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---> 7.99

Budget 2018
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg
af leverandør
8.443
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre
undtaget frit valg af leverandør
21.329
5.30.28 Hjemmesygepleje
4.109
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig
36.071
Ældreområdet i alt , kr. pr. 65+ årig
38.059
Udgiftsniveau, indeks
94,1
Beregnet udgiftsbehov, indeks
99,9
Beregnet serviceniveau, indeks
94,2
Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig
87.686
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter
aldersbetinget plejebolighyppighed
37.040
Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Vesthimmerlands
Udgiftsbehovet i gruppen er højt
Ressourcepresset er højt
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
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Generelle oplysninger:
Kontoplanen er grundlæggende revideret fra og med 2018, hvilket blandt andet betyder, at en
række af de udgifter, der tidligere blev konteret som udgifter på grupperinger under ældreområdet
nu konteres på nye selvstændige funktioner på området for voksne med særlige behov.

Ændringen er lavet med det formål at få en mere entydig fordeling af udgifter vedrørende ældre
og udgifter vedrørende personer med handicap og andre særlige behov.
Nøgletallene er beregnet pr. 65+ årig bosat i kommunen. Kommuner, der har mange
plejehjemsbeboere fra andre kommuner bosat, eller kommuner, der har placeret
mange borgere på plejehjem i andre kommuner, bør være opmærksomme på, at
antallet af ældre, som kommunen er pligtig til at betale for, derfor kan afvige fra det
antal ældre, som er benyttet i tabellen. Jfr. desuden tabel 7.15.
Bemærk at udgifterne til ældreområdet er opgjort ekskl. ældreboliger.
For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP,
er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"),
der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".
Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100.
Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig") omregnet til et indeks,
derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og
endelig er beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov.
Kilder:
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk),
tabellerne BUDK32 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter.
Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.
Sammenligningsgruppen:
Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning
af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem
kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og
kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede
udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.
Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de
de anvendte vægte):
1. Andel enlige ældre
2. Aldersbetinget plejebolighyppighed
3. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere
4. Andel 65+-årige, som kommunen er pligtig til at betale for

(39)
(32)
(22)
(7)

Ved beregningen af kriterievægtene er der kontrolleret for kommunernes ressourcegrundlag samt
andel 65+-årige i procent af befolkningen. På den måde sikres det, at forskelle i kommunernes
indtægtsmuligheder og demografi ikke skævvrider estimaterne for kriterievægtene.
I alt var det muligt at forklare 72 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter på ældreområdet (ekskl.ældreboliger).

