Rettelsesblad til side 70-71 i ”Forberedelse af Budget 2019-2022
”Øland-seminar” den 19. og 20. april 2018”.
Sociale formål
Formål og lovgrundlag
Dette afsnit handler om kommunens udgifter vedrørende bevillinger af hjælp i særlige tilfælde til borgere,
dog ikke folkepensionister. Området dækker udgifter vedrørende særlige ydelser efter Aktivlovens kapitel
10 og Servicelovens § 100.
Aktivlovens kapitel 10 indeholder regler om hjælp til bl.a. rimeligt begrundede enkeltudgifter, hjælp til
sygebehandling, medicin og tandpleje, samværsudgifter samt hjælp til flytning. Der er tale om hjælp, som
ikke er løbende hjælp til forsørgelse i modsætning til fx kontanthjælp.
Hjælpen efter kapitel 10 er trangsbestemt. Det betyder, at der kun kan ydes hjælp efter disse
bestemmelser, hvis ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften.
Servicelovens § 100 indeholder regler om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige
livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Udmålingen af tilskuddet sker
på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring,
håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Tilskuddet er ikke trangsbestemt og således uafhængig af borgers
økonomiske formåen.
Staten giver 50% refusion på alle udgifter.

Organisering af opgaven (organisering/struktur)
Aktivloven forvaltes i Job- og Ydelsesafdelingen, herunder konkret Ydelsescentret. Vurdering og bevilling af
tilskud til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 forvaltes af Specialgruppens
voksenteam.

Budget og budgettildelingsmodel
Sociale formål er en budgetgaranteret udgift. Budgetteringen sker med udgangspunkt i de historiske
erfaringer for størrelsen på de månedlige udgifter.
Budgettet på området for 2018 er gengivet i nedenstående tabel:
BUDGET 2018 (kr.1000)
Område

Udgift

Sociale formål

26.000

Sum

26.000

Indtægt

Refusion
0

Netto

-13.000

13.000

-13.000

13.000

Tidligere års forbrug viser, at bruttoforbruget fordeler sig på Servicelovens §100 og Aktivlovens kapitel 10
på følgende måde:
Sociale formål (mio. kr.)
Aktivlovens kap. 10
Servicelovens §100
I alt brutto

2015

2016
15,3
7,2
22,5

2017
16,9
7,2
24,1

18,4
6,7
25,1

Nøgletal
Udgifterne til Sociale formål har i de sidste mange år været meget stabile dog med en stigning fra 2016 til
2017. Udgifterne har således i 2015, 2016 og 2017 været netto hhv. 11,0 mio. kr., 11,2 mio. kr. og 12,6 mio.
kr. Budgetforventningen for 2018 er, at udgiftsniveauet forsat vil stige svagt og at nettoudgiften ender på
ca. 13 mio. kr.

Påvirkningsmuligheder
Muligheden for at søge om ekstra hjælp er lovbestemt mulighed, som borgerne har. I hvilket omfang der
bevilliges ekstra hjælp er delvist bestemt af det serviceniveau, som Aalborg Kommune har besluttet.
Bevillingen sker ud fra en helhedsvurdering af borgernes samlede økonomiske råderum; herunder hvor
meget borgerne har tilbage, når de faste udgifter er betalt.

Rettelsesblad til side 93-94 i ”Forberedelse af Budget 2019-2022
”Øland-seminar” den 19. og 20. april 2018”.
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af hjemmeboende handicappede børn
Formål og lovgrundlag
Dette afsnit handler om kommunens udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige
merudgifter m.v. til borgere der i eget hjem forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevner, indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelserne bevilliges efter servicelovens
§41 og §42.
Staten yder 50% refusion på alle udgifter.

Organisering af opgaven
Bevillingen af ydelsen gives af Socialafdelingen og udbetalingen foretages af Ydelsesafdelingen.

Budget og budgettildelingsmodel
’Hjemmeboende børn’ er en budgetgaranterede udgift. Budgetteringen sker med udgangspunkt i de
historiske erfaringer for størrelsen på de månedlige udgifter.
Budgettet på området for 2018 er gengivet i nedenstående tabel:
BUDGET 2018 (kr.1000)
Område

Udgift

Hjemmeboende børn

88.000

Sum

88.000

Indtægt

Refusion

0

Netto

-44.000

44.000

-44.000

44.000

Nøgletal
Udgifterne til ’Hjemmeboede børn’ har været meget stabile i perioden 2015 til 2017. Udgifterne har
således i 2015, 2016 og 2017 været netto hhv. 47,7 mio. kr., 46,0 mio. kr. og 47,7 mio. kr.
Budgetforventningen for 2018 er, at udgiftsniveauet fra de senere år vil falde en smule så nettoudgiften
ender på ca. 44 mio. kr.

Påvirkningsmuligheder
Muligheden for at søge om ekstra hjælp er lovbestemt mulighed, som borgerne har. I hvilket omfang der
bevilliges ekstra hjælp er delvist bestemt af det serviceniveau, som Aalborg Kommune har besluttet.
SEL § 41 – merudgifter
Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f. eks
merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter. Beløbet ydes, når de skønnede merudgifter udgør
mindst 4.596 kr. pr. år (lovfastsat 2015-niveau). Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af
den nedsatte funktionsevne, og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser. Tilskuddet er ikke
trangsbestemt og således uafhængig af borgers økonomiske formåen.
SEL § 42 – tabt arbejdsfortjeneste

Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, - dog højst med et beløb på 27.500 kr. pr.
måned (lovfastsat). Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte
funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.
Supplerende bemærkning
Supplerende kan anføres, at der er udarbejdet og implementeret et serviceniveau på området, som har
betydet, at udgifterne er reduceret i forhold til tidligere. Der er mulighed for at justere serviceniveauet
yderligere

