 



Hypotese som ikke kan bekræftes:

Antallet af borgere der overgår fra børne-

/ungeområdet til voksenområdet er stigende



Andelen af unge indsatsmodtagere, der 
tidligere har modtaget en foranstaltning på 
børne/ungeområdet

Andelen af unge modtagere af botilbud og bostøtte (18-22 år), der tidligere har modtaget en foranstaltning på det specialiserede børne-

/ungeområde er ikke stigende. De tidligere modtagere af foranstaltninger på børne- og ungeområdet fylder dog meget blandt unge modtagere af 

bostøtte og botilbud. Fx havde 82,4 pct. af de unge modtagere af §108 tilbud (opgjort pr. 1. jan. 2018) tidligere modtaget en foranstaltning på 

børne/ungeområdet.

Figuren har dog den begrænsning, at den kun inddrager individrettede foranstaltninger, anbringelser og efterværn på børne/ungeområdet. Dette 

skyldes begrænsninger i data. Hvis øvrige foranstaltningstyper på børneområdet (fx SEL §11, PPR mv.) blev inkluderet i analysen ville det muligvis 

give et andet resultat.

Andel modtagere af bostøtte og botilbud (18-22 år) der tidligere har modtaget en foranstaltning på 

børne/ungeområdet

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Tidligere foranstaltning på børne/ungeområdet indenfor de foregående 5 år. Data fra 37 kommuner.  



Antal unge indsatsmodtagere, der tidligere 
har modtaget en foranstaltning på 
børne/ungeområdet

Antallet af unge modtagere af bostøtte og botilbud, der inden for de seneste 5 år har modtaget en foranstaltning på det specialiserede børne-

/ungeområde, er nogenlunde kontant.

Figuren har dog den begrænsning, at den kun inddrager individrettede foranstaltninger, anbringelser og efterværn på børne/ungeområdet. 

Dette skyldes begrænsninger i data. Hvis øvrige foranstaltningstyper på børneområdet (fx SEL §11, PPR mv.) blev inkluderet i analysen ville 

det muligvis give et andet resultat.

Antal modtagere af bostøtte og botilbud (18-22 år) der tidligere har modtaget en foranstaltning på 

børne/ungeområdet

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Tidligere foranstaltning på børne/ungeområdet indenfor de foregående 5 år. Data fra 37 kommuner. Opskrevet til landsplan.



Hvilke foranstaltninger har de unge 
modtaget?

Figuren viser, hvilke foranstaltninger på det specialiserede børne- og ungeområde unge modtagere af bostøtte og botilbud 

tidligere har modtaget (inkluderer kun foranstaltninger inden for de seneste fem år). 

Den senest modtagne foranstaltning på det specialiserede børneområde, blandt unge modtagere af bostøtte og 

botilbud med en tidligere indsats på det specialiserede børneområde 

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Tidligere foranstaltning på børne/ungeområdet indenfor de foregående 5 år. Data fra 37 kommuner.



Modtagere af specialundervisning

Figuren viser, at andelen af modtagere af special undervisning i 9. klasse, som efterfølgende modtager bostøtte eller botilbud 

er steget fra 10 pct. til 11,5 pct. fra 2015 til 2018. Figuren inkluderer udelukkende 18-årige indsatsmodtagere.

Andel af 18 årige der tidligere har modtaget specialundervisning i 9. klasse, 

og som modtager bostøtte eller botilbud

Note: Indsatsmodtagere (18 år) pr. 1. januar. Data fra 37 kommuner.  



Modtagere af bostøtte og botilbud har ofte 
modtaget specialundervisning

Figuren viser, at andelen af modtagere af bostøtte og botilbud, der har modtaget specialundervisning i 9. klasse er nogenlunde 

konstant fra 2016 til 2018 (ca. 70 pct.)

Andel modtagere af bostøtte og botilbud, der har modtaget specialundervisning i 9. klasse

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Data fra 37 kommuner.  



Hypotese som ikke kan bekræftes:

Antallet af borgere med erhvervet hjerneskade er 

stigende, hvilket medfører øget pres på 

kommunerne



Antal indsatsmodtagere med erhvervet 
hjerneskade er svagt stigende

Antallet af indsatsmodtagere med en erhvervet hjerneskade er steget med 375 fra 2015 til 2018. De udgør mao. kun en 

mindre del af aktivitetsstigningen. 

Man skal dog være opmærksom på, at det ofte vil være nogle omfattende indsatser. Den økonomiske betydning kan 

derfor være betydelig. Det har desværre ikke været muligt at undersøge den økonomiske betydning direkte.

Antal modtagere af bostøtte og botilbud som har en erhvervet hjerneskade

Note: Indsatsmodtagere pr. 1. januar. Data fra 37 kommuner. Opregnet til landsplan.
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Danmarks Statistik: Kommunale regnskaber

Danmarks Statistik: De Kommunale Serviceindikatorer – Handicap og udsatte voksne
Data på cpr-niveau indberettet fra kommunerne til Danmarks Statistik

- Data på individniveau tillader kobling til øvrige datakilder (igennem Danmarks Statistiks Forskermiljø)

Aktivitetsdata (indsatstype, start- (og eventuel) slutdato, målgruppeangivelse mv.)

Data fra i alt 37 kommuner med valide data. Kommunerne omfatter både kommuner som deltager i 

partnerskabsprojektet og kommuner ikke deltager.

Survey-data indberettet af kommunerne til KL ifm. Partnerskabsprojektet
Fuldtidsmodtagere på en række ydelser

Historiske udgifter efter den nye kontoplan

Projektet er afgrænset til ydelserne botilbud og bostøtte (§§85, 85/105, 107, 108)

Datakilder


