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Notat – Mellemkommunale betalinger på ældreområdet 

Resumé 
Rebild Kommune har over en længere periode haft overskud på nettobalancen vedrørende mellemkom-
munale betalinger og indtægter på ældreområdet. Med andre ord har Rebild Kommune haft flere og mere 
plejekrævende borgere fra andre kommuner, som har modtaget hjælp leveret af Rebild Kommune end 
omvendt. I løbet af 2022 har denne udvikling ændret sig således, at Rebild Kommunes nettoindtægter er 
blevet reduceret mærkbart.  

Hvert år er der blevet lagt et budget på området som oftest afspejler de forrige års resultater. Det for-
ventede årsresultat for den mellemkommunale balance i 2022 betyder, at netto-indtægterne er blevet ca. 
6,3 mio. kr. lavere i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Til budget 2023 er forventningen derfor nu, 
at der vil mangle budget på området. 

Mellemkommunale borgere 
Et klassisk eksempel på en mellemkommunal borger er en borger, som får et plejebehov, som 
bopælskommunen visiterer efter og herefter leverer hjælpen via hjemmepleje. Efter en periode kan bor-
ger få yderligere behov for hjælp og blive visiteret til en plejebolig. Når en borger er visiteret, er der frit 
valg af plejebolig i hele landet. Derfor kan plejeboligen være placeret f.eks. i nabokommunen, og så skal 
den oprindelige bopælskommunen betale for plejen, som nabokommunen leverer i deres plejebolig.  

90-95% af de mellemkommunale afregninger vedrører borgere, der bor på i en plejebolig, og de reste-
rende er borgere der modtager hjemmepleje. 

Udgifter og indtægter 
Rebild Kommune har hvert år fået flere penge ind via indtægter for pleje af mellemkommunale borgere 
end omvendt så langt tilbage som data tillader (2010).  

Går vi 2 år tilbage kan vi se at indtægterne er faldet fra 21,7 mio. kr. til 15,4 mio. kr. i 2022, altså et fald 
på ca. 6,3 mio. kr. på 2 år. 

På udgiftssiden ser vi også et øget forbrug fra 10,7 mio. kr. i 2020 til 12,1 mio. kr. i 2022, svarende til en 
stigning på 1,4 mio. kr. på 2 år. 

 

Mellemkommunal refusion 2020 2021 2022 
2023 - 

prognose 

Udgifter 10,7 10,2 12,1 13,0 

Indtægter 21,7 19,8 15,4 13,0 

Netto 11,0 9,6 3,3 0,0 
 

Netto betyder det en nedgang på ca. 7,7 mio. kr. på 2 år og en forskel på 6,3 mio. kr. i forhold til sidste 
år på det mellemkommunale område.  
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Udvikling på området 
Vi kan se, at antallet af borgere som Rebild Kommune opkræver andre kommune for, er lavere i 2022 
end i de tidligere år. Samtidigt er plejebehovet også lavere pr. borger, hvilket betyder færre indtægter. 
Der har været en særlig enkeltsag på Ådalscentret hvor Rebild Kommune har opkrævet en anden kom-
mune for ca. 2,2 mio. kr. i 2022. Denne konkrete borger er nu flyttet videre til anden kommune.  

De samlede udgifter til Rebild borgere fra andre kommuner er steget, det skyldes primært en forøgelse af 
antallet af Rebild borgere i andre kommuner samt nogle særligt dyre enkeltsager. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Belægning på ældrecentrene 
Data viser hvordan antallet af borgere fra andre kommuner der bor på et ældrecenter i Rebild Kommune, 
er faldet siden 2021. Samtidigt er antal beboere fra Rebild Kommune steget i samme periode. 

Index 100 viste i deres analyse af Rebild Kommune, at Rebild Kommune visiterede for mange borgere til 
en plejebolig i forhold til det forventede, med baggrund i 2020-data. Siden 2020 viser udviklingen en 
stigning i antal Rebild borgere der visiteres til plejebolig. Det fremadrettede fokus vil derfor være at følge 
antallet af Rebild borgere der visiteres til en plejebolig. Moderniseringsplanen forudsætter et lavere behov 
for plejebolig for Rebild borgerne, og derfor følges den videre udvikling på området tæt. 
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Data viser i forlængelse heraf også hvordan den samlede andel af borgere på ældrecentrene fra andre 
kommuner er faldet, og det fremgår nedenfor hvor borgerne fra andre kommuner boede i 2021 og i 2022 
til sammenligning. Nedenstående er gennemsnit pr. måned for hele året. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Ovenstående viser, at borgerne fra andre kommuner er spredt ud på næsten alle ældrecentre i Rebild 
Kommune. 

Budget 2023 
Til basisbudgettet for budget 2023 var der en forventning om nettoindtægter for ca. 9,4 mio. kr. hvilket 
var en del af det oprindelige budget. På grund af udviklingen på området i 2022 er denne forventning 
ikke længere den samme. I stedet er forventningen, at der vil mangle budget for ca. 9,4 mio. kr. på om-
rådet i 2023.  

På baggrund af ovenstående vil forvaltningen fremadrettet ikke budgettere med hverken netto-indtægter 
eller netto-udgifter for den mellemkommunale betalingsbalance. 

 


