
NOT AT  

Ledelsesinformation: Centrale indikatorer på 
handicapområdet. 

Kommunernes udgifter til handicapområdet er steget markant gennem de 

seneste år, og området er karakteriseret af store styringsmæssige udfordrin-

ger. God ledelsesinformation er et centralt værktøj til at understøtte den 

politiske, faglige og økonomiske styring på området.  

 

Derfor har KL i samarbejde med en række kommuner, udarbejdet 10 gode 

råd til lokal ledelsesinformation på handicapområdet samt forslag til centra-

le indikatorer på området. De 10 gode råd kan findes på KL’s hjemmeside 

www.kl.dk/raaderum  

 

I det følgende præsenteres KL’s forslag til centrale indikatorer, som kan 

danne grundlag for arbejdet med ledelsesinformation på handicapområdet i 

den enkelte kommune. I udvælgelsen af indikatorer er lagt til grund, at net-

op disse indikatorer må forventes at være relevante i alle kommuner. Af-

hængig af kommunens konkrete fokus, tilrettelæggelse af indsatsen, særl ige 

tiltag og udfordringer kan det være relevant at supplere med yderligere indi-

katorer – fx om effekten af indsatsen. Det nedenstående forslag til indikato-

rer indeholder ikke indikatorer, der relaterer sig til måling af effekt af ind-

satsen.  

 

Om indikatorerne 

En indikator skal her forstås som en klart defineret og målbar størrelse, der 

kan sættes på formel, og som giver information om fx antal modtagere, ud-

gifter og service til borgerne.  

 

Handicapområdet er her afgrænset til borgere, der modtager sociale ydelser 

efter servicelovens afsnit 5. Det vil sige borgere med fysisk, psykisk eller 

mental nedsat funktionsevne. ”Handicappede” eller ”handicapområdet” 
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anvendes således som samlebetegnelse og omfatter også personer med 

sindslidelser. 

 

Udover denne overordnede afgrænsning er målgruppen flere steder gruppe-

ret efter, hvor stort behov for støtte, brugerne har. Eksempelvis defineres 

brugergruppen til ”omfattende støtteforanstaltninger”, som modtagere af 

bo- eller botilbudslignende tilbud, dagforanstaltninger og hjælperordninger. 

Der er ikke sat et alderskriterium op i definitionen. 

 

I udvælgelsen og operationaliseringen af indikatorer er der fokus på to typer 

af modtagere: (i) kommunens fagchef på området og (ii) politikere, direkt i-

on og fagdirektør samt økonomichef. Der lægges til grund, at direktion, 

økonomichef og politikere vil efterspørge samme type af ledelsesinformat i-

on, og at fagchefen skal have de samme oplysninger. Politikere, direktion og 

økonomichefer vil efterspørge en mere overordnet ledelsesinformat ion, 

som kan anvendes som afsæt for strategiske beslutninger. 

 

Fagchefen vil til gengæld have behov for uddybende og mere detaljerede 

oplysninger – bl.a. for at kunne ”gå bagom” de mere overordnede tal.  

Fagchefen vil fx have brug for langt mere detaljerede oplysninger end de 

øvrige modtagere af ledelsesinformation for at kunne arbejde med evt. ju-

steringer i visitationspraksis, ydelser m.m.  

 

Sammenfatning af indikatorerne 

Følgende indikatorer er tiltænkt fagchefen:  

1. Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. bruger   

2. Antal brugere i botilbud – og botilbudslignende tilbud. 

3. Antal brugere i dagforanstaltning 

4. Antal brugere der modtager hjælperordninger 

5. Antal brugere der modtager omfattende støtteforanstaltninger 

6. Antal refusionsberettigede sager 

7. Antal brugere i botilbud og botilbudslignende tilbud fordelt på egne 

og eksterne tilbud 

8. Antal sager pr. sagsbehandler 

9. Aldersfordeling af modtagere 

10. Udgifter pr. ydelse fordelt på sagsbehandlere 

Følgende indikatorer er tiltænkt alle typer af modtagere:  

11. Disponerede udgifter som andel af budget 

12. Disponerede udgifter pr. bruger i botilbud og botilbudslignende ti l-

bud 

13. Disponerede udgifter pr. bruger i dagforanstaltning 

14. Disponerede udgifter pr. bruger i hjælperordning 

15. Disponerede udgifter pr. modtager til merudgiftsydelser og hjæl-

pemidler 
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Indikatorer baseret på antalsoplysninger 

En række indikatorer er baseret på antalsoplysninger – fx oplysninger om, 

hvor mange handicappede borgere, der er i botilbud eller botilbudslignende 

tilbud. Antal kan opgøres på flere måder – fx som gennemsnit, som punkt-

tælling eller vægtet ift. varighed (helårsmodtagere). I indikatorerne foreslås 

antallet opgjort som helårsmodtagere, fordi denne opgørelsesmetode vurde-

res at være den mest retvisende. Opgørelse af helårsmodtagere forudsætter, 

at man har strukturerede oplysninger om start- og evt. slutdato for en for-

anstaltning. Dette er erfaringsmæssigt muligt i de fleste kommuner. 

 

For de kommuner, som ikke har mulighed for at koble oplysninger om 

start- og sluttidspunkt på antalsoplysninger, kan antallet i stedet opgøres 

pba. punkttællinger. I en punkttælling vejer en langvarig foranstaltning imid-

lertid ikke tungere end en kortvarig foranstaltning, og afhængig af den valg-

te dato, kan en punkttælling derfor give et misvisende billede af forbruget af 

ressourcer og dermed den reelle ”belastning”.  

 

Indikatorer baseret på disponerede udgifter 

Flere af indikatorerne baserer sig på disponerede udgifter. Herved forstås 

en opgørelse af de budgetmidler, som man i tildelingen af foranstaltninger 

allerede har disponeret over, også selv om man endnu ikke har modtaget 

regningen. De disponerede udgifter – eller dispositionsregnskabet – giver 

dermed et mere retvisende billede, fordi det ikke indeholder samme forsin-

kelse som et regnskab baseret på de fakturerede udgifter. 

 

Når indikatorerne baserer sig på disponerede udgifter forudsættes (og anbe-

fales) det således, at kommunerne opretter og løbende opdaterer en opgø-

relse over udgifterne, som forventes udløst af de, på det aktuelle tidspunkt, 

iværksatte aktiviteter. Oplysningerne adskiller sig dermed fra de egentlige 

regnskabstal fra økonomisystemet, som typisk alene angiver de faktiske fak-

turerede oplysninger. 

 

Mange kommuner har indført dispositionsregnskaber – eller er i gang med 

det. I de kommuner, hvor man endnu ikke er i stand til at opgøre de dispo-

nerede udgifter, kan indikatorerne i stedet baseres på de fakturerede udgif-

ter. I så fald er det vigtigt at være opmærksom på den tidsmæssige forskyd-

ning mellem de iværksatte aktiviteter (foranstaltninger) og de tilknyttede 

udgifter. 

 

Underopdelinger af indikatorer: 

Flere af indikatorerne er i udgangspunktet beskrevet nedenfor på et relativt 

overordnet niveau – fx ”gennemsnitligt antal visiterede timer pr. bruger” 

(indikator 1). Afsættet er, at den overordnede indikator beskriver et ”mind-
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ste-niveau” for ledelsesinformation, som eksempelvis kan anvendes i en 

opstartsfase. For mange kommuner vil det dog ikke være tilstrækkelig detal-

jeret information alene at arbejde med ledelsesinformation så overordnet. 

 

Der er derfor under flere af indikatorerne oplistet mulige underopdelinger 

af indikatoren, der vil give mere detaljeret ledelsesinformation. I første om-

gang er der fokuseret på underopdelinger efter paragraffer i serviceloven. 

 

Den mest detaljerede ledelsesinformation opnås, hvis man herudover også 

opdeler indikatorerne efter målgrupper. Hvordan der kan opdeles efter mål-

grupper i den enkelte kommune vil variere. Det afhænger fx af, hvilken be-

grebsramme og kategoriseringer, der anvendes i de fag- eller økonomisy-

stemer. 

 

En mulig målgruppeopdeling er opstillet i forbindelse med digitaliserings-

projektet på handicapområdet. Dette begrebsapparat vil blive anvendt i di-

gitaliseringsprojektet og i forbindelse med øget national dokumentation på 

handicapområdet. Det skal dog understreges, at begrebsapparatet endnu 

ikke er endeligt afprøvet i kommunerne, så der kan ske mindre ændringer 

inden digitaliseringsprojektet lanceres. Målgruppeopdelingen kan findes ved 

at følge dette link:  

http://www.sm.dk/Temaer/velfaerdsudv/digital-forvaltning/handicap-og-

udsatte/Documents/Digitalisering-Lev-2.pdf  

 

Opdeling på målgrupper er ikke fremhævet under hver enkelt indikator, 

men er et generelt forslag. 

 

 

 

 

 

http://www.sm.dk/Temaer/velfaerdsudv/digital-forvaltning/handicap-og-udsatte/Documents/Digitalisering-Lev-2.pdf
http://www.sm.dk/Temaer/velfaerdsudv/digital-forvaltning/handicap-og-udsatte/Documents/Digitalisering-Lev-2.pdf
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Indikatorer 
 

Indikator 1  

Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. bruger   

Definition 

Antallet af visiterede timer efter §§ 83, 85, 95, 96, 97, 98 og 99, hvor 

kommunen er betalingskommune.  

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Udviklingen i hvor mange timers hjælp, der visiteres til er væsentlig, da 

det indikerer, hvor meget hjælp kommunen leverer. Ved at følge udvik-

lingen i antal timer – fx månedligt – opnås et billede af både behovet for 

hjælp, og visitationspraksis. Indikatoren kan derfor både bruges til at 

estimere den fremtidige udgiftsudvikling og til at identificere evt. æn-

dringer i visitationspraksis.  

 

Udover den overordnede indikator anbefales det, at den så vidt muligt 

underopdeles på de enkelte paragraffer. En udvikling i den overordnede 

indikator kan fx være udtryk for en forskydning i brugen af de forskell i-

ge typer tilbud.  

 

En mere detaljeret opdeling i flere indikatorer giver det bedste billede af 

kommunens visitationspraksis og de bedste økonomioplysninger. 

Formel 

Antallet af visiterede timer efter §§ 83, 85, 95, 96, 97 , 98 og 99

 

Antallet af brugere, der modtager støtte efter §§ 83, 85, 95, 96, 97, 98 og 

99. Antallet af brugere opgøres som helårsmodtagere for året til dato. 

Dvs. at hvert bruger for hver dags foranstaltning indgår med en dags 

andel af det samlede antal forløbne dage i indeværende år.  

 

En bruger, som d. 31. marts har modtaget en BPA-hjælperordning i 21 

dage vil således indgå med 21/90. 

 

Alternativt kan antallet opgøres som gennemsnit af månedlige punkttæl-

linger, jf. indledningen. 

 

Indikatoren kan evt. suppleres af opgørelser af helmånedsmodtagere for 

hver af årets forløbne måneder. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Udover den overordnede indikator kan der opsplittes på de seks enkelte 

paragraffer i både tælles og nævner. For eksempel vil formlen for bruge-
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re, der modtager støtte efter § 96 i en sådan opdeling, se således ud: 

 

Antallet af visiterede timer efter § 96 til handicappede. 

 

Antallet af brugere, der modtager støtte efter § 96 

Målgruppe for indikator 

Fagchef  

 

 

Indikator 2 

Antal brugere i botilbud – og botilbudslignende tilbud  

Definition 

Med denne indikator opgøres alene antal brugere, der bor i botilbud, 

(§107 og §108) samt borgere der modtager støtte i almen bolig med en 

tyngde svarende til et botilbud. Indikatoren indbefatter kun sager, hvor 

kommunen er betalingskommune. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Botilbud er en af de tungeste udgiftsposter til handicappede borgere, og 

det er derfor yderst relevant at følge antallet af borgere i botilbud. Sam-

mensætningen mellem de forskellige typer botilbud er væsentlig i for-

hold til at sammensætte kommunens tilbudsvifte, jf. nedenstående for-

slag til underopdeling i flere indikatorer.  

 

Herudover kan indikatoren sættes i forhold til indikator 3 og 4 for at 

spore en eventuel udvikling i, hvilke overordnede typer af tilbud kom-

munens handicappede borgere tildeles. 

Formel 

Antal brugere i botilbud (§107 og §108) + antal brugere der modtager 

støtte i almen bolig med en tyngde svarende til et botilbud 

 

Antallet af brugere opgøres som helårsmodtagere for året til dato. Dvs. 

at hvert bruger for hver dags foranstaltning indgår med en dags andel af 

det samlede antal forløbne dage i indeværende år.  

 

En bruger, som d. 31. marts har boet i et midlertidigt botilbud i 21 dage 

vil således indgå med 21/90. 

 

Alternativt kan antallet opgøres som gennemsnit af månedlige punkttæl-

linger, jf. indledningen. 

 

Indikatoren kan evt. suppleres af opgørelser af helmånedsmodtagere for 

hver af årets forløbne måneder. 
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Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Det foreslås, at der udover den overordnede indikator anvendes mere 

specifikke indikatorer ift. de forskellige typer af tilbud: 

- Midlertidige botilbud (§107) 

- Længerevarende botilbud (§108) 

- Almen bolig (støtte i eget hjem)  

Målgruppe 

Fagchef  

 

 

Indikator 3  

Antal brugere i dagforanstaltninger 

Definition 

Denne indikator omfatter borgere, der modtager støtte efter servicelo-

vens §§ 103 og 104, altså beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og sam-

værstilbud. Indikatoren indbefatter kun sager, hvor kommunen er beta-

lingskommune. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Dagforanstaltninger efter §§ 103 og 104 udgør en væsentlig del af kom-

munens udgifter til handicappede og bør derfor følges over tid.  

 

Herudover kan indikatoren sættes i forhold til indikator 2 og 4 for at 

spore en eventuel udvikling i, hvilke overordnede typer af tilbud kom-

munens handicappede borgere tildeles. 

Formel 

Antal brugere i dagforanstaltninger, der modtager støtte efter §§ 103 og 

104.  

 

Antallet af brugere opgøres ved en punkttælling på statustidspunktet. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Indikatoren kan underopdeles efter de forskellige typer dagforanstalt-

ninger: 

- § 103  

- § 104  

Målgruppe 

Fagchef 

 

 

Indikator 4 

Antal brugere der modtager hjælperordninger  

Definition 

Denne indikator omfatter antallet af borgere, der modtager hjælp efter 
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§§ 95 og 96 i serviceloven, altså BPA-hjælperordninger. Indikatoren 

indbefatter kun sager, hvor kommunen er betalingskommune.  

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Hjælperordninger er typisk relativt få i antal, men de enkelte ordninger 

er ofte meget udgiftstunge. Hjælperordninger anvendes som en central 

del af indsatsen overfor borgere i eget hjem. Antallet af brugere er der-

for et parameter for prioriteringen mellem de forskellige ydelser til mål-

gruppen. 

 

Herudover kan indikatoren sættes i forhold til indikator 2 og 3 for at 

spore en eventuel udvikling i, hvilke overordnede typer af tilbud kom-

munens handicappede borgere tildeles. 

Formel 

Antal modtagere af hjælperordninger efter §§ 95 og 96 i serviceloven. 

 

Antallet af brugere opgøres som helårsmodtagere for året til dato. Dvs. 

at hvert bruger for hver dags foranstaltning indgår med en dags andel af 

det samlede antal forløbne dage i indeværende år.  

 

En bruger, som d. 31. marts har modtaget en BPA-hjælperordning i 21 

dage vil således indgå med 21/90. 

 

Alternativt kan antallet opgøres som gennemsnit af månedlige punkttæl-

linger, jf. indledningen. 

 

Indikatoren kan evt. suppleres af opgørelser af helmånedsmodtagere for 

hver af årets forløbne måneder. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Indikatoren kan opdeles efter typer af hjælperordninger 

- Hjælperordninger efter § 95 

- Hjælperordninger efter § 96 

Målgruppe 

Fagchef 

 

 

Indikator 5 

Antal brugere der modtager omfattende støtteforanstaltninger  

Definition 

Omfattende støtteforanstaltninger defineres her, som antal brugere af 

bo- eller botilbudslignende tilbud, dagforanstaltninger og hjælperord-

ninger, hvor kommunen er betalingskommune. Det vil sige, at indikato-

ren svarer til summen af indikatorer 2, 3 og 4. 
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Botilbud og botilbudslignende tilbud (indikator 2): antal brugere, der 

bor i botilbud (§107 og §108) samt borgere, der modtager støtte i almen 

bolig med en tyngde svarende til et botilbud.   

 

Dagforanstaltninger (indikator 3): antal brugere, der modtager støtte 

efter servicelovens §§ 103 og 104, altså beskyttet beskæftigelse og aktivi-

tets- og samværstilbud.  

 

Hjælperordninger (indikator 4): antal brugere, der modtager hjælp efter 

§§ 95 og 96 i serviceloven, altså BPA-hjælperordninger.   

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Det samlede antal brugere, der modtager omfattende støtteforanstalt-

ninger, er en indikator for, hvor mange borgere i kommunen, der mod-

tager for massiv støtte i hverdagen. 

 

Det giver dermed en indikation af, hvordan plejebehov og serviceniveau 

udvikler sig i kommunen. Og udviklingen i antal kan sammenholdes 

med budgetforudsætningerne. 

Formel 

Samlet antal brugere af botilbud  og botilbudslignende tilbud + samlet 

antal brugere i dagforanstaltninger + samlet antal brugere af hjælperord-

ninger. 

 

Antallet af brugere for så vidt angår dagforanstaltninger opgøres ved en 

punkttælling på statustidspunktet. 

 

Antallet af brugere for så vidt angår botilbud og botilbudslignende til-

bud samt hjælperordninger opgøres som helårsmodtagere for året til 

dato. Dvs. at hvert bruger for hver dags foranstaltning indgår med en 

dags andel af det samlede antal forløbne dage i indeværende år.  

 

En bruger, som d. 31. marts har modtaget en BPA-hjælperordning i 21 

dage vil således indgå med 21/90. 

 

Alternativt kan antallet for samtlige brugere opgøres som gennemsnit af 

månedlige punkttællinger, jf. indledningen. 

 

Indikatoren kan evt. suppleres af opgørelser af helmånedsmodtagere for 

hver af årets forløbne måneder. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Kan opdeles efter paragraffer. 
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Målgruppe 

Fagchef 

 

 

Indikator 6 

Antal refusionsberettigede sager  

Definition 

Antallet af sager (unikke CPR-numre), for hvilke der kan hjemtages re-

fusion for særlig dyre enkeltsager. Indikatoren indbefatter kun sager, 

hvor kommunen er betalingskommune. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

De dyre enkeltsager er særlig vigtige at følge, da få sager her udgør en 

stor del af kommunernes samlede udgifter. Samtidig er det væsentligt 

for kommunen at følge med i, om man rent faktisk indhenter de refusi-

onsindtægter, som man er berettiget til. Et fald i indikatoren kan være 

noget, der bør følges op på, ift. om det er udtryk for, at der ikke hjemta-

ges refusion i alle relevante sager.  

 

Udover de refusionsberettigede sager kan det være relevant at opgøre 

samtlige sager, altså også sager under refusionsgrænser, opdelt efter ud-

giftsniveauer. 

Formel 

Antallet af sager (unikke CPR-numre) for hvilke, der kan hjemtages re-

fusion for særlig dyre enkeltsager. 

 

Antallet af sager opgøres ved en punkttælling på statustidspunktet. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Det kan eventuelt være relevant at lave en opdeling af sagerne i forhold 

til, om de er berettiget til 25 pct. refusion eller 50 pct. refusion.  

 

Herudover kan det være relevant at opgøre samtlige sager, altså også 

sager under refusionsgrænser, opdelt efter udgiftsniveauer. 

Målgruppe 

Fagchef 

 

 

Indikator 7 

Antal brugere i botilbud og botilbudslignende tilbud fordelt på 

egne og eksterne tilbud  

Definition 

Antallet af brugere i botilbud (§§ 107 og 108) samt borgere der modta-

ger støtte i almen bolig (§85) med en tyngde svarende til botilbud fordelt 
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på henholdsvis egne og eksterne tilbud. Indikatoren indbefatter kun 

sager, hvor kommunen er betalingskommune. Opgøres for følgende 

kategoriseringer af tilbud:  

 Egne tilbud (dvs. tilbud drevet af kommunen selv) 

 Eksterne tilbud (dvs. tilbud drevet af andre kommuner, regioner 

eller private leverandører) 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Indikatoren er relevant som udgangspunkt for diskussionen af kommu-

nens tilbudsvifte, herunder om opgaveløsningen bør finde sted i nærmil-

jøet eller gennem køb hos andre leverandører uden for kommunen. 

Desuden kan indikatoren danne udgangspunkt for en dialog om udgifter 

og takster på henholdsvis egne og eksterne tilbud. 

Formel 

Antallet af brugere i botilbud (§§ 107 og 108) samt borgere, der modta-

ger støtte i almen bolig (§85) med en tyngde svarende til botilbud. Op-

gøres på følgende tilbud 

 Egne tilbud (dvs. tilbud drevet af kommunen selv) 

 Eksterne tilbud 

 

Antallet af brugere opgøres som helårsmodtagere for året til dato. Dvs. 

at hvert bruger for hver dags foranstaltning indgår med en dags andel af 

det samlede antal forløbne dage i indeværende år.  

 

En bruger, som d. 31. marts har boet i et midlertidigt botilbud i 21 dage 

vil således indgå med 21/90. 

 

Alternativt kan antallet opgøres som gennemsnit af månedlige punkttæl-

linger, jf. indledningen. 

 

Indikatoren kan evt. suppleres af opgørelser af helmånedsmodtagere for 

hver af årets forløbne måneder. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Indikatoren kan evt. opdeles efter de forskellige typer botilbud. 

Målgruppe 

Fagchef 

 

 

Indikator 8 

Antal sager pr. sagsbehandler 

Definition 

Antallet af sager som hver enkelt sagsbehandler har. 

 



 

  12 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Det er vigtigt for den interne arbejdstilrettelæggelse at følge med i, hvor 

mange sager hver enkelt sagsbehandler har. For få sager pr. medarbejder 

kan indikere en uhensigtsmæssig ressourcefordeling, mens for mange 

sager kan betyde, at der ikke er de nødvendige ressourcer til at sikre den 

nødvendige opfølgning på sagerne. Samtidig giver indikatoren et mere 

generelt billede af arbejdsbelastningen i en afdeling. Der kan være stor 

forskel på tyngden af en sag, og i det omfang der er organisatorisk fast-

satte forskelle på hvilke typer sager, de enkelte medarbejdere skal have, 

kan det være relevant at underopdele sagerne i kategorier efter tyngde.   

Formel 

Antallet af sager vedrørende handicappede som hver enkelt sagsbehand-

ler har. 

 

Antallet af sager opgøres for hver sagsbehandler ved en punkttælling på 

statustidspunktet. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Som udgangspunkt ikke relevant. Men sagerne kan eventuelt kategorise-

res efter tyngde. 

Målgruppe 

Fagchef 

 

 

Indikator 9 

Aldersfordeling af modtagere 

Definition 

Aldersfordelingen opdelt i intervaller for modtagere (unikke cpr-numre) 

af hjælp til borgere, hvor kommunen er betalingskommune. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Indikatoren viser, hvor tyngden i kommunens budget ligger.  Dette på-

virker den fremtidige planlægning af indsatser, herunder tilbudsvifte i 

egen kommune og køb af ydelser udenbys. 

Formel 

Aldersfordelingen for modtagere af hjælp (unikke CPR-numre). Opgø-

relsen fordeles på forskellige aldersgrupper, afhængig af kommunens 

fokus og tilrettelæggelse af indsatsen. Eksempelvis for følgende alders-

grupper): 

- 16-17 år 

- 18-23 år 

- 24-49 år 

- 50-64 år 
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- Over 65 år 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Udover aldersfordelingen på samtlige modtagere af hjælp, kan der un-

deropdeles efter opdelingen indikatorerne 2-4: 

- Brugere i botilbud og botilbudslignende tilbud 

- Brugere i dagforanstaltninger 

- Brugere af hjælperordninger 

Målgruppe 

Fagchef 

 

 

Indikator 10  

Udgifter pr. ydelse fordelt på sagsbehandler 

Definition 

Den gennemsnitlige disponerede udgift for udvalgte ydelser fordelt på 

sagsbehandlere. Ydelserne bør udvælges således, at de har en vis tyngde. 

Fx kan fokus være ydelser, hvor kommunen har refusionsindtægter. Men 

den præcise afgrænsning af, hvilke sager der skal fremgå af oversigten, 

bør defineres i den enkelte kommune, da praksis i fordeling af sager og 

fx brug af visitationsteams kan variere kommunerne imellem. 

 

Indikatoren bør udformes under hensyntagen til den konkrete organise-

ring af sagsbehandlingen på området. Hvis der eksempelvis er valgt en 

arbejdsdeling mellem sagsbehandlere mhp. specialisering indenfor mål-

grupper eller typer af ydelser, bør det overvejes hvorvidt indikatoren kan 

vil være et relevant sammenligningsgrundlag, og om der evt. skulle fore-

tages en opdeling på grupper af sagsbehandlere med samme kerneområ-

de, hvor indenfor sammenligningen foretages. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Indikatoren er relevant i den faglige styring og de faglige drøftelser i 

fagforvaltningen. Indikatoren har til formål at skabe et grundlag for i 

afdelingen og mellem fagchef og medarbejdere, at drøfte visitations-

praksis og evt. harmoniseringstiltag med afsæt i den konkrete visitat i-

onspraksis. Drøftelser, der kan kvalificeres ved at tage afsæt i sagsbe-

handlernes forskellige praksis.   

Formel 

Disponerede udgifter  på udvalgte typer ydelser for den enkelte sagsbe-

handler 

Antallet af sager på udvalgte typer ydelser for den enkelte sagsbehandler 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 
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Som udgangspunkt ikke relevant. 

Målgruppe for indikator 

Fagchef 

 

De følgende indikatorer er baseret på disponerede udgifter 

De følgende indikatorer er baseret på disponerede udgifter, jf. afsnit i ind-

ledningen til dette papir. Den første af de følgende indikatorer omhandler, 

hvor stor en del de disponerede udgifter på området - udgør af budgettet. 

 

Herudover er flere af de følgende indikatorer er baseret på gennemsnitl ige 

disponerede udgifter pr. modtager. Gennemsnitspriser danner et godt ud-

gangspunkt for sammenligning – både over tid, mellem enheder og mellem 

kommuner. Ofte vil det dog være naturligt også at se på udviklingen af de 

samlede disponerede udgifter (fx til borgere i botilbud og botilbudslignende 

tilbud). De samlede disponerede udgifter fordelt på foranstaltninger er ikke 

formuleret som selvstændige indikatorer, men kan aflæses som ”tælleren” i 

de brøker, der definerer indikatorerne vedrørende de gennemsnitlige dispo-

nerede udgifter. 

 

Indikator 11 

Disponerede udgifter som andel af budget 

Definition 

De disponerede udgifter til handicappede for regnskabsåret, beregnet ud 

fra de visiterede ydelser på et pågældende tidspunkt, sat i forhold til det 

samlede budget for handicapområdet for regnskabsåret. 

 

Opgøres hver måned.  

Rationale 

Denne indikator er helt central i kommunens økonomiopfølgning på 

budgettet, og indikatoren bør følges månedligt for at identificere så tid-

ligt som muligt, hvis der er problemer med at overholde budgettet.  

Formel 

Disponerede udgifter til området for handicappede og sindslidende for 

regnskabsåret på statustidspunktet 

Årets budget for området for handicappede og sindslidende 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Udover den overordnede indikator kan indikatoren underopdeles efter 

de samme målgruppeopdelinger, som ligger i budgettet.  

Målgruppe 

Alle 
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Indikator 12 

Disponerede udgifter pr. bruger i botilbud og botilbudslignende 

tilbud 

Definition 

Med gennemsnitsudgiften menes udgifterne pr. bruger, der bor i botil-

bud (§§ 107, 108) samt botilbudslignende tilbud med en tyngde svarende 

til et botilbud. Indikatoren indbefatter kun sager, hvor kommunen er 

betalingskommune. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Gennemsnitsudgiften pr. bruger er central for at beskrive, om kommu-

nen generelt anvender flere eller færre udgifter pr. modtager end forud-

sat i budgettet eller i forhold til tidligere år.  

Formel 

Disponerede udgifter til botilbud (§§ 107, 108) og botilbudslignende 

tilbud (støtte i almen bolig med en tyngde svarende til et botilbud) 

Antal brugere af botilbud (§§ 107 og 108) og botilbudslignende tilbud 

(støtte i almen bolig med en tyngde svarende til et botilbud). 

 

Antallet af brugere opgøres som helårsmodtagere for året til dato. Dvs. 

at hvert bruger for hver dags foranstaltning indgår med en dags andel af 

det samlede antal forløbne dage i indeværende år.  

 

En bruger, som d. 31. marts har boet i et midlertidigt botilbud i 21 dage 

vil således indgå med 21/90. 

 

Alternativt kan antallet opgøres som gennemsnit af månedlige punkttæl-

linger, jf. indledningen. 

 

Indikatoren kan evt. suppleres af opgørelser af helmånedsmodtagere for 

hver af årets forløbne måneder. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Udover den overordnede indikator kan der anvendes mere specifikke 

indikatorer ift. de forskellige typer af tilbud: 

- Midlertidige botilbud (§107) 

- Længerevarende botilbud (§108) 

- Almen bolig (støtte i eget hjem) efter § 85 med en tyngde sva-

rende til et botilbud 

Målgruppe 

Alle 
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Indikator 13 

Disponerede udgifter pr. bruger i dagforanstaltning 

Definition 

Med gennemsnitsudgiften menes udgifterne pr. modtager af ydelser ef-

ter §§ 103 og 104. Indikatoren indbefatter kun sager, hvor kommunen er 

betalingskommune. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Gennemsnitsudgiften pr. bruger er central for at beskrive, om kommu-

nen anvender flere eller færre udgifter pr. modtager i forhold til forudsat 

i budgettet eller i forhold til tidligere år.  

Formel 

Disponerede udgifter til dagforanstaltninger efter §§ 103 og 104 

Antal brugere af dagforanstaltninger efter §§ 103 og 104 

 

Antallet af brugere opgøres som et gennemsnit af punkttælling på sta-

tustidspunktet og årets forudgående punkttællinger. I marts vil der såle-

des skulle indgå punkttællingen for januar, februar og marts i beregnin-

gen af gennemsnittet. Herved tages der hensyn til udviklingen i antallet 

af brugere i dagforanstaltninger hen over året. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Udover den overordnede indikator kan der anvendes mere specifikke 

indikatorer ift. de forskellige typer af tilbud: 

- Tilbud efter § 103 

- Tilbud efter § 104 

Målgruppe 

Alle 

 

 

Indikator 14 

Disponerede udgifter pr. modtager af hjælperordning 

Definition 

Med gennemsnitsudgiften menes udgifterne pr. leveret helårsforanstalt-

ning for modtagere af hjælperordninger (§§ 95 og 96). Indikatoren ind-

befatter kun sager, hvor kommunen er betalingskommune. 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Gennemsnitsudgiften pr. bruger er central for at beskrive om kommu-

nen anvender flere eller færre udgifter pr. modtager i forhold til forudsat 

i budgettet eller i forhold til tidligere år.  

Formel 
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Disponerede udgifter til hjælperordninger efter §§ 95 og 96 

Antal modtagere af hjælpeordninger efter §§ 95 og 96 

 

Antallet af brugere opgøres som helårsmodtagere for året til dato. Dvs. 

at hvert bruger for hver dags foranstaltning indgår med en dags andel af 

det samlede antal forløbne dage i indeværende år.  

 

En bruger, som d. 31. marts har modtaget en hjælperordning i 21 dage 

vil således indgå med 21/90. 

 

Alternativt kan antallet opgøres som gennemsnit af månedlige punkttæl-

linger, jf. indledningen. 

 

Indikatoren kan evt. suppleres af opgørelser af helmånedsmodtagere for 

hver af årets forløbne måneder. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Udover den overordnede indikator kan der anvendes mere specifikke 

indikatorer ift. de forskellige typer af tilbud: 

- Tilbud efter § 95 

- Tilbud efter § 96 

Målgruppe 

Alle 

 

 

Indikator 15 

Disponerede udgifter pr. modtager til merudgiftsydelser og hjæl-

pemidler 

Definition 

De disponerede udgifter til merudgiftsydelser (Servicelovens § 100) pr. 

modtager (unikke cpr-numre) og til hjælpemidler(§ 112 og § 114) 

 

Opgøres hver måned (eller kvartal). 

Rationale 

Udviklingen i de disponerede merudgiftsydelser og hjælpemidler giver et 

billede af udviklingen i de samlede udgifter til ydelserne.  

 

Hvis den enkelte kommune opgør årsager særskilt, er der mulighed for 

at drøfte, hvorvidt ændringer skyldes ændring i antallet af modtagere 

eller i de modtagne beløb. På den baggrund kan det give anledning til en 

diskussion af kriterierne for tildeling og udmåling af merudgiftsydelser, 

samt hjælpemidler. 

Formel 

Disponerede udgifter til merudgiftsydelser (§ 100) eller hjælpemidler (§ 
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112 og§ 114) 

Antal modtagere af merudgiftsydelse (§ 100) eller hjælpemidler(§ 112 og 

114) 

 

Antallet af handicappede, der modtager merudgiftsydelse, og hjælpemid-

ler opgøres ved en punkttælling på statustidspunktet. 

Mulige underopdelinger i flere indikatorer 

Som udgangspunkt ikke relevant for merudgiftsydelser, mens det for 

hjælpemidler vil være relevant at operere med en underopdeling. Ek-

sempelvis i boligændringer og hjælpemidler af forskellig karakter og 

økonomisk tyngde 

Målgruppe 

Alle 

 

 

 


