Fælles retningslinjer for beregning af takster for plejeboliger efter almenboligloven
samt plejeboliger efter servicelovens § 192, til brug for den mellemkommunale
opkrævning.
På mødet d. 13. marts 2013 besluttede arbejdsgruppen vedr. mellemkommunale betalinger at udarbejde
fælles retningslinjer for hvordan forskellige typer af udgifter indregnes i taksten. Udgangspunktet for de
fælles retningslinjer er:




At beregningsmodellerne opfylder lovgrundlaget på området, herunder Lov om retssikkerhed og
administration § 9 c
At der skabes enighed, om hvilke relevante udgifts- og omkostningselementer der indgår i
beregningsgrundlaget
At der er enighed, om hvordan de anvendte omkostnings- udgiftselementer indregnes korrekt

Arbejdsgruppen anbefaler en model, hvor der beregnes et grundbeløb, hvor de faste udgifter indregnes.
Det kan både være de faste udgifter for det enkelte plejehjem eller et gennemsnit af de faste udgifter for
alle kommunens plejehjem. Der til kommer et variabelt beløb der afhænger af den tid borgeren modtager.
Det står den enkelte kommune frit for, om de ønsker at opkræve de variable omkostninger på baggrund af
borgernes individuelt bevilligede timetal, eller om kommunen udarbejder en pakkestruktur der bygger på
faste timeintervaller.
Det står ligeledes kommunerne frit for, om de ønsker at udregne et fast grundbeløb pr. plejehjem eller om
de ønsker at lave en gennemsnitlig takst med udgangspunkt i udgifterne for samtlige plejehjem i
kommunen.

Delelementer i det faste grundbeløb
Følgende delelementer indgår i beregningen af det faste grundbeløb i taksten:
Direkte udgifter, der kan henføres til det/de enkelte plejehjem, herunder udgifter til uddannelse, varekøb,
ledelse, administration, kontorhold og IT, men eksklusiv personaleudgifter og elevrefusion
Indirekte udgifter vedrørende eventuelle centralt finansierede fælles udgifter for plejehjem, herunder bl.a.
central og decentral administration
Udgifter til servicearealer
Ejendoms- og kapitalomkostninger
Der kan indregnes en korrektion for belægningsprocenten i taksten, eftersom plejehjemmene ikke typisk er
fuldt beboede hele året.
Delelementer i det variable beløb
Følgende delelementer indgår i beregningen af det variable beløb i taksten:

Direkte personaleudgifter på det enkelte plejehjem, eller et gennemsnit af personaleudgifterne for samtlige
plejehjem i kommunen.
De direkte personaleudgifter sættes i forhold til de leverede, disponerede eller visiterede timer på
plejehjemmene, på baggrund af kommunens normale registreringspraksis på området.
Alternativt kan udgifterne sættes i forhold til antallet af løntimer korrigeret for ferie, sygdom og pauser mv.
således kommunen når frem til en realistisk brugertidsprocent.
Som tidligere beskrevet kan kommunerne vælge at opkræve for det timetal der er bevilliget til borgeren,
eller der kan beregnes en pakkestruktur med timeintervaller.

Særlige individuelle ydelser
Hvis borgeren har behov for særlige individuelle ydelser, skal disse kunne henføres til den enkelte borger
f.eks. i forbindelse med demens, træning eller behov for døgnvagt. Hvis disse ydelser skal opkræves ud over
den faste og variable takst, må ydelsen ikke indgå som den del af plejehjemmets normale drift og dermed
ikke være indregnet i taksten på anden vis.

Regulering af taksterne
Taksterne reguleres som minimum en gang årligt på baggrund af kommunens faktiske langsigtede
omkostninger. Det står den enkelte kommune frit for, om reguleringerne opkræves særskilt, eller om de
indregnes i taksterne efter principperne for beregning af omkostningsbaserede takster.

Ydelser leveret efter Sundhedsloven
Alle ydelser der leveres til borgerne efter Sundhedsloven skal holdes ude af taksterne, da der ikke er
lovhjemmel til at opkræve disse udgifter mellemkommunalt.

Principper for samarbejde og kommunikation mellem kommunerne
Arbejdsgruppen indstiller at kommunerne i højere grad skal varsle hinanden ved ændringer i borgernes
funktionsniveau eller i kommunens beregningsmodel og opkrævningsmønster. Dette skal medføre en bedre
økonomistyring på området, således at kommunerne får bedre mulighed for at vurdere de forventede
udgifter.

