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Den driftsøkonomiske og socialfagligt optimale botil-
budsstørrelse i Voksenhandicap 

 

Nærværende notat har til formål at belyse de forhold, der har betydning for 

den optimale størrelse for botilbud i Voksenhandicap. Opdraget til notatet 

udspringer af en efterspørgsel fra Borgmesterens Afdeling. I notatet redegø-

res for dels de driftsøkonomiske hensyn, der bør indgå i vurderingen af den 

optimale botilbudsstørrelse, samt argumenterne bag, og dels de socialfaglige 

hensyn, der ligeledes bør medtages i en vurdering af den optimale botilbuds-

størrelse. Derudover ses der på betydningen af de fysiske rammer for mulig-

heden for at omfavne både de driftsøkonomiske og de socialfaglige hensyn. 

 

Driftsøkonomiske hensyn ift. tilbudsstørrelse 

Den store udgift på botilbudsområdet er klart og naturligt nok løn til fagperso-

nale. Der vil derfor potentielt være en del at hente, hvis man kan optimere 

planlægningen af arbejdstiden, herunder arbejde målrettet med tidsanvendel-

se på tilbuddene ved f.eks. at nedbringe overlap mellem vagter, mødeafvik-

ling, sygefravær mv. 

Uanset tilbudsstørrelse, vil det være relevant at forsøge at optimere tidsan-

vendelsen på kerneopgaven. 

 

Det er dog også interessant at undersøge eventuelle sammenhæng mellem 

botilbudsstørrelse og driftsomkostninger. KL har i analysen ”Effektiv drift af 

sociale tilbud – et inspirationskatalog” undersøgt dette forhold. 

KL’s analyse tyder dermed på, at man kan minimere udgifterne per plads til 

administration og ledelse, jo større botilbud man har. Derudover viser analy-

sen, at udgifter per plads til nattevagter også er højere på små tilbud sammen-

lignet med store tilbud. Tendensen illustreres af figur 1 og 2 nedenfor.  
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Figur 1: Sammenhængen mellem tilbudsstørrelse og udgifter per plads 

til administration  

 

Kilde: Deloittes kortlægning af 30 tilbud, foråret 2015 (KL, 2016: 11)  

 

Figur 1 viser tydeligt, at jo større tilbud jo lavere udgifter per plads til admini-

stration. Det bemærkes dog også, at sammenhængen flader ud, jo større 

tilbud der er tale om. Det samme billede gør sig delvist gældende vedr. natte-

vagter. Her er der dog et knæk i sammenhængen, når man kommer over til-

bud med 40 pladser. Som det fremgår af figur 2, så betyder det konkret, at 

udgiften per plads til nattevagt falder jo større tilbuddet bliver indtil, at man har 

21-40 pladser, hvorefter udgiften stiger igen, når tilbuddet kommer over 40 

pladser. 

 

Figur 2: Sammenhæng mellem tilbudsstørrelse og udgifter per plads til 

nattevagt 

 

Kilde: Deloittes kortlægning af 30 tilbud, foråret 2015 (KL, 2016: 11)  

 

Det er interessant, at større tilbud (indtil en vis størrelse) har lavere udgifter 

per plads til nattevagter end mindre tilbud. Sammenhængen skitseret i figur 2 

giver god mening, da det på mindre tilbud ofte kan være nødvendigt med 
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samme tilstedeværelse af nattevagter, selvom det kun er meget få borgere, 

der har behov for det. Det antages, at knækket ved tilbud over 40 pladser 

skyldes, at nattevagtslaget her af sikkerhedsmæssige årsager skal øges. 

Derudover vil større tilbud ofte være udtryk for en større grad af centralisering. 

KL peger på, at de steder hvor der har været større grad af centralisering har 

det også ført til øget specialisering, professionalisering, og driftssikkerhed. 

 

Samlet set indikerer KL’s analyse, at der er et potentiale for en bedre drifts-

økonomi i botilbud, hvis der i højere grad tænkes i større enheder. Potentialet 

ligger i stordriftsdele forbundet med administration, ledelse og nattevagt. 

 

Socialfaglige og indretningsmæssige hensyn 

KL’s analyse fokuserer udelukkende på det driftsøkonomiske rationale ved 

botilbudsstørrelsen. Det er vigtigt at pointere, at der også er socialfaglige og 

indretningshensyn som bør medtages i en vurdering af den optimale størrelse 

for et botilbud.  

I sammenhæng hermed er det væsentligt at understrege, at det ikke er botil-

budsstørrelsen, der alene er afgørende for driftsudgifterne, men at også den 

socialfaglige indsats, der leveres i tilbuddet, har stor betydning for udgiftsni-

veauet. 

Der er i Socialforvaltningen gennemført en mindre analyse af sammenhæn-

gen mellem størrelse og udgifter per plads, som underbygger ovenstående 

pointe. Analysen omfatter de specialiserede botilbud i kommunerne i Region 

Midtjylland og Region Midtjylland. Fremgangsmåden er en simpel analyse, 

hvor pladstallet på botilbuddene sammenholdes med tilbuddets driftsbudget 

per plads.  

Analysen giver ikke støtte til den generelle forventning om, at udgifterne per 

plads falder, jo større botilbuddet er. Derimod viser det sig, at der er stor varia-

tion i driftsudgifterne på tilbud af samme størrelse. Variationen skyldes netop, 

at der er forskel på den socialfaglige indsats i de undersøgte tilbud. Et tilbud 

målrettet borgere med stor funktionsnedsættelse og dermed større støttebe-

hov, vil naturligvis være dyrere at drive, end tilbud målrettet borgere med lave-

re støttebehov. Dette uagtet tilbuddets størrelse 

For nogle borgere er målet at opnå et liv i egen bolig, mens andre har et stør-

re støttebehov, hvor tilbudsrammen skal være med til at skabe den fornødne 

tryghed og ramme om et godt liv. Det er derfor ikke kun det driftsøkonomiske 

hensyn og pladsantallet, der har betydning, men sammenspillet mellem den 

socialfaglig indsats, indretning af tilbuddet og driftsoptimering. Det væsentlig-

ste element i de rammer og miljø tilbuddet skaber er, om det matcher borge-

rens støttebehov. Det er derfor vigtigt, at Socialforvaltningen bevarer en vifte 

af tilbud, der kan opfylde alle behov. 

 

Der er socialfaglige aspekter, der taler for, at mindre tilbud er hensigtsmæssi-

ge, for at miljøet kan minde så meget som muligt som et almindelige boligmil-

jø. At skabe et miljø, der minder om et almindeligt boligmiljø kan både håndte-

res ved at have mindre tilbud eller ved at indrette større tilbud i mindre enhe-

der.  
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Tilbud, der har en størrelse og indretning, hvor de lukker sig om sig selv, kan 

have negative konsekvenser for den sociale faglige indsats, fordi tilbuddet 

bliver isoleret for omverdenen og opleves institutionsagtigt. Det strider mod 

det socialfaglige ønske om at skabe tilbud, der opleves som hjemlige og åbne 

for omverdenen. Det sætter særligt krav til indretningen af større tilbud, så de 

ikke opleves som store institutioner, der er isoleret fra omverdenen, men ind-

går som en naturlig del af det omkringliggende miljø, understøtter sammenspil 

med naboerne og skaber en vis intimitet i indretningen.  

Store tilbud, der bliver isoleret fra omverdenen kan have en direkte negativ 

påvirkning på muligheden for at opnå den ønskede faglige effekt af indsatsen 

for borgeren. Det vil medføre indirekte meromkostninger, fordi indsatsen for 

borgeren herved risikerer at blive unødigt lang. 

Åbne og inviterende tilbud har positive konsekvenser for inklusion, integration 

og samskabelse i forhold til lokalområdets øvrige beboere. Det vurderes, at de 

åbne miljøer bedst opnås i mindre botilbud eller botilbud, der er indrettet i 

mindre enheder. Endvidere vil samdrift af flere mindre botilbud – organisato-

risk og driftsmæssigt -  i samme lokalområde kunne ligestilles med en eller få 

større botilbud hvad angår driftsøkonomiske rationaler. 

 

Konklusion 

Der er en række klare tendenser i KL’s analyse, der viser, at større enheder 

kan opnå en række stordriftsfordele. Rent driftsøkonomisk indikerer KL’s ana-

lyse, at den optimale botilbudsstørrelse er 21-40 pladser. Dette skyldes, at der 

her er de laveste udgifter per plads til administration og nattevagt. 

I vurderingen af den optimale botilbudsstørrelse, er det imidlertid vigtigt at 

understrege, at der i en hver beslutning om opførelse af botilbud er behov for 

en konkret afvejning af såvel socialfaglige, driftsøkonomiske, som indret-

ningsmæssige hensyn. Nedenstående figur illustrer denne afvejning. 

 

Det er derfor vigtigt, at Socialforvaltningen bevarer en vifte af tilbud, der kan 

opfylde alle behov. Der kan således være socialfaglige hensyn, der gør, at 

den optimale botilbudstørrelse i det konkrete tilfælde er få pladser, fordi det 

netop giver de rigtige rammer for den socialfaglige indsats. Enheder med få 

pladser kan imidlertid ved nybyggeri, eller når de indrettes i nyerhvervede 

ejendomme, placeres så tæt på andre små enheder, at man kan påse de so-

cialfaglige hensyn, herunder inklusion og samskabelse, samtidig med at man 

opnår den optimale størrelse i forhold til driftsøkonomien.   

Optimalt botilbud 

Socialfaglig indsats 

Driftsøkonomi Fysiske rammer 
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Bilag 

Tabeloversigt over Voksenhandicaps aktuelle botilbud med oplysning om: 

a) Borgercenter-tilknytning, b) Adresse/kaldenavn, c) Boligtype (§-

henvisning), d) Målgruppe og d) Kapacitet (antal boliger) for hvert boti-

lbud 

 
Borgercenter/selv. inst. Tilbud Boligtype Målgruppe Kapacitet 

Midtby Myrholmsvej 73+83 Almen §105 Udvikl. hæm. 10 

  Nagelsvej bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 12 

  Grundtvigsvej 10-12 Almen §105 Udvikl. hæm. 16 

  Grundtvigsvej 16 Almen §105 Udvikl. hæm. 8 

  Møllevangs Allé bof. Almen §105 Hjerneskade 7 

  Nordbyvænget Plejehjem §192 Fys. handicap 22 

  Special Projekt Almen §105 Hjerneskadede. 6 

  SORAS startboliger Almen Ung §52 Autisme 14 

  SORAS ungdomsboliger Almen Ung §52 Autisme 8 

Nord Børglumvej bof. Almen §105 Hjerneskade. 12 

  Skejbyparken bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 12 

  

Elev bof.(i alt 36, men 
fordelt på 4 samdriftede 
enheder) Almen §105 Udvikl. hæm. 8 

  Elev m. døgndækning Almen §105 Udvikl. hæm. 16 

  Elev multihandicap. Almen §105 Multihandicap. 6 

  Elev specialpladser Almen §105 Udvikl. hæm. 6 

  Hjortshøj bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 16 

  Lisbjerghus botilbud Almen §105 Udvikl. hæm. 14 

  Lyngåkollegiet Varig §108 Udvikl. hæm. 14 

  Lyngåkollegiet Midlertidig §107 Udvikl. hæm. 1 

  Skovlund Almen §105 Udvikl. hæm. 12 

  Skovlund boform Varig §108 Udvikl. hæm. 14 

  Skovlund aflastning Midlertidig §107 Udvikl. hæm. 2 

  Skødstrup Almen §105 Udvikl. hæm. 18 

  Skødstrup multihandicap Almen §105 Multihandicap. 5 

  Skødstrup special. Almen §105 Udvikl. hæm. 12 

Syd Annehusene bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 16 

  Tranbjerg Hus 2 Varig §108 Udvikl. hæm. 6 

  Tranbjerg Hus 4 Varig §108 Udvikl. hæm. 4 

  Tranbjerg aflastning Midlertidig §107 Udvikl. hæm. 1 

  Tranbjerg botilbud Almen §105 Udvikl. hæm. 13 

  Stenhøj/Mariendal bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 18 

  Hasselager bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 22 

  Hvilstedhus døgntilbud Varig §108 Udvikl. hæm. 7 

  Kolt bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 12 

  Majvænget 43 botilbud Almen §105 Udvikl. hæm. 6 

  Majvænget 91-93 bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 16 

  Mallinglund bof. Almen §105 Fys. handicap 10 

  Nygårdsvej botilbud Varig §108 Udvikl. hæm. 19 

  Nygårdsvej aflastning Midlertidig §107 Udvikl. hæm. 2 

  Stautruphus bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 21 

  Søstjernen bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 14 

Vest Albertsvænge bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 12 

  Bronzealdertoften botilb. Almen §105 Udvikl. hæm. 20 

  Bronzealdertoften opg. Almen §105 Udvikl. hæm. 11 

  Harlev bof. Almen §105 Udvikl. hæm. 20 

  Kilebo (autisme) Almen §105 Udvikl. h. + Aut. 36 

  Ny Tingagergården Almen §105 Autisme 5 

  Ny Tingagergården bof. Almen §105 Autisme 9 

  Ny Tingagergården afl. Midlertidig §107 Autisme 9 

  Snåstrup boform Varig §108 Udvikl. hæm. 9 

  Snåstrup domfældte Varig §108 Udvikl. hæm. 7 

  Vintervej botilbud Almen §105 Udvikl. hæm. 36 

Solbakken Absalonsgade Almen §105 Multihandicap. 5 

  Solbakken botilbud Varig §108 Multihandicap. 7 

  Karetmagertoften Almen §105 Multihandicap. 7 

  Pottemagertoften Almen §105 Multihandicap. 4 

Stefanshjem. Stefanshjemmet Botilbud Almen §105 Multihandicap. 44 

Birkebakken Birkebakken Birkebo Midlertidig §107 Udvikl. hæm. 10 

  Birkebakken, Birkedalen Almen §105 Udvikl. hæm. 11 

  Birkebakken, voksne Almen §105 Udvikl. hæm. 10 

I alt       730 
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