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Brugerbetaling for kørsel til dagcentre 

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.27

Beskriv nuværende situation inden ændring

Forslaget omhandler Indførelse af brugerbetaling for kørsel til dagcenter og har et indtægtspotentiale 
på 500.000 kr. ved en egenbetaling på 50 kr. pr dag – 25 kr. pr. vej i dagcenteret. 

Kørsel til visiteret dagcentertilbud i Æblehaven, på Grøndalscenter og Grøndalshusene er i dag 
vederlagsfrit for borgerne. Ved tidligere analyser af omkostningsniveauet i Faxe Kommune, er der 
blevet peget på dette område, idet det er vurderet, at der ligger et potentiale for effektivisering. 
En række andre kommuner opkræver betaling for ydelsen, et eksempel er Stevns Kommune, der 
opkræver en egenbetaling på 20 kr. pr. vej for kørsel til dagcenter. 

Hvori består ændringen? 
Brugerbetaling for kørsel vil medføre en ekstraudgift for borgeren, der udover betaling for kost i 
dagcenteropholdet, også skal betale for kørsel. En mulighed er, at det kan afholde nogen fra at 
komme i dagcenteret, i givet fald må der i nogle tilfælde påregnes, at hjemmeplejen i stedet må 
aflægge borger et eller flere besøg.
Betalingen vil kunne opkræves samtidig med betalingen for kost i dagcenter. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Forslaget bidrager til øget brugerbetaling. På Grøndalshusene er der 15 pladser pr. dag, det vil sige 
at 15 borgere hver dag kan komme på dagcenteret, indtægten for kørsel beregnes som 15 
borgere x 50 kr. x 250 dage. Belægningsprocenten er på Grøndalshusene fastsat til 100%
Æblehaven har gennem årene haft en lav belægningsprocent.  Den seneste årsopgørelse for 
2018, viser at der visiteres til 44,5% af de 18 pladser der er til rådighed pr. dag. Derfor beregnes der 
indtægt med udgangspunkt i en belægningsprocent på 44,5%. 
På Grøndalscenteret er der 16 pladser, ved en optælling af faktisk fremmøde i uge 19 i 2019, kan 
der registreres en belægningsprocent på 93,8%. 
Beregningen i forslaget tager overordnet udgangspunkt i belægningsprocenten på de enkelte 
dagcentre. 
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Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift
Indtægt -475 -475 -475 -475
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -475 -475 -475 -475

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning*

0 0 0 0

*) Ikke relevant

Konsekvensen ved indføring af betaling for kørsel, kan afholde nogle borgere fra at ville i dagcenter. Det 
er forskelligt hvor mange dage borgerne er visiteret til, og kommer i dagcenteret, derved er det også 
forskelligt hvor stor en udgift, det kan blive for den enkelte borger.  
Såfremt borgeren ikke vil komme i dagcenteret på grund af indførelse af egenbetaling for kørsel, kan det 
få konsekvenser for en evt. ægtefælle i hjemmet. Ægtefællen kan opleve at mangle aflastning, og deraf 
tid til egne sociale aktiviteter mv. For begge parter kan konsekvensen blive mere isolation og utryghed. 
Ligeledes kan forslaget få afledte konsekvenser i hjemmeplejen, idet borgeren i stedet, kan forventes at 
skulle have besøg derfra. Denne konsekvens er ikke indregnet i forslaget. 

Dette forslag udgør et effektiviseringspotentiale som ikke kan opnås helt, såfremt forslaget om at 
lukke pladserne på Grøndalscenteret vedtages. Hvis pladserne på Grøndalscenteret nedlægges, 
vil der i alt være 33 pladser til rådighed i Grøndalshusene og i Æblehaven 
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