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Beboerkøb i Landsbyen – ny løsning 
Når Sølund hjælper med fælleskøb, og når Sølund hjælper med individuelle køb. 

Fra december 2021 og hen over foråret 2022 tager Sølund, i etaper, en ny løsning for beboerkøb i brug. 

Løsningen er en forudsætning for, at medarbejdere lovformeligt og sikkert kan hjælpe beboere, der 

har brug for støtte med sine køb samt hævning af mindre beløb til kontante indkøb.  

Hvorfor ny løsning?  

Socialtilsyn, Finansteamet i Skanderborg Kommune og Revisionen har stillet spørgsmålstegn ved den 

gamle praksis. Der er bl.a. tale om følgende udfordringer: 

• Risiko for opbevaring af for mange kontanter i den enkelte boenhed 

• Opbevaring og udlevering af koder til udleverede debetkort  

• Uklare snitflader i samarbejde mellem værger og Sølund 

• Sølunds adgang til enkelte beboeres privatøkonomi  

• For høj grad af variation i håndteringen af beboerkøb på tværs af Sølund 

• Udfordringer med fælleskøb  

Den ny løsning imødekommer udfordringerne og en mere forsvarlig, ensartet, sikker og smidig praksis 

i hverdagen.  

Hvordan er løsningen udviklet? 

Løsningen er udviklet i samarbejde med Finansteamet, Revision og Sundhed, Omsorg og Handicap i 

Skanderborg Kommune. Der har været inddragelse af medarbejdere, værger og pårørende i processen, 

og udviklingen er sket igennem pilotprojekt i to boenheder.  

Hvad skal til for vi kan hjælpe med køb? 

Med enkelte undtagelser er beboere i Landsbyen Sølund ikke i stand til at håndtere deres egen øko-

nomi. Sølund har ingen lovhjemmel til at varetage beboernes privatøkonomi. Det nødvendiggør et 

økonomisk værgemål (pårørende eller professionel) til at støtte beboeren med sin økonomi. Sølund 

kan med den ny løsning fortsætte i støtten til køb i hverdagen. 

 

Hvad afvikles i forbindelse med den ny løsning? 

• Fælles lommepengekonti lukkes. Den nye løsning skal håndtere alle køb for beboere individu-

elt og/eller fælleskøb. 

• Udstedte private debetkort returneres til værge. Medarbejdere må ikke administrere og have 

adgang til beboeres private kort og konto. 

• Sølunds adgang til beboeres private bankkonto lukkes, og Sølunds betaling af beboernes reg-

ninger stopper. Det er værgens opgave at disponere beboerens økonomi. 

Hvorfor skal alle indgå i løsningen?  

Medarbejdere hjælper med ganske få undtagelser fælleskøb for alle. Det vil sige løsningen er nødven-

dig for alle, der bor i Landsbyen Sølund, og som vi hjælper. Fordi omfanget af hjælpen varierer, er der 

oprettet to prismodeller i løsningen: 
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En pris for de beboere, hvor vi kun hjælper med fælleskøb. Her er det værgen, der står for individuelle 

køb og udlevering af de kontante lommepenge. Og en pris for de beboere, hvor medarbejdere ud over 

fælleskøb hjælper med størstedelen af indkøbene ud fra forudgående aftale, herunder hævning af kon-

tanter. Aftalen er tillægsaftale til Administrationsaftalen og hedder ”Aftale om håndtering af køb for 

beboere”. Denne udfærdiges digitalt. 

Hvor læser jeg om løsningen?  

Selve løsningen er beskrevet i ”Pjece om håndtering af køb for beboere”. Heraf fremgår pris. 

Hvordan hjælper vi i overgangen til ny praksis? 

Sølund går i dialog med sagsbehandlere og Familieretshuset om behovet for værge, der hvor beboere 

ikke selv er i stand til at varetage økonomien, og der hvor Sølund i dag håndterer hele økonomien. Det 

vurderes, at alle beboere, der ikke selv er i stand til at håndtere deres økonomi skal have værger, der 

varetager opgaven. 

Vi samarbejder med værger og pårørende om overgangen, og har du spørgsmål kan du kontakte: 

- Boenhedslederen i den boenhed, beboeren bor 

- Sekretariatet: solund.beboerkoeb@skanderborg.dk eller 8794 8000. 

Hvis du som pårørende værge gerne vil spørge en professionel værge til råds om praksis, kan vi for-

midle kontakten til en af de professionelle værger, der har sin gang i Landsbyen Sølund. 
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