Benchmarking af pladspriser på plejecentre
KL’s Konsulentvirksomhed har i samarbejde med syv kommuner udarbejdet en metode til beregning af
kontroltilbud ved udbud af plejecenter. Metoden blev også anvendt til at foretage en benchmark af
pladsprisen for et udvalgt plejecenter i hver af de syv kommuner. Resultatet af denne benchmark viser,
at der er der stor forskel på pladsprisen på de syv udvalgte plejecentre, men også, at de største
plejecentre havde den laveste pris pr. plads.

En benchmark af pladsprisen på udvalgte plejecentre i syv kommuner viste, at pladsprisen på de
udvalgte plejecentre varierede fra den laveste pris på 307.000 kr. for en plads til den højeste pris på
440.000 kr. om året for en plads. Forskellen kan for en stor dels vedkommende forklares ved forskelle i
størrelsen på plejecentrene, idet de største plejecentre i undersøgelsen havde de laveste pladspriser,
mens de mindste plejecentre i undersøgelsen havde de højeste pladspriser.
Undersøgelsens hovedresultater i form af årsprisen for en plejehjemsplads fremgår af figuren nedenfor.
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På baggrund af undersøgelse af en række forskelle mellem de udvalgte plejecentre, blev der identificeret
en række forklaringer på forskellen i pris.
De største plejecentre havde den laveste pris, jf. ovenfor
Der er en direkte sammenhæng mellem personalenormering og prisen pr. plads. De billigste
plejecentre har en personalenormering på 0,6 fuldtidsansat pr. plads mens de dyreste plejecentre havde
0,85 til 1,0 fuldtidsansat pr. beboer. I en udbudssammenhæng har det den betydning, at kommunen skal
nøje skal overveje på hvilken måde man vil stille krav til serviceniveauet ved udbud af et plejecenter.
Stillet der krav om et bestemt antal ansatte pr. beboer er prisniveauet næsten givet på forhånd, mens
der vil være større mulighed for variation i priserne, hvis kommunen stiller krav til serviceniveauet på
andre måder, som fx ved direkte visitation af ydelser som beskrevet nedenfor.
Budgetmetoden var også en væsentlig forklaringsfaktor for forskelle i priserne. Det var ligeledes
karakteristisk, at de plejecentre, hvor der blev visiteret ydelser til beboerne efter samme principper som
på fritvalgsområdet havde betydeligt lavere pladspriser end de plejecentre med en fast budgetramme.

