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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 4. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 139 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 139: 

”Vil ministeren redegøre for, hvad en døgnanbringelse/døgnbotilbud/plejehjemsplads 

koster, når man har brug for op til 24 timers hjælp, sammenlignet med en BPA-

ordning?” 

Svar: 

I svaret lægges til grund, at der med en døgnanbringelse forstås en døgnanbringelse 

efter serviceloven af børn eller unge under 18 år på et socialpædagogisk opholdssted 

(servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5) eller en døgninstitution (§ 66, stk. 1, nr. 6). Der lægges 

endvidere til grund, at der med døgnbotilbud forstås midlertidige botilbud efter ser-

vicelovens § 107, længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 eller socialpæda-

gogisk støtte efter servicelovens § 85 i et botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 

1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) til voksne.  

Ældreområdet, herunder plejehjemspladser, hører under Sundheds- og Ældreministe-

riet, som oplyser at de ikke har kendskab til, hvad udgifterne til pleje, omsorg samt 

personlig og praktisk hjælp er for en plejehjemsplads. 

Social- og Indenrigsministeriet har opgjort enhedsudgifter for de ovennævnte typer af 

døgntilbud efter serviceloven. Der er tale om en beregnet størrelse, der udtrykker, 

hvad en indsats i gennemsnit koster for en person, der modtager indsatsen et fuldt 

kalenderår. 

Det bemærkes, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning på tværs borgere med et 

forskelligt støttebehov i døgntilbuddet. Det er ikke muligt at opgøre enhedsudgifterne 

afgrænset til personer, der alene modtager et specifikt antal timers støtte i døgnet un-

der anbringelsen eller på botilbuddet, fx 24 timers støtte. 

Det er dermed ikke muligt at besvare spørgsmålet om, hvad en døgnanbringel-

se/døgnbotilbud/plejehjemsplads koster, når man har brug for op til 24 timers hjælp, 

sammenlignet med en BPA-ordning. 

Tabel 1 viser de gennemsnitlige enhedsudgifter for de ovennævnte typer af døgntilbud 

til børn, unge og voksne samt enhedsudgiften for en BPA-ordning til sammenligning.  
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Tabel 1  

Gennemsnitlige enhedsudgifter for udvalgte døgntilbud efter serviceloven og BPA, 2018 

 Enhedsudgift 

Socialpædagogisk opholdssted (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5) 1.176.000 kr. 

Døgninstitution (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6) 1.183.000 kr. 

Midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 758.000 kr. 

Længerevarende ophold (servicelovens § 108) 1.120.000 kr. 

Socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85) i botilbudslignende tilbud 
(omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), 

612.000 kr. 

Borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96) 1.203.000 kr. 
 

 Anm.: 2020-pl. Se Socialpolitisk Redegørelse 2019 for yderligere om opgørelse af opgørelsen af enhedsudgiften for midlertidigt 

ophold, længerevarende ophold, socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud samt borgerstyret personlig assi-

stance. Se Socialpolitisk Redegørelse 2020 (forventet primo 2021) for yderligere om opgørelsen af enhedsudgiften for 

socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution. Enhedsudgiften er en beregnet størrelse og forbundet med 

usikkerhed. Bl.a. derfor skal enhedsudgifterne tolkes med varsomhed.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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