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NOTAT: Udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

23. maj 2018

Udviklingen i indsatser
Ifølge analyse foretaget af VIVE for KL modtager stadig flere voksne en indsats efter serviceloven grundet psykiske
lidelser. Samlet set er gruppen vokset med 17 % fra 2014 til 2017, når man ser på de seks indsatser efter
serviceloven, som primært tilbydes mennesker med psykiske lidelser.
Væksten kan især tilskrives antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, som er
steget med 24 % over perioden.
Figur 1: VIVE rapport – udviklingen i antal modtagere visiteret med psykisk lidelse fordelt på 6 indsatser, 2014 og 2017

Samme tendens ses i Roskilde Kommune, hvor der også er tale om en stigning i indsatserne, se figur 2. Antallet af
borgere med psykisk lidelse visiteret til socialpædagogisk støtte efter § 85 og aktivitets- og samværstilbud efter §
104 i serviceloven er steget kraftigt i perioden. For § 85 er stigningen på 10,3 % for § 104 er stigningen på 8,5 %.
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Figur 2: Roskilde Kommunes udvikling i antal modtagere med psykisk lidelse fordelt på 6 indsatser, 2014 og 2017

Som nævnt ovenfor er det totale antal af borgere med socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven steget
kraftigt i perioden fra 2013 til 2017, som ses i figur 3 herunder. Fra starten af 2014 til november 2017 ses en
stigning i antal borgere fra 511 borgere til 600 borgere, svarende til en stigning på 16 %. I samme periode er
antallet af timer steget med 5 %, hvilket indebærer, at timerne pr. borger er faldende.
Figur 3: Roskilde Kommune - udvikling i antal timer pr. borger og antal timer i socialpædagogisk støtte, § 85, 2013-17
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Økonomien for voksensocialområdet
Figuren nedenfor viser Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2016 sammenlignet med andre kommuner,
Region Sjælland og hele landet. På voksensocialområdet ses det tydeligt, at Roskilde Kommunes serviceudgifter
på voksensocialområdet er væsentlige lavere end de øvrige, som vi sammenligner os med.
Figur 4: Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2016

Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 18-64 årig i både 2016-priser og
korrigeret for udgiftsbehov.
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Figur 5 Udgift pr. 18-64 årig i regnskab 2016 (2016-priser) og udgiftsbehovskorrigeret1

Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er højere end landsgennemsnittet til voksne
med særlige behov 18-64 år. Derfor korrigeres den reelle udgift med et fald, så det
svarer til et ensartet udgiftsbehov på tværs af kommunerne. Samlet set har Roskilde
Kommune en lavere udgift end benchmarkgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov.
Figur 6 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på voksne med særlige behov 18-64 år fra 2014-2016 (Hele landet = indeks 100)

1

I udgiftsbehovet for voksne med særlige behov over 18 år indgår strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig samt andel af handicappede. Der er dog

en meget lav forklaringsgrad på ovenstående.
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Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år(figur 11.2)
viser at, Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i
udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stabilt i Roskilde
Kommune og stigende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet.

