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På 10 år er antallet af dage +80-årige i gennem-
snit er indlagt på hospitalerne faldet med hele 
27 procent. Faldet er større end for de øvrige 
aldersgrupper og betyder, at der nu stort set ikke 
er forskel på, hvor længe 65-79-årige og +80-åri-
ge er indlagt. Det øger kravene til kommunernes 
sygepleje, når de ældste udskrives tidligere og 
understreger behovet for en ny plan for det dan-
ske sundhedsvæsen.

Når danskerne bliver indlagt, ligger de færre og færre dage i 
hospitalssengen, og særligt for de ældste danskere har faldet 
været stort.
 En ny Momentum-analyse viser, at antallet af indlæggelses-
dage på somatiske hospitaler for de +80-årige er faldet med hele 
27 procent fra 2009 til 2018. I samme periode er det kun faldet 
med ni procent for de 0-64-årige og 17 procent for de 65-79-åri-
ge. I gennemsnit var +80-årige indlagt i 5,6 dage i 2018, mens de 
65-79-årige er indlagt i 5,3 dage og 0-64-årige i 3,7 dage.
 Det er et erklæret mål, at hospitalerne skal være højt specia-
liserede, og danskerne skal være indlagt kortest muligt, men når 

der sker så stort et fald i liggetiden for de ældste, så betyder det, 
at de ikke er ligeså færdigbehandlede som for år tilbage. Sådan 
er det også i Næstved Kommune, hvor man oplever et stærkt 
stigende behov for at kunne levere mere kompleks sygepleje til 
ældre, der bliver udskrevet. Det forklarer distriktschef Elisabeth 
Kjær Johannesen.
 »Vi er gået fra en tid, hvor man havde færdigbehandlede bor-
gere og planlagte forløb, inden de kom hjem, til nu at tage imod 
borgere, der stadig skal behandles og samtidig gå til kontroller på 
sygehuset. Det betyder, at kompleksiteten i vores arbejde er ble-
vet øget væsentligt, og opgaverne skal løses af fagligt kvalificeret 
personale« siger Elisabeth Kjær Johannesen. 
 Når sundhedsministeren, politikere og organisationer i 
morgen mødes til Ældretopmødet for at diskutere fremtidens 
ældrepleje, er det en del af den virkelighed, de skal diskutere, at 
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Modtagere af hjemmesygepleje fordelt på aldersgruppe, 2019 (%) 

Note: Tallene inkluderer borgere med bopæl i plejebolig.

Kilde: Danmarks Statistik.
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Ældreområdet

en stigende del af de ældre, der får hjælp af kommunerne, har 
mere komplekse problemstillinger end for år tilbage Ifølge Jakob 
Kjellberg professor ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd er der generelt en stigende forvent-
ning til, hvad kommunerne skal kunne løse af sundhedsopgaver 
– særligt for de ældste borgere.
 »De ældste er dem, der typisk er indlagt i længst tid, og 
derfor flytter man de opgaver, hvor det ikke er strengt medicinsk 
nødvendigt, at man er på sygehuset. Det betyder, at der kontinu-
erligt flyttes en større del af plejebyrden til kommunerne,« siger 
Jakob Kjellberg.
 Det er en udvikling, man i flere år har mærket i kommunerne, 
og tiden er kommet til, at man får trukket stregerne i sundheds-
væsenet, så ingen bliver tabt. Det siger formand for KL Jacob 
Bundsgaard.
 »Vi har en stor udfordring i, at vi har flyttet en stor del af det 
danske sundhedsvæsen til kommunerne uden at have en samlet 

plan for, hvordan det konkret skal foregå. Selvfølgelig skal kom-
munerne hjælpe de ældre borgere, der er udskrevet, mens de 
stadig er syge og behandlingskrævende. Det giver bedst mening 
for dem, at de kan være i deres vante omgivelser, ligeså snart 
de kan holde til det. Det er en opgave, vi tager på os, men det 
kræver, at der er klare rammer om opgaven og økonomien, og 
det skal vi hurtigst muligt have styr på,« siger Jacob Bundsgaard. 

Korte indlæggelser og skånsomme operationer
Der kan være flere forskellige årsager til, at udviklingen er gået 
særligt stærkt blandt de ældste patienter. Professor Jakob Kjell-
berg peger på, at den gennemsnitlige levetid er stigende, og at 
der derfor forholdsmæssigt vil være flere blandt de ældste, der 
ikke er så alvorligt syge, og færre i den terminale ende.
Samtidig nævner han, at man i perioden har indført akutte mod-
tageafsnit på hospitalerne.
 »Der er mange af de ældste, der kommer hurtigt ind i et akut 
modtageafsnit, og som lynhurtigt bliver udskrevet igen. De æld-
ste har mange af den type indlæggelser, og derfor kan man også 
forvente at se et træk mod kortere indlæggelsestid for dem,« 
siger Jakob Kjellberg. 
 Formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner Karin Friis 
Bach peger på, at man i perioden også har set nogle markante 
ryk i behandlingsmulighederne af f.eks. hjertepatienter, der ikke 
længere skal have åbnet hele brystkassen, men kan nøjes med et 
lille snit i lysken, hvis de skal have skiftet hjerteklapper.
 »Der er generelt langt flere og mere skånsomme operationer, 
og vi har også fået bedre medicin, som giver færre bivirkninger, 
og som kommer i en form, der kan tages hjemme i stedet for 
på hospitalet. Det er godt for patienterne, og jeg ser det som en 
naturlig udvikling, at også de ældste er indlagt i kortere tid,« siger 
Karin Friis Bach.
 Selvom medicinen kan tages hjemme, så skal mange af de 
ældste have hjælp til det, og derfor betyder den tidligere udskriv-
ning blandt andet en vækst i IV-behandlinger, hvor kommunale 
sygeplejersker skal sørge for, at borgerne får medicin eller væske 
gennem drop. Andre nye opgaver er dialyse, kemopumper, son- 4

Gennemsnitlig indlæggelsesvarighed i det somatiske sygehusvæsen 2009-2018, 
(antal dage pr. indlæggelse)  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Sundhedsdatastyrelsen og 
Danmarks Statistik.
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deernæring og flere palliative forløb, hvor borgerne skal hjælpes 
og lindres i den allersidste del af livet.
 De kommunale sygefaglige opgaver til de ældste kan også 
aflæses i Momentums analyse, der viser, at der sker en kraftig 
forskydning af sundhedsudgifterne mellem regioner og kom-
muner i de forskellige aldersgrupper. For 70-79-årige ligger 69 
procent af sundhedsudgifterne i regionerne, mens det tipper, 
når man ser på 80-89-årige, hvor kommunerne har 61 procent af 
udgifterne.

 Med de flere behandlingsopgaver er der også fulgt et 
markant øget behov for sygeplejersker i kommunerne. Især de 
ældste borgere har et stort træk på den kommunale sygepleje. 
Således viser Momentum-analysen, at 31 procent af +80-årige 
modtager hjemmesygepleje i eget hjem eller på et plejecenter 
mod kun seks procent af de 65-79-årige.
 Og med de tidligere udskrivninger af borgerne fra sygehuset 
er behovet for sygepleje steget – også i Næstved Kommune.
 »Før kommunalreformen havde vi i et distrikt af min stør-
relse, hvor der er ca. 700 borgere, otte sygeplejersker ansat, og 
nu har jeg 25,« siger distriktschef Elisabeth Kjær Johannesen.
Hun peger i øvrigt på, at udviklingen har betydet, at der skal 
holdes kontakt til flere forskellige læger på samme tid.
 »Før var det oftest den praktiserende læge, der overtog forlø-
bet for borgerne, når de blev udskrevet, men nu skal vi samarbej-
de med mange flere behandlingsansvarlige læger, fordi borgerne 
stadig hører til sygehuset, når de kommer hjem, eller løbende 4

Indlæggelsesvarighed i det somatiske sygehusvæsen på afdelinger med kirurgiske 
specialer fordelt på aldersgrupper (antal dage pr. indlæggelse) 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Sundhedsdatastyrelsen og 
Danmarks Statistik.
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huset, når de kommer 
hjem, eller løbende 
skal til kontroller
Elisabeth Kjær Johannesen, 
distriktschef, Næstved Kommune
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skal til kontroller. Det kræver koordinering, som kan være rigtig 
svær for borgeren selv at overskue, og hvis de ikke kan, må vi 
hjælpe,« siger Elisabeth Kjær Johannesen.
 Hun understreger, at hun grundlæggende synes, at det giver 
god mening, at de ældste udskrives, så snart de kan holde til det.
»Hvis folk er trygge ved at blive udskrevet, så bliver man bare 
nemmere rask, når man er i sit eget hjem, og det er også lettere 
at arbejde rehabiliterende, så den ældre kan få en hverdag med 
et evt. sundhedssvigt. Men det er en organisatorisk udfordring i 
vores sundhedsvæsen, som er svært både for os som kommune 
og borgerne at navigere i,« siger Elisabeth Kjær Johannesen.

Behov for en plan
At der generelt er organisatoriske udfordringer på sundhedsom-
rådet, er velkendt, men endnu ikke løst, siger professor Jakob 
Kjellberg.

 »Det helt åbenlyse spørgsmål, der fortsat står foran hele vores 
sundhedsvæsen, er, hvad der skal ske i den her del af sundhedsvæse-
net uden for sygehusene? Vi ved alle sammen godt, at der skal være 
en større kapacitet i kommuner og almen praksis, og der skal være 
nogle klare retningslinjer for, hvad kommunernes opgaver er, men 
hvordan, hvor meget og hvilke udestår stadig,« siger Jakob Kjellberg.
 For nylig lancerede KL og Danske Regioner sammen 12 pejle-
mærker for, hvordan en kommende plan for det samlede sund-
hedsvæsen bør se ud. Der bør blandt andet etableres formalise-
rede samarbejder mellem kommuner og regioner omkring hver 
af de 21 akuthospitaler og laves en plan, der grundlæggende 
beskriver fremtidens behandling for ældre og de store kroniker-
grupper i sundhedsvæsenet.
 Det er vigtigt, at regeringen og Folketingets partier kommer 
i gang med forhandlingerne om en plan, siger KL-formand Jacob 
Bundsgaard.
 »Nu står det klart, at det ikke er kommunerne og regionerne, 
der står i vejen, så nu ligger bolden på regeringens og partiernes 
banehalvdel. Vi har ventet længe, men nu skal vi gang,« siger 
Jacob Bundsgaard.
 Og Karin Friis Bach fra Danske Regioner stemmer i.
 »Vi har vist, at der er nogle rigtig gode ting, vi kan gøre i fæl-
lesskab. Udviklingen er god for patienterne, men der mangler en 
klarhed over rollefordelingen, som er afgørende for alle parter at 
få på plads,« siger hun.
 Socialdemokraternes sundhedsordfører Rasmus Horn Lang-
hoff anerkender, at en ny sundhedsaftale er vigtig. 
 »Vi står et sted, hvor der forhåbentlig skal laves en meget 
bred politisk aftale, hvor vores ønske er, at ikke bare regeringens 
støttepartier kan se sig selv i den, men at den også kan få opbak-
ning fra oppositionen. Det skal være en langtidsholdbar løsning,« 
siger Rasmus Horn Langhoff.
 Præcis hvornår man kan forvente et udspil fra regeringen, 
kommer han dog ikke meget nærmere.
 »Det er noget af det, der ligger lige for. Noget af det næste 
store, som regeringen skal i gang med, er at lave en sundhedsaf-
tale,« siger Rasmus Horn Langhoff.

Aldersopdelte sundhedsudgifter i regioner og kommuner, 2017 (%) 

Note: Regionale udgifter omfatter udgifter til hospitalsvæsen (somatik og psykiatri) og 
praksissektoren. Kommunale udgifter omfatter udgifter til hjemmehjælp, hjemmesyge-
pleje og plejebolig.

Kilde: Danmarks Statistik.
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39 procent af borgere med en psykisk sygdom 
eller handicap, der bor på botilbud, bor uden for 
deres egen kommune. I gennemsnit køber kom-
munerne pladser på botilbud i 25 forskellige 
kommuner. Borgerne i gruppen har ifølge forsker 
ofte meget specifikke behov, og undersøgelsen 
viser ifølge KL, at kommunerne i vidt omfang 
kigger udover kommunegrænsen i bestræbelser-
ne på at finde det bedste tilbud til borgere med 
handikap. I DH er man dog stadig usikker på, om 
fagligheden er rigtig.

Kommuner køber botilbud i andre kommuner 
til flere end hver tredje borger med handikap
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Siden kommunerne i forbindelse med strukturreformen overtog 
det specialiserede socialområde, er de blevet kritiseret for ikke at 
ville se ud over egen kommunegrænse, når det rette botilbud til 
borgerne med psykiske sygdomme eller handicap skulle findes. 
Nu viser en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriet, 
hvor mange borgere der rent faktisk bor i et botilbud i en anden 
kommune end den, de hører til. 
 Analysen, som dækker 57 kommuner, viser, at 39 procent af 
borgerne på botilbud bor uden for handlekommunen, forstået 
som den kommune, hvor vedkommende kommer fra, og som 
derfor er ansvarlig for at finde et botilbud til vedkommende. 
Samtidig har man også set på, i hvor mange forskellige kommu-
ner den enkelte kommune har borgere i botilbud, og her er resul-
tatet et gennemsnit på 25 kommuner med den ekstra pointe, at 
de fleste kommuner benytter botilbud i 15-35 andre kommuner.
 I Rødovre Kommune nikker social- og sundhedsdirektør Hen-
rik Abildtrup genkendende til billedet af, at man som kommune 
bruger en mangfoldig vifte af botilbud i bestræbelserne på at 
finde det bedst egnede tilbud til den enkelte.
 »Vi starter jo med at se på, hvilken støtte borgeren har brug 

for. Langt de fleste borgere vil helst blive boende i deres bolig 
eller i deres lokalområde, og det kan man jo godt forstå, fordi det 
gør det lettere at bevare sine sociale relationer i lokalmiljøet. Det 
prøver vi at understøtte, men da der ofte er tale om et brug for 
meget specialiseret støtte til den enkeltes behov, må vi i en del 
tilfælde konstatere, at vi ikke har det rette faglige tilbud inden for 
kommunegrænsen, og så kigger vi på, hvor det er muligt at finde 
et tilbud, der matcher,« siger Henrik Abildtrup.
 Han forklarer, at kommunen i processen ikke skelner mel-
lem, om botilbuddet er privat, regionalt, eller ligger i en anden 
kommune, og at over halvdelen af de botilbudspladser, de køber, 
bliver købt uden for kommunen.
 »Så er det klart, at der kan komme nogle betragtninger ind 
om, at man kan synes, det er bedre at få et tilbud i Københavns-
området end at skulle til Sydsjælland, Fyn eller Jylland. For jo 
længere du kommer væk, jo sværere er det jo også at bevare sine 
sociale relationer og den nærhed til lokalmiljøet, man kommer 
fra,« siger Henrik Abildtrup.
 Social- og Indenrigsministeriets analyse viser, at der er store 
kommunale forskelle i, hvor mange borgere der bor i botilbud 
uden for kommunen. I nogle kommuner er det omkring 90 
procent, der har adresse uden for handlekommunen, og i andre 
er det omkring 20 procent.
 De kommunale forskelle og behovet for at købe sig til plad-
ser uden for kommunegrænsen har sin naturlige forklaring, ifølge 
Camilla T. Dalsgaard, projektchef ved VIVE.
 »Botilbudsområdet er præget af en meget forskelligartet 
borgergruppe og af, at de enkelte målgrupper ofte er små og 
har behov for en specialiseret støtte som imødekommer nogle 
specifikke behov. Alle kommuner kan derfor ikke opbygge den 
faglige kompetence og kapacitet til samtlige målgrupper,« siger 
Camilla T. Dalsgaard.
 Hun forklarer, at befolkningsgrundlaget også spiller ind.
 »De mindre kommuner har helt naturligt et mindre bor-
gergrundlag og derfor typisk også så få borgere i hver enkelt 
målgruppe med højt specialiserede behov, at de i mange tilfælde 
ikke kan oppebære et tilbud selv. Og hvis man har et højt specia-

Det specialiserede socialområde
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liseret tilbud i en mindre kommune, så benytter man typisk ikke 
alle pladserne selv, fordi man ikke har borgere nok til at bruge 
dem, men sælger så de resterende pladser,« siger Camilla T. Dals-
gaard.
 Hun tilføjer, at de 39 procent formentlig er lavt sat, hvis man 
vil se på, hvor stor en del der bor på andre steder end kom-
munens egne botilbud, da nogle kommuner formentlig køber 
botilbudspladser inden for kommunegrænsen, der bliver drevet 
af private eller regionerne eller er selvejende.

 En pointe, der understøttes af en nylig undersøgelse af botil-
budsområdet i 24 kommuner i Region Hovedstaden. Her bliver 
minimum 65 procent af budgettet til botilbud brugt på at købe 
pladser uden for eget kommunalt regi, og heraf blev 43 procent 
brugt på pladser i andre kommuner, 12 procent på pladser i 
regionen og 45 procent på pladser hos private og selvejende 
institutioner.

Kigger udover kommunegrænsen
Hos Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen 
glad for, at der er kommet viden på bordet, men han efterspør-
ger samtidig mere viden om, om indholdet af botilbuddene 
passer den enkelte.
 »Vi har alt for længe diskuteret ud fra, hvad vi troede og 
tænkte, og nu har vi nogle rigtige tal for antallet af tilbud, og at 
der foregår køb af pladser mellem kommuner. Men det siger dog 
ikke noget om indholdet i tilbuddene, og der er ingen historik. 
Det er vores fornemmelse, at der er sket en afspecialisering, lige-
som vi ikke kan se ud af tallene her, hvor mange der bliver flyttet 
i forhold til hjemtagning eller til et andet tilbud, vi kan bare se, at 
der bliver købt pladser i andre kommuner,« siger Thorkild Olesen 
og fortsætter:
 »Hvis det er det rigtige tilbud, så er det godt. Men vi kan ikke 
se indholdet, og det er dér afspecialiseringen kommer på tale, 
for vi ved ikke, om det er det rette tilbud, de køber, eller om det 
er, fordi det er billigst,« siger Thorkild Olesen.
 Næstformand for KL’s Socialudvalg, Ulrik Wilbek, er dog ikke 
enig i, at der er sket en kraftig afspecialisering i kommunerne, 
siden man overtog området.
 »Jeg synes faktisk, at denne rapport bekræfter, at kommu-
nerne fortsat køber rigtig mange pladser hos hinanden, og det, 
tænker jeg med al tydelighed, modbeviser snakken om, at kom-
munerne ikke vil købe botilbud hos private, regionen eller andre 
kommuner. Fordi det kan man jo se, at vi i vidt omfang stadig 
gør,« siger Ulrik Wilbek.
 Han understreger samtidig, at der også stadig er mange højt 
specialiserede pladser tilbage i kommunerne.

: Jeg synes faktisk, at 
denne rapport bekræf-
ter, at kommunerne 
fortsat køber rigtig 
mange pladser hos hin-
anden, og det, tænker 
jeg med al tydelighed, 
modbeviser snakken 
om, at kommunerne 
ikke vil købe botilbud 
hos private, regionen 
eller andre kommuner
Ulrik Wilbek, næstformand for 
KL’s Socialudvalg

Andel af borgere på botilbud, der har adresse henholdsvis inden og uden for handle-
kommunen (%) 

Note: Analysen er baseret på indberetninger fra 57 kommuner, der har godkendt alle 
ydelser i perioden 2015-2018 til registret De Kommunale Serviceindikatorer. Antal per-
soner er opregnet til landsplan på baggrund af indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet 
med usikkerhed. Der er afrundet til nærmeste 100.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet: Velfærdspolitisk Analyse – Brug af botilbud i andre 
kommuner.
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 »Dykker man længere ned i det her, vil man se, at en række af 
de specialiserede tilbud, som kommunerne overtog efter kom-
munalreformen, stadigvæk er en del af tilbudsviften, ligesom de 
er blevet videreudviklet og har en høj specialiseringsgrad. Så det 
er altså ikke sådan, at kommunerne bare har lukket tilbuddene,« 
siger Ulrik Wilbek.
 Henrik Abildtrup fra Rødovre Kommune forklarer, at der 
samtidig også sker en udvikling, der giver nye muligheder, der 
influerer på efterspørgslen, og som for nogle kan blive taget som 
et udtryk for afspecialisering. Det gælder f.eks. personer med 
høretab.
 »Mange mennesker bliver nu opereret og får de apparater, 
så de sådan set godt kan høre, og så er det klart, at kundegrund-
laget for de specialiserede institutioner, der har været til døve, 
bliver væsentlig mindre. Det skal vi så finde ud af som land, 
hvordan vi håndterer og holder fast i ekspertisen,« siger Henrik 
Abildtrup.

Nærhedsprincip hvis muligt
Han køber heller ikke præmissen om, at kommunerne har afspe-
cialiseret området, og man derfor ikke tilbyder de rigtige tilbud.
 »I kommunerne har vi stort fokus på, at vi er hinandens 
forudsætninger, og i det kommunale samarbejde inden for regio-
nen arbejder vi løbende på at sikre, at vi kan udvikle og have den 
rigtige tilbudsvifte, sådan at vi har de tilbud, borgerne har brug 
for. Men det er klart, at der har været fokus på, at borgeren øn-
sker at få tilbuddene tæt på, hvor de bor, og det vil vi jo forsøge 
at hjælpe med, hvis vi kan gøre det på en faglig god måde, for 
det er vigtigt, at de rigtige kompetencer er til stede,« siger Henrik 
Abildtrup.
 Analysen viser, at 62 procent af borgere bosat uden for 
handlekommunen bor i samme landsdel, mens det for over 90 
procents vedkommende er på den samme side af Storebælt, 
som deres handlekommuner ligger.
 Spørger man Thorkild Olesen, er det ikke kommunegrænsen 
men det faglige, der skal være styrende.
 »Det vigtigste for mig er, at borgeren har det tilbud, som er 
det rigtige tilbud for den pågældende borger. Og så er det for 
mig lige meget, om det er inden eller uden for kommunegræn-
sen. Til gengæld er der for lidt personbåren tilsyn i vurderin-
gerne af tilbuddene, altså hvilken kvalitet borgerne oplever i 
forhold til deres behov. Og det er sådan set lige meget, om det 
er et kommunalt, regionalt eller privat tilbud,« siger Thorkild 
Olesen.
 I Rødovre mener Henrik Abildtrup dog godt, at man kan stå 
inde for de botilbud, de tilbyder både internt og eksternt.
 »Jeg synes, vi er ret skarpe på at sige, at det her kan vi godt 
løfte, og vi føler os trygge ved, at vi kan levere det gode botilbud. 
Det beviser Socialtilsynets tilsynsrapporter jo også. Og så har vi 
også nogle gode folk på området, som siger, når der er brug for 
et specialiseret botilbud, vi ikke selv har. Og så går vi ud og ser, 
hvor vi kan finde det. Gerne i en kommune ikke for langt væk 
fra os, men nogle gange kan det være nødvendigt, at det bliver 
længere væk, og så gør vi selvfølgelig også det,« siger Henrik 
Abildtrup.

Andel af borgere på botilbud der har adresse henholdsvis uden for handle-
kommunen, fordelt på boform (%) 

Note: Analysen er baseret på indberetninger fra 57 kommuner, der har godkendt alle 
ydelser i perioden 2015-2018 til registret De Kommunale Serviceindikatorer. Antal per-
soner er opregnet til landsplan på baggrund af indbyggertal og er bl.a. derfor behæftet 
med usikkerhed. Der er afrundet til nærmeste 100.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet: Velfærdspolitisk Analyse – Brug af botilbud i andre 
kommuner.
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Andel af borgere i botilbud der bosat uden for handlekommunen men stadig i 
samme landsdel, fordelt på handlekommunens beliggenhed (%)  

Note: Landsdelen Hovedstaden er diskretioneret, og kommunedækningen i landsde-
lene er generelt ikke fuldstændig, da der kun indgår data for 57 kommuner.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet: Velfærdspolitisk Analyse – Brug af botilbud i andre 
kommuner.
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Fordeling af købte botilbudspladser i 24 kommuner i Region Hovedstaden (%) 

Note: Undersøgelsen dækker alle kommuner i Region Hovedstaden dog ikke Dragør, 
Høje-Taastrup, Halsnæs, Tårnby og Vallensbæk Kommune.

Kilde: KLK.

I andre kommuner - 43
Hos private/selvejende - 45

I regionen - 12
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Andel borgere med ophold i botilbud, hvor handle- og bopælskommune er 
forskellig (%) 
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Note: Analysen er baseret på indberetninger fra 57 kommuner, der har godkendt alle 
ydelser i perioden 2015-2018 til registret De Kommunale Serviceindikatorer. 2 kommu-
ner er udeladt af diskretionshensyn.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet: Velfærdspolitisk Analyse – Brug af botilbud i andre 
kommuner.
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