Familie- og Socialudvalget

Punkt 9.

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 82a
2014-003462
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på
anvendelsen af tandbehandling til udsatte persongrupper (Lov om aktiv socialpolitik § 82a), jævnfør
sagsbeskrivelsen.
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Sagsbeskrivelse
Den 1. januar 2013 trådte en ny lov i kraft, hvor der blev afsat en pulje på 180 millioner kroner målrettet til
udgifter til tandbehandling til udsatte borgere med en indtægt svarende til kontanthjælps niveau.
Med indførslen af bestemmelsen kan der ydes dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje uanset om behandlingen er omfattet af tilskud fra regionerne efter sundhedsloven. Dette for at udligne den socialt betingede ulighed i tandsundheden blandt befolkningen.
Der ydes hundrede procent tilskud til tandpleje efter en årlig egenbetaling på 600 kroner for personer fra 18
år til og med 24 år. For personer, som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 procent af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kroner.
Ved tandbehandlingsforløb, som samlet overstiger 10.000 kroner skal kommunen vurdere om behandlingen
er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og kommunen skal forhåndsgodkende tilskuddet til behandlingen. Dette sker i samarbejde med kommunens tandpleje.
Desuden skal personer, der ønsker at få dækket den egenbetaling, som ikke dækkes af tilskuddet efter §
82a , ansøge kommunen om hjælp efter § 82, før behandlingen gennemføres. Selvom kommunen giver
afslag på hjælp til egenbetalingen efter § 82, skal kommunen yde det almindelige tilskud til tandpleje efter §
82a.
Ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik § 82a finansieres med halvtreds procent af staten hvorfor kommunen
kan hjemtage halvtreds procent i refusion. Derudover har Aalborg Kommune fået konto 6 midler fra Det udvidede totalbalanceprincip (DUT-midler) med henholdsvis 434.000 kroner i 2013 og 441.000 i 2014.
DUT midlerne er fordelt ligeligt mellem Uddannelseshuset og Ydelses- og socialcentret.
Da der er tale om en ny ordning hvor kendskabet til ordningen skal udbredes til målgruppen, vil der være en
vis forsinkelse på udmålingen. Dette bekræfter Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i
et spørgsmål stillet den 26. august 2014 fra Folketingets Socialudvalg, som ønsker besvaret, om de afsatte
midler der ikke benyttes i 2014 overføres til 2015. Den 17. september 2014 svarer ministeren, at idet midlerne er lovbunden opspares ubrugte midler ikke og restbeløbet tilføres statskassen.
Ministeren tilføjer, at det forventede niveau endnu ikke er nået, dels på grund af det er en ny ordning, dels på
grund af mange ikke har kendskab til ordningen endnu. Han mener der vil være tale om en forsinkelses effekt og det derfor på nuværende tidspunkt ses, at de tilførte midler ikke er brugt.
I 2013 havde kommunerne tilsammen brugt 47 ud af de afsatte 180 millioner.
I Finanslovaftalen for 2015 er der ligeledes opmærksomhed på mindreforbruget på puljen. Aftalepartnere vil
således mødes inden udgangen af 2014 og drøfte forslag til en justering af ordningen som understøtter, at
flere i personkredsen for hjælpen efter § 82a kan modtage tandbehandling indenfor den allerede eksisterende økonomiske ramme.
Undersøgelse fra Ankestyrelsen i sager om hjælp til tandbehandling i henhold til § 82a
Ankestyrelsen har i november 2014, på baggrund af anmodning fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold publiceret en undersøgelse hvis formål var at afdække, hvordan kommunerne i praksis administrerer bestemmelsen.
Forud for undersøgelsen gennemførte Ankestyrelsen en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om
kommunernes behandling af ansøgninger om hjælp til tandbehandling efter Lov om aktiv socialpolitik § 82a.
Herunder blandt andet om kommunerne havde udarbejdet interne retningslinjer til brug ved ansøgning om
tandbehandling.
Ankestyrelsens undersøgelse konkluderer blandt andet, at samtlige kommuner har modtaget og behandlet
ansøgning om tandbehandling i første kvartal i 2014. Ankestyrelsen konkluderer endvidere, at der har været
forskelligt praksis blandt kommunerne i, hvordan de har orienteret borgere og tandlæger om den nye bestemmelse. Endelig konkluderer Ankestyrelsen, at en overvægt af kommunerne har udarbejdet interne instruktioner i forbindelse med indførslen af bestemmelsen.
I Aalborg Kommune er der udarbejdet interne instruktioner til brug for sagsbehandleren når borgere ansøger
om tandbehandling efter § 82a.
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Aalborg Kommune har tillige oplyst borgerne om muligheden for hjælp til tandbehandling på de sociale medier samt på hjemmesiden. Borgerne modtager endvidere råd og vejledning når de retter henvendelse om
muligheder for hjælp til tandbehandling.
Tandlægeforeningen har tillige, i forsommeren udarbejdet en informations folder som er udsendt til alle landets tandlæger.
Ifølge Danmarks Statistik forvaltes og bevilges midlerne vidt forskelligt i kommunerne landet over. De bevilgede beløb spænder fra kroner 60,00 til kroner 1.200,00 per borger per ansøgning.
I Aalborg er gennemsnitsbevillingen på. 437,00 kroner per borger.
Yderligere tiltag tandbehandling til borgere i Aalborg Kommune
For at tilgodese alle persongruppers behov for tandpleje, har Specialcenter for Voksentandpleje følgende
tilbud; omsorgstandplejen, specialtandplejen og konsulentfunktionen. Sidstnævnte vurderer ansøgninger om
tilskud til tandpleje efter Aktivloven og Pensionsloven.
Omsorgstandplejen er et tilbud i henhold til Sundhedslovens § 131 hvor der tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
Specialtandplejen er et tilbud i henhold til Sundhedslovens § 133 hvor der tilbydes et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede med flere, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
Der er endvidere et tilbud til socialt udsatte i form af tandbussen som er et tilbud målrettet udsatte borgere,
der er cirka 300 borgere. Tandbussen er et projekt der er støttet via tilskud fra Aalborg Kommune og den
daglige drift varetages af en privatpraktiserende tandlæge. Der er tilknyttet yderligere 7 frivillige privatpraktiserende tandlæger til tandbussen.
Borgerne der benytter tandbussen er ofte borgere der ikke tør opsøge en tandlæge praksis, ikke kan sidde
og vente i et venteværelse, eller borgere der er i massivt misbrug.
Tandbussen kører efter en månedsplan blandt andet mellem varmestuerne i Aalborg Kommune.
Økonomi i 2013 samt for perioden 1. januar – 31. oktober 2014 – Aalborg Kommune
Puljen på de afsatte 180 millioner kroner til tandbehandling udmåles mellem landets kommuner hvor tildelingen til Aalborg Kommune er 3,6 procent hvilket svarer til årligt kroner 6.480.000 i Aalborg Kommune.
Forbruget i Socialafdelingen i 2013 og 2014 på aktivlovens § 82a om økonomisk hjælp til tandpleje er, inden
der er hjemtaget refusion på 50 procent.
Tilskud til tandbehandling til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven § 82a) – brutto forbrug for delt på måneder i 2013 og 2014
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I alt

2013

0

25.308

83.822

315.234

390.870

727.898

527.596

365.862

710.442

739.854

309.989

656.180

5.399.633

2014

459.316

469.936

485.668

746.808

677.350

640.164

377.070

474.280

756.548

510.916

5.138.738

Regnskabet for november og december måned 2014 er endnu ikke afsluttet. Det må derfor forventes, at det
endelige forbrug bliver lidt højere end det fremgår ovenfor.
Det lave forbrug i de første måneder af 2013 kan både forklares med, at forvaltningen skulle have implementeret den nye bestemmelse, der blev vedtaget den 19. december 2012 med ikrafttræden den 1. januar 2013,
samt at borgernes kendskab til den nye bestemmelse og dermed mulighederne fir hjælp er blevet bedre i
løbet af året.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 23.01.2015
kl. 09.00

Side 3 af 5

Familie- og Socialudvalget
Det er vigtigt at fastslå, at såfremt der ses bort fra mulighederne i § 82a ville personkredsen i forvejen få
bevilget tandbehandling efter reglerne i § 82, hvorfor beløbene ikke udelukkende kan ses som et merforbrug
jf. de tilførte midler.
Tandplejen tilser hvert år adskillige hundrede borgere der har søgt om økonomisk hjælp til tandbehandling
både efter reglerne i Lov om aktiv socialpolitik §§ 82 og 82a.
Tandplejen har ikke udarbejdet statistik på fordelingen af ansøgerne på henholdsvis §§ 82 og 82a men har
en samlet statistik på antal borgere der enten har været undersøgt eller fået vurderet overslaget i 2013 og
2014.
For året 2013 har tandplejen fået henvist 449 borgere/overslag og i perioden 1. januar – 7. november 2014
393 borgere/overslag.
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Bilag:
2014-003462-3
Ankestyrelsens_undersÃ¸gelse_af_kommunernes_behandling_af_sager_om_hjÃ¦lp_til_tandbehandling_efter_
a 13468991_1_1.pdf
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