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2.1 Temadrøftelse: Evaluering af KKR Sjællands arbejde i 
indeværende valgperiode



KKR resultater
2013-17



Formandskabets 
pejlemærker 

Status Resultater Refleksioner og overlevering til næste 
valgperiode

1. Mere for mindre – også i 
KKR

 Færre KKU møder
 Brug af eksisterende fora

 Øresundskomite revitaliseret til Greater Copenhagen og Skåne 
Komite 

 Organiseringen på beskæftigelsesområdet- quick-start lagt over 
i vækstforum

 Færre møder i K17
 Fælles fokus på takster og udgifter - det specialiserede socialområde
 Servicetjek af sekretariater

2. Fokus på resultater, 
forenkling og ejerskab

 Enklere dagsordner til KKR-møderne, færre dagsordenspunkter
 Sager indledt f.eks. v. formand for væksthus Sj. /medlemmer af 

SKU/PPU 
 Ny proces for rammeaftale – tidligere politisk inddragelse – forenkling 

og fokusering
 Inddragelse af KKR ved udmøntning af nationale beslutninger – eg. 

Beredskab

3. Forholdet til regionen –
fælles fodslag –
samarbejdsstrategi

 Løbende god dialog, respekt og fælles tiltag, fælles pressemeddelelser, 
høringssvar, debatindlæg.  Eks. Storstrømsbroen, Ingeniøruddannelsen, 
mobil og bredbånd

 Statslige arbejdspladser
 Digitalt aktionsforum

4. KKR tættere på 
kommunalbestyrelserne

 Formandskabet har været på Tour i kommunalbestyrelserne – alle  
kommuner besøgt 

 Årlige møder og konferencer med (fag)politikere – social – trafik –
beskæftigelse –sundhed – klima/energi

5. KKR tættere på de KKR 
udpegede

 Møder med udvalg i forbindelse med KKR møder:
 Sundhedskoordinationsudvalget
 Praksisplanudvalget
 Væksthusets bestyrelse



Resultater Refleksioner og overlevering til næste valgperiode

Forvaltningsområde
t/tværkommunale 
samarbejder

 Energiklyngecentereret er fusioneret med Gate 21
 Etableringen af beredskabsklynger.
 Statslige arbejdspladser

Beskæftigelse (ny 
opgave) og 
uddannelse

 Jobcentrenes rekrutteringsservice Sjælland 
 Tæt kontakt med erhvervsorganisationerne  - 2 årlige møder om hvad kommunerne kan gøre i ft virksomhedernes behov for 

kompetencer , nyhedsbrev de gode historier. Samarbejde med øvrige parter i ft. Quick-start
 Årlige dimensioneringsaftaler og aftaler om praktik på velfærdsuddannelserne
 Fremtidens region Sjælland har været med til at sætte retning for uddannelsesudbuddet

 Etablering af ingeniøruddannelsen i Kalundborg
 UCSJ – ny udbudsstruktur
 Samarbejde med UCSJ i ft. praktikpladser  

 Fælles konferencen om beskæftigelsesrettet integrationsindsats og møde med udvalgsformænd

Det specialiserede 
socialområde

 Årlige rammeaftaler med forsk. fælles fokusområder 
 I ft. 2018 aftalen tidligere politisk inddragelse og inddragelse af brugerne
 Fortsat fokus på styring – flerårig aftale om styring af udgifterne på det specialiserede socialområde.  
 Task-force procedure – i f.t. mest specialiseret 
 3 fælles afrapporteringer på centrale udmeldinger 
 2 årlige møder med handicaporganisationer i dialogforum 

Sundhed  Sundhedsaftale 2015-2018 og praksisplan 2.0 er vedtaget. 
 Forhandlinger om sygebesøg og samtaleterapi har medført tættere dialog med de praktiserede læger, Oprydning i Fælles

medicin kort er gennemført og  plejehjemsaftale med de praktiserende læger er indgået
 Justering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er vedtaget

Erhverv, trafik, 
turisme, miljø, 
energi og regional 
udvikling

 Greater Copenhagen
 Etableret med svensk deltagelse
 Øresundskomitéen nedlagt
 Styrket prioritering af Greater Copenhagen bl.a. via oprettelse af sjællandsk GC-sekretariat
 Sammenhængende erhvervsfremmesystem (Færre aktører, Fokusering af den lokale erhvervsfremme)
 Proces omkring evt. fusion af EU-kontorer er igangsat
 Fælles trafikcharter
 Fælles branding og markedsføringsplatform er etableret
 Fælles fødevaresatsning
 Fælles turismeinitiativ

 Trafikkonference afholdt
 Femern Belt
 Storstrømsbroen

 Digitalisering – Mobil og bredbånd på dagsordenen
 Etablering af Digitalt Aktionsforum
 Fælles retningslinjer for digital infrastruktur vedtaget

 Turisme
 Etableret Østersø partnerskab



2.1 Temadrøftelse: Evaluering af KKR Sjællands arbejde i 
indeværende valgperiode



 

NOTAT 

 

Sager i KKR Sjælland tre valgperioder  

KKR Sjælland  1. valgperiode  2. valgperiode 3. valgperiode  

  antal sager pct. antal sager pct. antal sager pct. 

miljø klima 23 8,5 14 5,4 15 8,3 

Regional udvikling, erhverv 48 17,8 40 15,5 36 20,0 

Beskæftigelse 4 1,5 17 6,6 11 6,1 

Sundhed 25 9,3 27 10,5 20 11,1 

Kultur 12 4,4 2 0,8 0 0,0 

Det social område 31 11,5 57 22,1 32 17,8 

Uddannelse 28 10,4 27 10,5 12 6,7 

Trafik 11 4,1 18 7,0 3 1,7 

Driftssamarbejder 9 3,3 7 2,7 5 2,8 

flygtninge 6 2,2 4 1,6 9 5,0 

KKR tværgående og strategi 36 13,3 29 11,2 18 10,0 

Udpegninger 28 10,4 14 5,4 18 10,0 

div  9,0 3,3 2 0,8 1 0,6 

i alt 270 100,0 258 100,0 180 100,0 

sager fra kl heraf  59   43   32   

andel kl sager (pct.)  21,9  16,7  17,8 

antal sager pr. møde i gnsnit  12,9  12,9  10,0   

antal møder 21   20   18   

 

 

 



2.2 Beslutningssag: Rammeaftale 2018 og 2019 på det 
specialiserede social- og undervisningsområde



Rammeaftale 2018-19 på det specialiserede 
social- og undervisningsområde
KKR Sjælland
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Det specialiserede social- og undervisningsområde er et kommunalt kerneområde som kommunerne 

samarbejder om, bl.a. for at sikre de rette tilbud til ofte små målgrupper af borgere med  særlige 

behov.  

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker  kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere,  

medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og  

behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere,  

forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 

2018-19.

Målet er at udvikle kvaliteten i og effekten af de tilbud vi giver borgerne i region Sjælland. Det er  at 

styrke inddragelsen af brugerne og deres pårørende. Og det er at få de faglige kompetencer i spil og 

dele viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker. 

Samarbejde tager tid og kræver investeringer. Nogen gange oplever man som kommune at give  mere 

til fællesskabet  end man får igen. Processen frem mod rammeaftale 2018-19 har bekræftet, at de 17  

kommuner i sjællandsregionen er parate til at tage et fælles ansvar for at løfte de kommende års 

vigtige udfordringer på det specialiserede social- og undervisningsområde.  

Det er vores håb og ønske, at rammeaftalen kan være med til at løfte og fokusere vores samarbejde i 

sjællandsregionen til gavn for borgerne. 

Borgmester Niels Hörup, Solrød Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe  

Formand for KKR Sjælland Næstformand for KKR Sjælland 

Kommunerne i Region Sjælland har en stor 

indbyrdes samhandel og er indbyrdes 

afhængige

På voksenområdet bruger kommunerne 65 pct. af 

botilbudsudgifter på at købe tilbud hos andre 

(kommuner, regioner, private). Der er en relativ 

høj købsandel hos private på 25. pct. 

På børneområdet bruger kommunerne 60 pct. af 

botilbudsudgifter på at købe tilbud hos andre 

(kommuner, regioner, private). Der er en relativ 

højkøbsandel hos private på 36. pct. 

Tilsvarende er kommunernes indtægter fra salg til 

andre kommuner forholdsvis stor. 

Forord
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Processen frem mod rammeaftale 2018-19

 25. november 2016 – politisk kick-off

arrangement 

 18. januar 2017 – workshop med KKR 

Dialogforum og Handicapråd

 17. marts 2017 – workshop med 

kommunale fagpersoner og ledere

 7. april 2017 – opsummerende politisk 

temadrøftelse på baggrund af den 

samlede proces

 April/maj måned 2017 – udarbejdelse af 

rammeaftalen 2018-19

Aktiviteter i processen frem imod 

rammeaftale 2018-19 

KKR Sjælland besluttede sidste år at et nyt fokusområde i rammeaftale 2017, skulle være ”proces for fornyet 

politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønskede at skabe et fornyet politisk grundlag og nyt politisk 

ejerskab til rammeaftalen. 

Den nye proces har betydet tidlig inddragelse politisk, fagligt og af brugere. Der har været afholdt Kick-Off 

møde for udvalgsmedlemmer i november 2016, i januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de 

kommunale handicapråd og KKR’s dialogforum samlet og fagpersoner fra kommunerne var samlet i marts 

2017. Endvidere har fagfolk fra leverandørerne og fra myndighedsfunktionerne været involveret i arbejdet.

På alle dage var der drøftelser om økonomi, specialisering, recovery og egenmestring, kvalitet og effekt, 

styrket samarbejde mellem kommunerne og øget brugerinddragelse. 

I forhold til samarbejde mellem kommunerne blev dette drøftet bredt: Samarbejde om det mest 

specialiserede, samarbejde om særlige målgrupper og tilbudstyper, herunder tidlig forebyggende indsats,  

samarbejde om kompetenceudvikling og metodeudvikling  og forskellige  måde at organisere samarbejdet 

på, f.eks.  klyngesamarbejde.

Brugerinddragelse blev drøftet som forskellige former for inddragelse af og samarbejde med  både brugere 

og pårørende:  inddragelse i driften og udviklingen af tilbud  og behov for et tæt samarbejde om at finde frem 

til borgerens egne  ønsker og muligheder for at bidrage til en udvikling. 

Endelig var der drøftelser af ønsker til ramme-aftaleprocessen og rammeaftalens udformning samt 

kommende fokusområder.  På møderne var der opbakning til flerårige rammeaftaler.

Som afslutning på processen var udvalgsmedlemmer og KKR dialogforum m.fl. samlet den 7. april 2017 til 

en drøftelse af den kommende rammeaftale. I alt har mere end 200 politikere, fagfolk fra 

myndighedsfunktionerne og fra tilbuddene samt repræsentanter for brugerne deltaget i processen.

Processen har været præget af stort engagement  fra deltagerne  og overvældende mange vigtige drøftelser 

og forslag.  Resultaterne fra processen med drøftelser og forslag  vil blive anvendt  i det  videre arbejde og 

kan også ses i vedlagte bilag fra processen som dokumenterer de input der blev givet undervejs i de mange 

møder.

Input fra alle drøftelserne,  er samlet i  denne rammeaftalen for 2018–2019 og  uddybes i bilag 11.
2
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Indhold
Processen frem mod rammeaftalen 2018-19

Indhold

Indledning

• Mål og retning for det specialiserede social- og undervisningsområde

Udviklingsstrategi

• Formulering af fokusområder

• Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

3

4

5

6

Styringsaftale

• Flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudvikling

• Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

10

Bilagsoversigt 13

Kort om rammeaftalen

Rammeaftalen er en aftale om faglig 

udvikling, styring og koordinering af det  

specialiserede social- og 

undervisningsområde.

Det er en aftale, der indgås af de 17 

kommuner i Region Sjælland og Regionen., 

der bygger på KKR Sjællands 7 principper for 

samarbejdet på dette område.

Følgende sociale tilbud indgår i 

Rammeaftalen: 

 Alle regionale tilbud .

 Kommunale tilbud som anvendes af andre 

kommuner end driftsherren kan indgå 

 Det takstbelagte område udgør i 

størrelsesordenen 2, 7 mia. kr. 

 Antallet af pladser i rammeaftalen er i 

størrelsesordenen 6.300 - den 

overvejende del på voksenområdet. 

 Det samlede udgiftsområde udgør i 

størrelsesordenen 6. mia. kr. 

Om rammeaftalen

Læsevejledning

Rammeaftalen indledes med en kort status på processen med at forny 

rammeaftaleprocessen samt de politiske sigtelinjer - målet - og overordnede 

fokusområder. 

Herefter uddybes og beskrives indhold og fokusområder i rammeaftalens 

udviklingsstrategi efterfulgt af en beskrivelse af indhold og fokusområder i 

rammeaftalens styringsaftale. 

Afslutningsvist er der en større bilagssamling, hvor rammeaftalens detaljer samt 

dokumentation af den gennemførte proces kan findes. 

3
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Indledning
Mål og retning for det specialiserede social- og undervisningsområde

Kommunerne og Regionen har ansvaret 

for at sikre, at der er tilbud til borgere med 

behov inden for det specialiserede social-

og specialundervisningsområde, og har 

derfor  også ansvaret for at udarbejde 

Rammeaftalen.

Rammeaftalen består af en 

udviklingsstrategi og en styringsaftale, der 

skal sikre  koordinering af kapacitet, 

indhold og udvikling på tværs af 

kommunerne. 

 Udviklingsstrategien skal have fokus på 

den faglige udvikling i de omfattede tilbud, 

fokus på behov for oprettelse af nye 

pladser og tilbud samt på fokusområder. 

Der skal indgå et samlet skøn for behovet 

for regulering i antallet af tilbud, samt 

områder der skal arbejdes med i det 

pågældende år

 Styringsaftalen lægger rammerne for 

kapacitets- og prisudviklingen for 

rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens 

primære formål er at beskrive principperne 

for finansiering, takstberegning og 

betalingsmodeller for kommunale og 

regionale sociale tilbud i den sjællandske 

region

Rammeaftalens indhold
Følelsen af at være herre vil leve sit liv. At kunne gøre det, man har lyst til og forfølge sine drømme. At stå 

op hver morgen til en meningsfuld hverdag, hvor man kan bruge sine evner til gavn for andre. For de 17 

kommuner  i Sjællandsregionen og Region Sjælland er det præcis den filosofi, som skal præge det sociale 

område. 

Vi formulerer dette mål fordi den tid er forbi, hvor en social tilstand kan betragtes som noget varigt. Fordi 

der efterhånden er så mange erfaringer der viser, at udvikling er muligt. Men først og fremmest fordi, det 

giver livskvalitet og glæde for de mennesker, som det hele handler om.

I april 2017 udsendte KL det socialpolitiske udspil ”Fælles om fremtidens socialpolitik”, som netop tager 

udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og mål for livet. Med rammeaftalen for 2018 – 2019 tager  

kommunerne i Sjællandsregionen og Region Sjælland handsken op, og begynder at omsætter idéerne til 

virkelighed.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser mens andre målgrupper bliver mindre 

– og hele tiden skal vi lykkes med at udvikle og matche vores tilbud( og kapacitet) til borgernes behov. Skal 

vi lykkes med det, og skal vi lykkes med at indfri vores mål, kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en  

fokusering  på rehabilitering/recovery. 

Igennem det seneste år har man i KKR Sjælland gennemført en proces omkring formuleringen af 

Rammeaftalen 2018. Processen havde til formål at skabe ny politisk energi og ejerskab til den kommende 

rammeaftale gennem tæt inddragelse af politikere, fagpersoner og brugere. Denne proces har skabt et klart 

billede af behovet og ønsket om:

 Et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling

 En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats

 Et fortsat fokus på styring

Processen har også skabt ønsket om at skabe en større kontinuitet i forhold til rammeaftalens fokus-

områder, hvorfor rammeaftalen i sit udgangspunkt foreslås to-årig med en midtvejsstatus. 

Tilbuddene på det specialiserede social og undervisningsområde skal udvikles sammen med brugerne, de 

pårørende og det omgivende samfund. Det aktive liv leves som en del af sociale fællesskaber, hvor 

kommunerne kun er én blandt flere spillere. Vi ser frem til samarbejdet i de kommende år. 

”Målet er er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og insistere på, 

at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune”

4
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Udviklingsstrategi
Formulering af fokusområder

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og 

specialundervisningsområde i Region Sjælland, så der til stadighed er de nødvendige tilbud til små 

målgrupper og målgrupper med komplekse problemer. Med udviklingsstrategien aftales der fokusområder, 

som kommunerne vil arbejde med i de(t) pågældende år.

Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region 

Sjælland oplever omkring det specialiserede social- og undervisningsområde samt de input der er indkommet 

i forbindelse med processen omkring rammeaftalen for 2018-19 fra politikere, fagpersoner og brugere.

I Sjællandsregionen er der en lang tradition for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne – uanset 

om det er med andre kommuner eller gennem regionen.  Gennem samarbejdet er der bl.a. mulighed for at 

udnytte ressourcer bedre, lære af hinandens erfaringer, øge specialiseringen af visse tilbud samt opnå et 

bedre driftsgrundlag for små tilbud. 

Aktuelt opleves et udgiftspres for mange af regionens kommuner på det specialiserede social- og 

undervisningsområde. Og brugerne og deres organisationer giver udtryk for en bekymring for den lokale 

udbygning af tilbudskapacitet og er bekymret for en mulig afspecialisering af området. Derfor er den politiske 

dialog som er fremkommet i processen om et styrket samarbejde, større videndeling og styrket 

brugerinddragelse et vigtigt skridt henimod en positiv udvikling og dialog om områdets udvikling.  

I år er udviklingsstrategien i særlig grad resultatet af den politiske proces der har været gennemført med fokus 

på at etablere et fornyet og bredt ejerskab til rammeaftalen blandt politikere, brugere og fagpersoner. 

De formulerede fokusområder i udviklingsstrategien er:

Fokusområder i rammeaftalens udviklingsstrategi 2018-19

Rammeaftale 2018-19 indeholder yderligere tre forslag til fokusområder som beskrives i forbindelse med 

styringsaftalen.

Det generelle billede er, at de fleste kommuner 

oplever, at der på de fleste områder 

grundlæggende er de nødvendige tilbud; både 

vurderet ud fra behovet for antal pladser og 

målgruppernes behov: indholdet i tilbuddene. 

Samlet  set opleves balance mellem udbud og 

efterspørgsel  af pladser og sammenhæng  

mellem behov og tilbud  til målgrupperne.

Der er dog områder og målgrupper, som man 

bør være opmærksom på.

Opmærksomhedspunkter:

På børneområdet nævnes stigende 

efterspørgsel efter plejefamilier , ønske om 

døgnplejepladser og flere lokale dagtilbud samt 

behov for tilbud til børn og unge med psykiske 

vanskeligheder.

På voksenområdet nævnes stigende 

efterspørgsel efter pladser på herberg og 

forsorgshjem, bl.a. til borgere med aktivt 

misbrug og med handicap samt behov for 

tilbud til sindslidende og borgere med 

dobbeltdiagnoser og hjerneskadede.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i 

arbejdet med de fire fokusområder i 2018-19

Der er i 2017 igangsat et samarbejde med 

socialtilsynet om rekruttering af plejefamilier og 

et arbejde om hjemløshed/socialt udsatte.

Er der de nødvendige tilbud i Region 

Sjælland?

 Fokusområde 1: Borgeren først - samarbejde med brugerne og deres pårørende

 Fokusområde 2: Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper 

 Fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

 Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt 

5
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Udviklingsstrategi
Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

Alle foreslåede fokusområder omhandler et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne 

og mellem kommunerne og brugerne. Målet med fokusområderne er, at vi skal skabe bedre velfærd  

sammen, og tage et fælles ansvar for de svære prioriteringer på det specialiserede socialområde.

Fokusområde 1: Borgeren først - samarbejde med brugerne og deres pårørende

Målet for udvikling af det specialiserede socialområde indebærer,  at visitationsprocesser og indsatser  

starter hos borgeren og hans eller hendes netværk og pårørende. Uden borgerens egen indsats/motivation 

ingen eller ringere effekt. Derfor vil kommunerne i region Sjælland med rammeaftale 2018-19 sætte et fælles 

fokus på at starte hos borgeren,  og for alvor forstå borgerens egne ønsker til en forandring som grundlag for 

at finde løsninger sammen.  Vi starter ikke hos os selv,  i eget ”system”, men  hos borgeren.  Recovery og 

rehabilitering har været centrale begreber i hele rammeaftaleprocessen, hvor der er et stort ønske om at 

udvikle socialområdet med afsæt i borgernes ressourcer og drømme. Hvis dette skal lykkedes så kræver det 

et særligt fokus på bruger- og pårørendeinddragelse. Det skal ske både i samskabelsesprocesser med den 

enkelte borger, men også i relation til lokale og regionale beslutningsprocesser, behovsvurderinger og nye 

løsninger, hvor det er en gevinst med et fælles blik på fælles udfordringer. Som supplement til den 

nuværende inddragelse via lokale og regionale handicapråd og bruger/pårørenderåd, skal der arbejdes med 

metoder, der afprøver og udvikler eksisterende/nye former for brugerinddragelse, herunder hvordan disse 

kan udbredes på tværs af kommunegrænserne. 

I forbindelse med rammeaftale 2016 og 2017 er 

besluttet en række fokusområder i 

udviklingsstrategien. To af fokusområderne for 

2017 er fortsat fra 2016. Denne praksis er med 

til at sikre kontinuitet i arbejdet.

Fokusområder i 2016 var:

1. Socialstyrelsens Centrale udmelding: 

Mennesker med svære spiseforstyrrelser  

(afsluttet)

2. Kontanthjælpsreformens betydning for det 

specialiserede område og særlig fokus på 

de unge (15-25 år). Fortsættes i 

fokusområdet om hjemløshed/socialt 

udsatte i 2017

3. Psykiatriområdet herunder 

pensionsreformens betydning og 

ungeområdet (overgår ti 2017)

4. Kommunikationsområdet  (afsluttet)

5. Økonomi  - KORA analyse (afsluttet)

Fokusområder i 2017 er: 

1. Kommunikationsområdet (afsluttet)

2. Økonomi – KORA analyse (afsluttet) 

3. Hjemløshed/socialt udsatte  (i gang)

4. Bedre kvalitet i støtten til borgere i 

grænseområdet mellem psykiatri-, 

socialpsykiatri- og misbrugsområdet og som 

har voldelig risikoadfærd  (under opstart)

5. Proces for fornyet politisk grundlag for 

rammeaftale 2018  (i gang)

Andre initiativer og projekter i 2016 og 2017:

1. Samarbejde med Socialtilsynet om 

rekruttering af plejefamilier

2. Spørgeskemaundersøgelse om 

hjerneskadeområdet

3. Taskforce ift. de mest specialiserede tilbud

4. Temadag om videndeling fra de mest 

specialiserede tilbud

5. Udviklingsprojekt om behov for at arbejde 

med andre former for specialisering

Fokusområder i rammeaftalen for 2017

Fagpersonerne siger

Mere forpligtigende samarbejde om tilbud 

enten på tværs af alle kommuner eller i 

klyngesamarbejder af 3 til 4 kommuner, fx 

nye målgrupper eller borgere med 

dobbeltdiagnoser mv. 

Brugerne siger
Vi ønsker mere dialog om udviklingen og mulige løsninger 

– gerne i dialogbaserede forpligtigende samarbejder

Vi ønsker fokus på overgange mellem myndighed og tilbud 

og mellem fx psykiatriske afdelinger og kommunale tilbud.

Vi ønsker mere fokus på individuelle mål, handleplaner  og 

rehabilitering 

6
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Udviklingsstrategi
Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

Fokusområde 2: Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper Hvis vi skal skabe fagligt 

attraktive og omkostningseffektive tilbud, der kan matche særligt udvalgte målgruppers behov, er det 

nødvendigt at styrke samarbejdet mellem kommunerne. Et samarbejde der i forvejen er præget af en stor 

og velfungerende samhandel mellem kommunerne i Region Sjælland, men hvor der samtidigt er områder, 

hvor der stadigt er rum for et mere intensivt samarbejde – eksempler på dette kan ses i faktaboksen på 

side  6. Kommunerne forventes derfor fremadrettet løbende og i fællesskab, at afdække behov og 

muligheder for at udvikle specialiserede tilbud, der med fordel kan etableres på tværs af 

kommunegrænserne. 

Fokusområde 3: Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil 

Et vigtigt element i forhold til at kommunerne også fremadrettet skal skabe størst mulig værdi for borgerne 

og for kommunerne, er at blive bedre til at udbrede de enkelte kommuners specialkompetencer på tværs af 

kommunegrænserne. Helt centralt står et ønske om at få delt erfaringer fra de specialtilbud, der er 

beliggende i regionen, som det eksempelvis ses fra BOMI, Platangården eller Himmelev behandlingshjem. 

For at dette kan lykkedes kan kommunerne  for eksempel starte med at få identificeret 

kompetenceområder i de kommuner, der enten har specialtilbud med en særlig viden eller på 

myndighedssiden har arbejdet med særlige løsninger, der har vist sig at have god effekt. Hvorefter der  

udvikles et samarbejde om at få disse kompetencer sat i spil på tværs af kommunegrænserne, fx i form af 

fælles skolebænk, workshops eller som rejsehold. 

I forlængelse af evalueringen af 

kommunalreformen besluttede Folketinget, at 

etablere en national koordinations-struktur, 

som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er 

at forhindre en uhensigtsmæssig 

afspecialisering af det højt specialiserede 

social- og specialundervisningsområde. 

Socialstyrelsen følger udviklingen i tilbud, 

målgrupper og indsatser og har bl.a.:

•Kompetence til at udmelde målgrupper eller 

særlige indsatser som kommunalbestyrelserne 

skal forholde sig til i forbindelse med de årlige 

rammeredegørelser.

•Beføjelse til at anmode 

kommunalbestyrelserne om at foretage en 

fornyet behandling af indsatsen ift. de centralt 

udmeldte målgrupper og indsatser. 

•Beføjelse til at meddele driftspålæg, som 

indebærer at en kommune eller region 

pålægges et driftsansvar. 

National koordination

Brugerne siger
Der var et ønske om, at der for hver målgruppe skulle 

formuleres en mini-strategi der var baseret på en 

række valg omkring hvilken type af samarbejde der 

matchede den enkelte målgruppe samt faglighed, 

økonomi, udvikling mv.

Brugerne siger
Større videndeling mellem kommuner. Det blev 

forslået at der skete en mere systematisk 

videndeling mellem kommunerne i regionen. 

Videndeling forstås meget bredt og kan både være 

fagligt, metoder eller i forhold til 

arbejdstilrettelæggelse mv.)

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen overvåger udviklingen i 

målgrupper, tilbud og indsatser samt indsamler 

og formidler viden om effekt af indsatserne på 

området. I regi af national koordination kan 

Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger. 

En Central Udmelding udsendes, hvis 

Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for at 

sætte særligt fokus på en målgruppe for at 

indsatsen sikres og videreudvikles.

Der er til rammeaften for 2018 ikke udsendt 

nogle centrale udmeldinger.

7
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Udviklingsstrategi
Forslag til fokusområder i rammeaftale 2018-19

Fokusområde 4: Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt 

Der har igennem hele processen været fokus på, at der arbejdes med stadig udvikling af det 

specialiserede område i Region Sjælland og at der sker en øget videndeling mellem kommunerne omkring 

de tiltag, hvor der kan påvises en synlig evidensbaseret effekt. Et vigtigt signal i relation til dette, har været 

at kommunerne skal styrke det fælles samarbejde i forhold til metodeudvikling, hvilket eksempelvis kan 

ske igennem fælles forsøgsbaserede projekter, der både afprøver nye metoder i opgaveløsningen, men 

også beskriver effekter af de igangsatte projekter. Dette foregår allerede i nogen grad i kommunerne for 

eksempel i Vestsjælland, hvor 6 kommuner og psykiatrien i Region Sjælland er gået sammen om at 

etablere en recoveryskole i samarbejde med FOF og AOF.

Kommunerne  har ansvaret for at sikre 

indbyrdes koordination mellem regionerne i 

forhold til de lands- og landsdelsdækkende 

tilbud og sikrede afdelinger samt den sikrede 

boform Kofoedsminde. 

Der er i 2018 tre landsdækkende 

undervisningstilbud, fire landsdelsdækkende 

undervisningstilbud, tre øvrige landsdækkende 

tilbud samt otte tilbud med sikrede afdelinger.

Den samlede belægning på de lands- og 

landsdelsdækkende undervisningstilbud var i 

2016 på 104 procent .Den samlede belægning 

på de sikrede og de særligt sikrede afdelinger 

var i 2016 på 75 procent.

Hovedparten af de kommuner, som har 

anvendt tilbuddene  de seneste år, finder, at 

tilbuddenes kapacitet hænger sammen med 

behovet for højt specialiserede tilbud til 

målgrupperne. 

Lands- og landsdelsdækkende tilbud 

og sikrede afdelinger

Fagpersonerne siger

Den direkte brugerinddragelse fungerer på det 

enkelte tilbud – men skal styrkes.

Der ønskes et bedre samspil mellem myndighed og 

udfører – ny styringsdialog i rammeaftalerne, som 

indeholder en kontinuerlig justering af tilbud ud fra en 

forventning om, at borgeren har udviklet sig.

Grønland og Færøerne

Region Sjælland har en særlig forpligtelse over 

for Grønland og Færøerne og fastlægger 

behov/forventet forbrug af pladser og 

koordinerer antallet af pladser mellem 

regionerne . 

Departementet for Familie, Ligestilling og 

Sociale Anliggender, Grønlands Selvstyre, har 

i løbet  2016 hjemtaget de opgaver som 

varetages af Departementets afdeling i 

Grønlands repræsentation i Danmark, der er 

lukket ultimo 2016

8

Brugerne siger

Vi ønsker der etableres et kompetencecenter for at 

fastholde og udvikle kompetencer og udbrede viden  

inden for målgruppen eller området til øvrige tilbud eller 

kommuner. 
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KKR Sjælland tiltrådte 13/6 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og 

udgiftsudvikling. KKR anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

 At gennemføre analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få 

mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end 

tidligere takstanalyser har givet mulighed for

 At samarbejde om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige 

redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort 

for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde

 At gennemføre en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra 

KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift. 

 At fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv 

prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus 

og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne 

leverandører

Denne flerårige strategi er fortsat grundlaget for rammeaftalen 2018-19. Baggrunden er et ønske om at tage 

et fælles ansvar for at forbedre forholdet mellem kvalitet og pris, og at sikre det sker på et faktuelt solidt 

grundlag. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner kan overvåge udviklingen, og kan danne 

grundlag for fælles ledelsesinformation og gennemsigtighed.

KORA har opdateret analyserne, og der er udarbejdet økonomi- og takstanalyser, samt styringstiltag på 

baggrund af ovenstående beslutning. Informationen i disse analyser er primært oplysninger, der anvendes i 

kommunernes egen styringsinformation.

Formålet er at gå et skridt videre med vidensdeling om de styringstiltag, der virker. Dette kommer til udtryk 

gennem de følgende formulerede fokusområder i styringsaftalen.

Fokusområder i rammeaftalens styringsaftale 2018-19

Styringsaftalen skal indeholde: 

 Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er 

omfattet af styringsaftalen 

 Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud 

omfattet af aftalen 

 Aftaler om prisstrukturen for de omfattede 

tilbud 

 Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og 

pladser 

 Aftaler om principper for indregning af  

udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud

 Aftaler om frister for afregning for brug af 

tilbud 

 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne 

om overtagelse af regionale tilbud og 

fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne 

tilbud skal stå til rådighed for de øvrige 

kommuner

Styringsaftale
Flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudvikling Kort om styringsaftalen

 Fokusområde 5: Vidensdeling om styring

 Fokusområde 6: Styringsdata og information

 Fokusområde 7: Stigende behov for støtte

9
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Styringsaftale
Forslag til fokusområder for rammeaftalen 2018-19

De mest specialiserede tilbud

Der foretages løbende en vurdering af hvilke 

tilbud der kan kategoriseres som de mest 

specialiserede, som rammeaftalens 

samarbejde i særlig grad skal sikre. 

Det er pt. 10 tilbud på listen:

 Kildebo (hjerneskade)

 BOMI (hjerneskade)

 Platangården (spiseforstyrrelse)

 Børneskolen Filadelfia (epilepsi)

 Bakkegården (kriminelle 

udviklingshæmmede)

 Kofoedsminde (sikret afdeling)

 Synscenter Refsnæs (synsnedsættelse)

 Orions Bælte (prader willis syndrom)

 Himmelev (autisme)

 Hanne Marie (voldsramte kvinder/misbrug)

Hvis disse tilbud får problemer med driften, er 

der aftalt en task-forrce procedure for, hvordan 

tilbuddet hurtigt kan støttes, hvis der fortsat er 

behov for de ydelser tilbuddet leverer.

Fokusområde 5: Vidensdeling om styring

Som led i strategiens udmøntning er der indledt et samarbejde om at beskrive effektiviseringstiltag. 

De enkelte kommuner beskriver, hvad de hver især har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det

samlede udgiftsområde. 

KKR har herudover på baggrund af temadrøftelse om styring af det specialiserede socialområde den 25/4 

2017 besluttet, at der på tværs af kommunerne  deles erfaringer om styring, viden og god praksis. Det er 

vigtigt, at der i kommunerne er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse.

Fokusområde 6: Styringsdata og information

Det er en del af den nye strategi, at der udarbejdes økonomianalyser på målgrupper, og at kommunerne

hvert år indberetter styringstiltag brugt i de enkelte kommuner. KORA´s netop offentliggjorte kvalitets-

rapporter viser, at uensartet datakvalitet gør det svært for kommunerne at sammenligne prisen på sociale 

ydelser.

KORA’s analyser af udgiftsudviklingen på de specialiserede børne- og voksenområder er opdateret 

også i 2017 til brug for fælles benchmark. Rapporterne viser overordnet, at kommunernes udgifter på 

voksenområdet fra 2014 til 2015 er steget, antallet af brugere er steget og enhedsudgifterne er faldet, 

hvilket er samme resultat som rapporten i 2016 viste. På børneområdet er udgifterne steget, antallet af  

modtagere faldet og enhedsudgifterne er steget. Udviklingen fra 2010 til 2014 viste, at udgifterne og 

antallet af borgere faldt, mens enhedsudgifterne steg. 

Der tages initiativ til yderligere vidensdeling på tværs af kommuner. Der afholdes derfor en temadag om 

styring af det specialiserede social- og undervisningsområde, hvor målgruppen er faglige direktører og 

chefer fra kommunerne, samt kommunernes økonomichefer og medarbejdere på området. Formålet er 

at gå et skridt videre med vidensdeling om de styringstiltag, der virker. 

Der arbejdes videre i rammeaftaleperioden med at identificere hvilke styringsinformationer eller 

harmonisering af datatyper på økonomiområdet, der kan bidrage til bedre data til brug for 

sammenligning kommunerne imellem og til optimering af kommunernes egen drift. Oplæg til arbejdet 

forelægges KKR på oktobermødet 2017.

Specialundervisning

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens 

§ 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen, men 

de 17 kommuner i Region Sjælland har valgt at 

koordinere de tilbud, hvor der er mindst 5 

kommuner, der bruger tilbuddet .

Tilbuddene indgår i bilag til rammeaftalen med 

aftaler tilsvarende dem som er gældende for 

udviklingsstrategi og styringsaftale samt 

takstaftale.
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Fokusområde 7: Stigende behov for støtte

Markedsmodning

Det sidste led i strategien er arbejdet med markedsmodning. Der er gennemført 2 udbud i forhold til 

henholdsvis borgere med autisme og domsanbragte. Der arbejdes aktuelt med et udbud i forhold til

pladser på døgninstitutioner og opholdssteder til unge, hvor 6 kommuner deltager. Der er ikke modtaget 

tilbud fra offentlige tilbudsgivere. Det forventes, at der kommer en status på resultatet af 

udbudssamarbejdet i efteråret.

Takster

KKR Sjælland besluttede den 13. juni 2016, at ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for 

kommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men i stedet opfordrer alle 

kommuner til at sikre et målrettet  arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere 

taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. 

Det anbefales, at  en given takstreduktion ikke anvendes i 2018.

Principper i styringen 

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper:

 Mindst mulig administration

 Færrest mulige takster

 Færrest mulige tillægsydelser

Dette er uddybet i takstaftalen som er bilag til styringsaftalen.

Som udgangspunkt er kommunale og regionale tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af 

Styringsaftalen. 

Standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet, samt oversigt over hvilke tilbud,

der indgår i styringsaftalen, indgår som bilag til styringsaftalen for 2018. 

Børnehus Sjælland arbejder med sager 

omkring overgreb på børn, og er et rådgivende 

og undersøgende tilbud for kommuner, 

sygehuse og politikredse i region Sjælland.

I 2016 var der 262 sager, hvilket er 38 % over

det budgetterede. I 2018 forventes 315 sager, 

hvilket vil betyde en stigning i forhold til 

budgettet i 2017 på 31 %.

Børnehus Sjælland forventer at være på 

niveau med de øvrige regioner i 2018 mht. 

taksten.

Børnehus Sjælland
Styringsaftale
Forslag til fokusområder for rammeaftalen 2018-19

Der har  på voksenområdet været en tilgang af borgere med behov for botilbud igennem en årrække og 

udviklingen fortsætter. Der er behov for en nærmere analyse af, hvilke grupper af borgere der er tale 

om, og hvad baggrunden for væksten er. Med udgangspunkt i analysens tilvejebragte viden målgruppe 

samt årsager til den oplevede vækst overvejes forslag til indsatser, der kan modvirke udviklingen.

Socialtilsyn

Kommuner og region skal i forbindelse med 

styringsaftalen drøfte Socialtilsyn. 

Socialtilsynet udarbejder en årlig rapport om 

tilbuddenes kvalitet. 

Årsrapporten for 2016 retter særlig fokus på 

plejefamilieområdet og problematikken 

omkring rekruttering af plejefamilier, hvis antal 

er faldende.

Taksterne for tilsyn er drøftet i foråret 2017, og 

taksterne skal bringes på niveau med de andre 

regioner i 2019, dog bør der allerede fra 2018 

fokus på at reducere taksterne.
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Bilagsoversigt til Rammeaftale 2018

Bilag 1:  Hovedbilag til Styringsaftale og Udviklingsstrategi 2018 rettet til det administrative niveau i kommunerne og regionen 

Bilag 2:  Allonge om  specialundervisning i folkeskolen 2018

Bilag 3:  Takstaftale 2018

Bilag 4:  Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social– og undervisningsområde

Bilag 5:  Tilbudsoversigt 2018

Bilag 6:  Vejledning til standardkontrakter

Bilag 7:  Standardkontrakt for voksenområdet

Bilag 8:  Standardkontrakt for børneområdet

Bilag 9:  Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2018: Børneområdet og voksenområdet

Bilag 10:  Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Bilag 11:  Ny proces for rammeaftale 2018 

Bilag til takstaftalen:

1.   Model for takstberegning

2A. Eksempel på normal takstberegning

2B. Eksempel på beregning af § 85

3.   Eksempel på beregning ved etablering af tilbud

4.   Eksempel på beregning ved nedlæggelse af tilbud

5.   Notat fra Velfærdsministeriet omkring overførsel af over-/underskud

Bilagene kan findes på hjemmesiden
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http://rs17.dk/media/13319/bilag_1_-_hovedbilag_til_udviklingsstrategi_og_styringsaftale_rettet_til_det_administrative_niveau.pdf
http://rs17.dk/media/13323/bilag_2_-_allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2018.pdf
http://rs17.dk/media/13269/bilag_3_-_takstaftale_2018.pdf
http://rs17.dk/media/13311/bilag_4_-_paragrafomr_der_i_rammeaftale_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
http://rs17.dk/media/13265/tilbudsoversigt_2018_forel_big.pdf
http://rs17.dk/media/13315/bilag_6_-_vejledning_standardkontrakt.pdf
http://rs17.dk/media/13255/bilag_7.pdf
http://rs17.dk/media/13251/bilag_8.pdf
http://rs17.dk/media/13247/bilag_9_-_b_rn.pdf
http://rs17.dk/media/13241/bilag_9_-_voksen.pdf
http://rs17.dk/media/13259/bilag_10_-_lands-_og_landsdelsd_kkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger.pdf
http://rs17.dk/media/13237/bilag_11.pdf
http://rs17.dk/media/13285/1-model_for_takstberegning_2007.pdf
http://rs17.dk/media/13289/2a-eksempel_p__normal_taksberegning_2007.pdf
http://rs17.dk/media/13291/2b-beregning_af___85.pdf
http://rs17.dk/media/13293/3-beregningseksempel_ved_etablering_af_ny_institution.pdf
http://rs17.dk/media/13295/4-beregningseksempel_ved_nedl_ggelse_af_institution.pdf
http://rs17.dk/media/13297/5-vejledning_om_h_ndtering_af_over-_og_underskud_p__det_takstfinasierede_omr_de_i_region_sj_lland.pdf
http://rs17.dk/


2.3 Beslutningssag: Status for flerårig strategi for takst- og 
udgiftsudviklingen – analyser og anbefaling til 
kommunerne for 2018



 
Takstanalyse regnskab 2015 
Rammeaftalesekretariat Sjælland 
 
 
 
 



 

2 

Til Styregruppen, K17 og KKR 

 
 

Takst-analyse regnskab 2015 
Det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland 

 
Økonomigruppen fremlægger en afgrænset analyse af udviklingen i omsætningen og det realiserede antal pladser 
for regnskab 2015. Analysen beskæftiger sig udelukkende med udviklingen i antal pladser og den realiserede 
omsætning. Takst-analysen omfatter de kommunale takstinstitutioner, hvor det er kommunen selv som er 
driftsherre. 
 
I forhold til regnskab 2014 kan der konstateres et fald på 369 i antallet af realiserede pladser og et fald i 
omsætningen på 10,0 mio. kr., se tabel 2. Der er dog forskelle kommunerne imellem. 

 
Udviklingen i det realiserede antal pladser. 
 
Nedenstående tabel 1 viser det realiserede antal pladser fordelt på driftsherrer i perioden 2010 – 2015, samt det 
budgetterede antal pladser i 2016.  
 
Der ses et fald på 369 pladser i antallet af realiserede pladser fra 2014 til 2015, svarende til et fald på 5,5%. Denne 
tendens er gældende for næsten alle kommuner – dog har Køge og Slagelse en stigning i antal realiserede pladser.  
 
Frem til og med regnskab 2013 var ændring af pladser reguleret af den regionale rammeaftale med mulighed for en 
justering på +/- 20%. Fra 2014 er antallet af pladser reguleret i lov om Socialtilsyn, idet etablering eller nedlukning af 
pladser udelukkende kan ske i henhold til godkendelse fra Socialtilsynet.  
 

Tabel 1: Udviklingen i pladsantal

Kommune R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 B2016

Faxe 209          206          209          204          188          168          171          

Guldborgsund 678          610          639          608          571          531          693          

Holbæk 636          598          592          613          597          529          613          

Kalundborg 512          518          576          580          572          563          560          

Køge 394          387          498          290          290          343          341          

Lejre 57            57            75            73            77            78            75            

Lolland 358          324          314          302          327          286          279          

Næstved 741          739          683          680          660          632          641          

Odsherred 186          189          173          156          147          80            153          

Ringsted 190          190          180          174          147          137          183          

Roskilde 481          311          217          227          266          169          267          

Slagelse 1.236       1.151       1.168       1.210       1.174       1.203       1.228       

Sorø 304          301          300          280          264          264          284          

Vordingborg 516          471          463          442          471          450          473          

Region Sjælland 999          1.016       1.004       951          912          861          931          

I alt: 7.497       7.068       7.091       6.790       6.663       6.294       6.891       
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Udviklingen i omsætningen fra regnskab 2014 til regnskab 2015 
 
Der er for enkelte driftsherrer tale om større forskelle mellem regnskab 2014 og regnskab 2015.  
F.eks. har Slagelse en relativ stor stigning i omsætningen, dette skyldes som før nævnt at kommunen både har 
udvidet og realiseret antallet af pladser. Odsherred kommune har derimod oplevet et relativt stort fald i 
omsætningen, hvilket skyldes en lav belægningsprocent på et par af kommunens større institutioner. Ni af 
kommunerne har oplevet en mindre stigning i omsætningen trods et lavere pladsantal. Dette kunne indikere, at 
gennemsnitsprisen er steget, formentlig på grund af overførsel af underskud fra foregående år. 4 kommuner samt 
Region Sjælland har et fald i omsætningen – dog ikke svarende til faldet i det realiserede antal pladser.   
 
Det skal understreges, at nærværende analyse kun beskæftiger sig med udviklingen i den faktiske omsætning fra 
2014 til 2015. Det modtagne materiale indeholder ikke en detaljeringsgrad, der kan redegøre for påvirkningen af 
over/underskud mellem regnskabsårene pr. driftsherre. Derfor er der ikke redegjort særskilt for udviklingen i 
overførsler mellem årene, men overførslerne er indeholdt i de samlede tal for den enkelte driftsherre og i totalen for 
hele Region Sjælland.  
 
Det vurderes, at KKR´s anbefaling om en nedsættelse af taksterne i forhold til 2014 med 1,5 % – alt andet lige - 
samlet set er efterlevet.  
 
Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i den faktiske omsætning fra regnskab 2014 til regnskab 2015. 
 

Tabel 2

Kommune

Omsætning

regnskab 2014

Omsætning

regnskab 2015

Ændring

fra 2014 til 

2015

Procentvis

ændring

Faxe 73.779.894       70.487.647       -3.292.247     -4,46             

Guldborgsund 194.909.894    183.665.329    -11.244.565   -5,77             

Holbæk 174.920.696    166.788.415    -8.132.281     -4,65             

Kalundborg 174.682.424    176.610.736    1.928.312       1,10              

Køge 127.748.979    128.819.813    1.070.834       0,84              

Lejre 46.747.040       49.417.922       2.670.882       5,71              

Lolland 131.932.973    135.592.298    3.659.325       2,77              

Næstved 245.073.353    246.877.846    1.804.493       0,74              

Odsherred 56.879.382       38.401.511       -18.477.871   -32,49          

Ringsted 41.417.828       43.992.272       2.574.444       6,22              

Roskilde 106.199.101    108.302.759    2.103.658       1,98              

Slagelse 399.129.142    428.007.860    28.878.718    7,24              

Sorø 95.309.815       99.731.474       4.421.659       4,64              

Vordingborg 186.442.309    182.435.177    -4.007.132     -2,15             

Region Sjælland 428.525.821    414.576.407    -13.949.414   -3,26             

Regnskabstal 2014 er fremskrevet til 2015- PL

SUM: 2.483.698.649 2.473.707.466 -9.991.183     -0,40            

 
Da Odsherred kommune skiller sig ud med et meget stort fald i såvel det realiserede pladsantal som omsætningen, 
skal årsagen hertil undersøges nærmere. 
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Opsummering 
 
Udviklingen i antallet af realiserede pladser synes at være faldende samtidig med at der ses en faldende omsætning.  
På det kommunale takstfinansierede område er der overordentlig stor stabilitet i omsætningen. 
 
Konklusionen må derfor være, at kommunerne og region Sjælland fortsat skal have fokus på effektiv drift, en 
realistisk belægningsprocent og minimering af overførsler.  
 
Nærværende analyse er ikke tilstrækkelig som styringsinformation for det samlede område, idet analysen historisk 
set kun vedrører de såkaldte ”kan-institutioner”, og derfor ikke omfatter samtlige kommunale specialinstitutioner. 
 
Styringsinformationen i denne analyse anvendes primært som en rettesnor for om kommunerne samlet set 
realiserer stigninger i udgifterne eller om niveauet for udgifterne ikke stiger. 
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Til Styregruppen, K17 og KKR  
  
Takstanalyse budget 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde i 
region Sjælland   
 
Økonomigruppen fremlægger en afgrænset analyse af udviklingen i budgettaksterne og 
pladstal fra 2016 til 2017. Analysen beskæftiger sig udelukkende med udviklingen i antal 
pladser og den budgetterede omsætning i 2016 og 2017.   
 
Anbefalinger fra KKR Sjælland  
KKR Sjælland tiltrådte 13/6 2015 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med 
styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:  
 

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau  
 

2. ”Takstinstrumentet” i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent 
takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle 
kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den 
hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring 
generelt, herunder ved køb hos private udbydere  
 

3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette 
forelægges KKR Sjælland i september måned 2016  
 

4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og 
danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation. 

  
KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020: 
 

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på 
kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og 
sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet 
mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på 
målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fysisk 
handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet 
det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau). 

 
2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces 

suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, 
hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det 
samlede udgiftsområde.  
 

3. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne 
og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender 
resultaterne til at optimere deres egen drift.  
 

4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af 
en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner 
generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og 
effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører.  
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Udviklingen i pladstal   
 
Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i pladstal fordelt på driftsherrer.  
 
Der ses en lille stigning i pladstallet på 11 fra budget 2016 til budget 2017. Den forholdsvis 
beskedne stigning dækker over store ændringer i såvel opadgående som nedadgående 
retning, når der ses på den enkelte kommune. 
 
Frem til og med regnskab 2013 var ændring af pladser reguleret af den regionale 
rammeaftale med mulighed for en justering på +/- 20 %. Fra 2014 er antallet af pladser 
reguleret i lov om Socialtilsyn, idet etablering og nedlukning af pladser udelukkende kan ske i 
henhold til godkendelse fra Socialtilsynet.  
 
Det er fortsat den overordnede betingelse for nedlukning af institutioner, at dette sker i tæt 
dialog mellem driftsherre og køberkommuner, og at det seneste hele år, som ikke er påvirket 
af nedlukningen, bruges som fordelingsnøgle vedrørende afviklingsomkostninger.  

 
Tabel 1: Udviklingen i pladstal 
 
Kommune  B 2014 R 2014  B 2015  B 2016  B 2017 

Faxe  188 163 188  171  176 

Guldborgsund  569 538 554  693  740 

Holbæk  617 610 586  613  551 

Kalundborg  592 605 572  560  561 

Køge  291 306 280  341  284 

Lejre  78 77 78  75  75 

Lolland  327 300 317  279  204 

Næstved   658 623 662  641  642 

Odsherred  157 148 163  153  135 

Region 
Sjælland  911 861 

907  931  931 

Ringsted  158 134 155  183  174 

Roskilde  270 261 266  267  281 

Slagelse  1.175 1.151 1.218  1.228  1.393 

Sorø  292 259 292  283  282 

Stevns 0 0 0 0 4 

Vordingborg  463 452 477  473  473 

 
I alt 6.746 6.488 

 
6.715 

 
6.891 

 
6.902 

 
 

Det indhentede datamateriale vedrørende budget 2015, 2016 og 2017 har ikke den 
tilstrækkelige kvalitet til at redegøre for udviklingen i belægningsprocenten, og 
belægningsprocenten indgår derfor ikke i nærværende analyse.   
 
Udviklingen i omsætningen fra 2016 til budget 2017 
 
Nærværende analyse beskæftiger sig udelukkende med tallene for budget 2016 og budget 
2017. Det modtagne talmateriale har ikke en detaljeringsgrad, der kan belyse og redegøre for 
overførsel mellem budgetårene per driftsherre. 
   
Derfor er der ikke redegjort særskilt for udviklingen i overførsler, men overførslerne er 
indeholdt i de samlede tal for den enkelte driftsherre og i totalen for hele region Sjælland 
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Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i omsætningen fra budget 2016 til budget 2017. 
 

 

 
Opsummering   
 
Økonomigruppen skal gentage pointen fra det forrige års analyse, idet der fortsat sker en 
omlægning i de enkelte kommuner fra servicelovens § 108 til ALB § 105 med tilhørende 
bostøtte.  
  
Disse omlægninger gør det til stadighed vanskeligt at sammenligne over en længere 
årrække. Der er i nærværende analyse kun foretaget sammenligning mellem budget 2016 og 
2017.  
 
Nærværende analyse er ikke tilstrækkelig som styringsinformation for det samlede område, 
da analysen kun vedrører de takstbelagte institutioner. Der ses fortsat et behov for en 
nyudvikling af analyser, der omfatter det samlede område. 
 
Der ses en samlet stigning i udgifterne på 2,32 % hvilket er lidt over kommunernes pris og 
lønstigning. Der ses samtidig næsten identisk kapacitet på ca. 6900 pladser. 
  
Udviklingen i omsætningen kan derfor primært henføres til stigende priser, formentlig som 
følge af almindelig pris stigning. På det kommunale takstfinansierede område er der stor 
stabilitet i omsætningen samlet set. 
 
Der ses dog meget store udsving kommunerne imellem gående fra et fald på 8,2 % i Lolland 
som skyldes Lollands kommunes økonomiske udfordringer og dermed øget forkus på 
stigning af udgifterne. 
 
Den største stigning ses i Roskilde kommune med 13,27 %. Årsagerne til den høje 
procentændring skyldes flere ting: 

 
Kommune  

Omsætning 
 2016 

Omsætning 
2017 

Ændring fra 
2016 til 2017 

Ændring i % 

        

       

Faxe  68.023.245  72.998.347 4.975.102 6,82 

Guldborgsund  202.067.170  199.986.142 -2.081.028 -1,04 

Holbæk  185.194.336  175.686.707 9.507.629 -5,41 

Kalundborg  158.889.238  160.129.595 1.240.358 0,77 

Køge  124.805.133  125.142.462 337.329 0,27 

Lejre  47.883.714  48.691.690 807.976 1,66 

Lolland  127.186.142  117.548.652 -9.637.490 -8,20 

Næstved   244.644.257  244.320.051 -324.206 -0,13 

Odsherred  60.148.522  52.480.415 -7.668.106 -14,61 

Region Sjælland  465.355.928  496.441.409 31.085.481 6,26 

Ringsted  49.666.435  49.930.947 264.512 0,53 

Roskilde  114.626.567  132.168.373 17.541.806 13,27 

Slagelse  433.669.765  465.971.122 32.301.356 6,93 

Sorø  105.452.850  106.191.596 738.747 0,70 

Vordingborg  185.951.378  186.997.382 1.046.005 0,56 

I alt   2.573.564.680 2.634.684.890 61.120.210 2,32 
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 Pilehøj fremgår ikke i omsætning 2016, men er med i 2017 og dermed er 
omsætningen ca. 10 mio. højere i 2017 end 2016.  

 Som noget nyt er der egenbetaling på ca. 4,9 mio. med i 2017 på 3 tilbud, som også 
står beskrevet i bemærkningsfeltet i budgetskema 2017. 

 Underskuddet indregnet i budgettakst 2017 er ca. 1,6 mio. større end i budgettakst 
2016. 

 
Der er fremsendt forespørgsel om årsagsforklaring til de 7 kommuner med de største 
udsving. Det er kun Lolland og Roskilde, som har haft mulighed for at svare. 
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Til Styregruppen, K17 og KKR 

 

 

Økonomianalyse 2015 

Det specialiserede socialområde for kommunerne i Region Sjælland. 

 

Økonomigruppen fremlægger hermed den første økonomianalyse for det specialiserede 

socialområde i den nye model. Alle økonomiske oplysninger og borgeroptællinger er fra 

regnskab 2015. 

 

Formål: ”Formålet med denne nye model for fælles økonomianalyse for de 17 kommuner i 

Region Sjælland og Regionen er at imødekomme ønsket om mere relevant viden om 

udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet.” 

 

For at kunne udfærdige en fyldestgørende analyse burde man derfor have samtlige 

indholdsbeskrivelser og kvalitetsmålinger indskrevet. Dette har ikke været muligt i denne 

første udgave. 

 

Analysen bærer præg af, at det er første gang kommunerne har indberettet økonomital fordelt 

på målgrupper og antal brugere. Nogle kommuner har medtaget og fordelt samtlige udgifter 

for de forskellige målgrupper, mens andre kommuner f.eks. ikke har fordelt udgifterne pr. 

målgruppe, og endnu andre kommuner ikke har medtaget udgifterne til private tilbud. 2 

kommuner har ikke indsendt data. 

 

Konteringspraksis er heller ikke ens i kommunerne, og en vurdering af de forskellige borgeres 

udgiftstyngde pr. paragraf fordelt på målgrupper vil også behæfte analysen med en del 

usikkerhed. 

 

Indsamlingen af data er meget ressourcekrævende og denne første version er på mange 

måder præget af manglende rutine. Det må derfor forventes, at de fremtidige 

økonomianalyser vil vise et vist spring mellem data. 

 

Det forventes dog også, at økonomianalysen over år kan give et indblik i 

gennemsnitsudgifterne pr. målgruppe pr. borger for de enkelte kommuner – og kommunerne 

imellem.  

 

Det er aftalt, at denne første udgave kun indeholder voksenområdet på kommuneniveau. 

 

Alle forbrugstal er bruttotal, dvs. uden statsrefusion og i 2015 pris- og lønniveau. 

 

Opsummering 

 

Økonomigruppen har indsamlet udgifter for hele området. Det vurderes derfor, at alle udgifter 

(ca. 6,0 mia. kr.) er vurderet og indgår i det samlede materiale, som dog ikke fremlægges her. 

 

Opgørelsen her er afgrænset til voksenområdet. Tallene er kun opgjort som 1 årige, og 

fortæller dermed ikke noget om udviklingen i udgifter imellem årene.  

 

Børneområdet indgår ikke, hvilket primært skyldes, at de angivne målgrupper kun dækker 

over en meget lille del af børneområdet, og en stor del er rubriceret i gruppen ”resten”. Tallene 

på børneområdet stilles til rådighed for de kommuner, der har indberettet og sendes til 

Netværksgruppen Børn og Unge. Ligeledes stilles data på voksenområdet til rådighed for 

kommunerne. 
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I forbindelse med indsamling af data har kommunerne skulle indrapportere hele deres budget 

fordelt på de nævnte målgrupper. Det som ikke kan kategoriseres i de nævnte målgrupper er 

indlagt under ”Resten”. Bl.a. har det ikke været muligt at opgøre hjælpemidler.  

 

Opgørelse er version 0.0, hvilket gør datagrundlaget en smule usikkert. Det vurderes dog, at 

de opgjorte antal personer kan anvendes som udgangspunkt for vurdering i denne version. 

Såfremt der i fremtiden bliver store udsving i gennemsnitspriser vil de netop kunne revurderes 

og kvalificeres.  

 

Oversigterne viser de gennemsnitlige priser pr. optalt borger. Det vurderes, at priserne kan 

anvendes som udgangspunkt, da der ses en forskel i priserne efter tyngden af målgrupperne. 

Der kan f.eks. være sammenfald imellem senhjerneskade og fysisk handicappede. 

 

Vurderes de samlede udgifter til voksenområdet på i alt 3,1 mia., ses at udviklingshæmmede 

udgør 34 %, sindslidende 18 %, de øvrige områder 24 %, mens ”resten” udgør 23 %. Enkelte 

kommuner har kun fortaget en mindre opdeling af borgerne i målgrupper og indrapporteret i 

feltet ”resten”, hvorfor den opgjorte andel på 23 % er så stor. Derudover indgår hjælpemidler i 

”resten”, da udvalgte kommuner ikke har opdelt dette område i målgrupper. Det vil formentlig 

også fremover være en udfordring, da dette ikke registreres i kommunernes fagsystemer. 

 

Analysen skal derfor anvendes til dels at undres, og til at sammenligne gennemsnitsudgifter 

pr. borger i de enkelte målgrupper. Altså, hvorfor kommune X har større eller lavere udgifter 

end kommune Y. Det kan give anledning til læring og dialog kommunerne imellem. 
 
Bilag: Samlet udgifter voksne opgjort med antal borgere og gennemsnitlig pris pr. borgere. 
 
Vedhæftet bilag som viser samlet udgifter pr. målgrupper pr. kommune uanset tilbudstype. Det vil sige 
gennemsnitspris for alle udgifter til voksenområdet. Voksenområdet er her defineret som botilbud, 
aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, hjælpemidler, forsorgshjem og kvindekrisecenter. 
 
Opgørelsen viser store udsving på, hvor meget kommunerne anvender pr. borger.  
 
Der indgår ligeledes antal borgere, som viser et stort antal borgere i kategorien ”Resten”. Det relaterer sig 
bl.a. til hjælpemidler. Se ovenstående afsnit om hjælpemidler. 
 
Derudover viser oversigten, at der er meget store forskelle i hvor meget kommunerne anvender til fysisk 
handicappede gående fra ingen ting til 1,4 mio.kr. pr. borger.  
 
Kommunerne kan anvende materialet til at sikre egne data, men også til at vurdere hvordan deres egne 
udgifter ligger i forhold til andre kommuner og derefter evt. analysere dette yderligere. 
 
KORA har netop undersøgt de udfordringer der er med datagrundlaget på det specialiserede område, og 
har udarbejdet en række anbefalinger til forbedring af datagrundlaget. Dårlig datakvalitet gør det svært for 
kommunerne at sammenligne prisen på sociale indsatser. Tal om økonomi og antal er vanskeligt at opgøre. 
Link til undersøgelsen. 
 
Voksenspecialområdet 
 
I nedenstående 7 skemaer ses kommunernes samlede forbrug og det samlede antal borgere fordelt på 
målgrupper. 
 
 

http://www.kora.dk/aktuelt/nyheder/2017/daarlig-datakvalitet-goer-det-svaert-for-kommunerne-at-sammenligne-prisen-paa-sociale-indsatser/
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Målgruppe: Autister 
KOMMUNERNES OPGØRELSE
(Udgifterne opgøres som bruttoudgifter - dranst 1, og er dermed uden statsrefusion (særlig dyre sager og øvrige refusion i øvrigt.).

Sammenhæng mellem lovparagraffer og målgrupper til brug for opgørelse af udgifter og antal

Der tages udgangspunktet i kommunens økonomiregistreringer for at kunne opgøre udgifter og mængder på målgrupper. 

En del af målgrupperne fremgår i dag af Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, mens andre ikke gør. 

Nedenfor er beskrevet indenfor hvilket kontoområde de enkelte målgrupper skal/må findes. Udgangspunktet er at totale udgifter og mængder i alt skrives ind. 

Mængder kommer enten fra registrantbogføring eller fra manuelle optællinger. 

Den samlede udgift på f.eks. Funktion 05.38.50 opdeles, hvor det er muligt, efter grupperinger, men hvor en gruppering ikke passer med målgrupperne optælles manuelt.

Gennemsnit pr. person pr. målgruppe:

Målgruppe/paragraf SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL

85 85 96 103 104 107 108

Støtte i egen 

bolig

Botilbuds-lignende 

tilbud Tilskud hjælpere

Beskyttet 

Beskæfti-gelse

Aktivitet og 

samvær

Midler-tidigt 

botilbud

Længere-varende 

Botilbud

Gennemsnitsudgifter for målgruppen: 

Autister
05.32.33 - grup 

004
05.32.33 - grup 004 05.32.32 grp 003 05.38.58 05.38.59 05.38.52 05.38.50

 Gennemsnit for alle kommuner 57.784          312.144           952.889         158.922      226.412         446.288        994.798        

Faxe 40.123          -                  -                150.000      360.000         425.333        720.000        

Greve -               -                  -                -             -                -               -               

Guldborgsund -               -                  -                -             271.263         196.500        904.000        

Holbæk -               -                  -                -             -                -               -               

Kalundborg 38.520          541.924           -                -             162.697         466.007        1.013.430     

Køge -               240.603           2.073.603      -             573.442         653.246        979.674        

Lejre 74.793          51.467            392.533         59.400       90.809           643.111        1.674.386     

Lolland -               -                  -                -             -                -               -               

Næstved -               -                  -                -             -                -               683.049        

Roskilde -               -                  -                -             -                -               -               

Slagelse 52.457          749.976           -                -             189.847         307.750        1.159.750     

Solrød 76.444          228.665           -                -             107.525         336.904        -               

Sorø -               -                  -                -             -                -               1.186.980     

Stevns 73.217          160.976           -                -             269.830         359.808        826.054        

Vordingborg -               -                  -                -             -                -               -               

Der kan ikke summes til gennemsnit for alle kommuner - dertil er data for forskellige.  
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Målgruppe:  
Udviklingshæmmede
KOMMUNERNES OPGØRELSE
(Udgifterne opgøres som bruttoudgifter - dranst 1, og er dermed uden statsrefusion (særlig dyre sager og øvrige refusion i øvrigt.).

Sammenhæng mellem lovparagraffer og målgrupper til brug for opgørelse af udgifter og antal

Der tages udgangspunktet i kommunens økonomiregistreringer for at kunne opgøre udgifter og mængder på målgrupper. 

En del af målgrupperne fremgår i dag af Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, mens andre ikke gør. 

Nedenfor er beskrevet indenfor hvilket kontoområde de enkelte målgrupper skal/må findes. Udgangspunktet er at totale udgifter og mængder i alt skrives ind. 

Mængder kommer enten fra registrantbogføring eller fra manuelle optællinger. 

Den samlede udgift på f.eks. Funktion 05.38.50 opdeles, hvor det er muligt, efter grupperinger, men hvor en gruppering ikke passer med målgrupperne optælles manuelt.

Gennemsnit pr. person pr. målgruppe:

Målgruppe/paragraf SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL

85 85 96 101 103 104 107 108

Støtte i egen 

bolig

Botilbuds-lignende 

tilbud Tilskud hjælpere Stofrådgiv-ning

Beskyttet 

Beskæfti-gelse

Aktivitet og 

samvær

Midler-tidigt 

botilbud

Længere-varende 

Botilbud

Gennemsnitsudgifter for målgruppen: 

Udviklingshæmmede
05.32.33 - grup 

004
05.32.33 - grup 004 05.32.32 grp 003 05.38.45 05.38.58 05.38.59 05.38.52 05.38.50

 Gennemsnit for alle kommuner 81.108          400.236           907.713         -               114.737      140.267         454.710        682.942        

Faxe 39.465          805.882           -                -               120.357      196.492         437.463        720.000        

Greve -               -                  -                -               -             -                -               -               

Guldborgsund 87.448          159.070           -                -               118.794      111.690         519.595        742.521        

Holbæk -               -                  -                -               -             -                -               -               

Kalundborg 56.913          411.343           -                -               1.500.772   149.131         352.755        603.548        

Køge -               324.056           -                -               93.064       160.156         380.888        747.972        

Lejre 74.793          51.467            907.713         -               134.442      454.061         293.926        487.841        

Lolland 104.940        -                  -                -               130.424      141.842         268.729        803.947        

Næstved 63.465          -                  -                -               91.690       105.338         597.078        683.049        

Roskilde -               -                  -                -               -             -                -               -               

Slagelse 90.949          415.885           -                -               90.885       123.997         426.655        477.855        

Solrød 142.027        369.945           -                -               90.529       214.909         491.070        815.076        

Sorø -               425.414           -                -               160.193      -                542.052        436.407        

Stevns 1.372            410.324           -                -               98.541       174.031         534.575        652.890        

Vordingborg -               -                  -                -               -             -                -               -               

Der kan ikke summes til gennemsnit for alle kommuner - dertil er data for forskellige.
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Målgruppe:  
Sindslidende
KOMMUNERNES OPGØRELSE
(Udgifterne opgøres som bruttoudgifter - dranst 1, og er dermed uden statsrefusion (særlig dyre sager og øvrige refusion i øvrigt.).

Sammenhæng mellem lovparagraffer og målgrupper til brug for opgørelse af udgifter og antal

Der tages udgangspunktet i kommunens økonomiregistreringer for at kunne opgøre udgifter og mængder på målgrupper. 

En del af målgrupperne fremgår i dag af Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, mens andre ikke gør. 

Nedenfor er beskrevet indenfor hvilket kontoområde de enkelte målgrupper skal/må findes. Udgangspunktet er at totale udgifter og mængder i alt skrives ind. 

Mængder kommer enten fra registrantbogføring eller fra manuelle optællinger. 

Den samlede udgift på f.eks. Funktion 05.38.50 opdeles, hvor det er muligt, efter grupperinger, men hvor en gruppering ikke passer med målgrupperne optælles manuelt.

Gennemsnit pr. person pr. målgruppe:

Målgruppe/paragraf SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL

85 85 103 104 107 108 109 110

Støtte i egen 

bolig

Botilbuds-lignende 

tilbud

Beskyttet 

Beskæfti-gelse

Aktivitet og 

samvær

Midler-tidigt 

botilbud

Længere-varende 

Botilbud

Kvindekri-

secentre Forsorgs-hjem

Gennemsnitsudgifter for målgruppen: 

Sindslidende
05.32.33 - grup 

004
05.32.33 - grup 004 05.38.58 05.38.59 05.38.52 05.38.50

05.38.42 -grup 

002

05.38.42 - grup 

001

 Gennemsnit for alle kommuner 51.461          293.807           103.015      133.526         454.394        566.869        215.985        171.896        

Faxe 40.619          450.000           121.000      168.956         1.083.624     660.000        -               -               

Greve -               -                  138.225      67.221           658.858        692.812        -               -               

Guldborgsund 58.020          -                  116.000      153.520         827.000        499.756        -               -               

Holbæk 86.261          263.264           -             -                404.650        -               -               -               

Kalundborg 68.505          413.003           316.187      127.991         477.782        487.171        215.985        171.896        

Køge 241.234        194.257           99.270       116.514         544.791        591.137        -               -               

Lejre 74.793          51.467            69.063       89.429           990.062        695.707        -               -               

Lolland 39.673          -                  -             -                316.385        841.556        -               -               

Næstved 34.800          -                  91.690       105.338         89.467          455.616        -               -               

Roskilde -               -                  -             -                -               -               -               -               

Slagelse 71.502          622.696           87.390       -                428.951        476.456        -               -               

Solrød 138.193        331.906           61.800       231.300         510.114        588.970        -               -               

Sorø -               395.914           25.962       -                500.275        641.928        -               -               

Stevns 4.417            313.071           149.341      27.941           626.201        884.219        -               -               

Vordingborg -               -                  -             -                -               -               -               -               

Der kan ikke summes til gennemsnit for alle kommuner - dertil er data for forskellige.  
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Målgruppe: 
Senhjerneskadede
KOMMUNERNES OPGØRELSE
(Udgifterne opgøres som bruttoudgifter - dranst 1, og er dermed uden statsrefusion (særlig dyre sager og øvrige refusion i øvrigt.).

Sammenhæng mellem lovparagraffer og målgrupper til brug for opgørelse af udgifter og antal

Der tages udgangspunktet i kommunens økonomiregistreringer for at kunne opgøre udgifter og mængder på målgrupper. 

En del af målgrupperne fremgår i dag af Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, mens andre ikke gør. 

Nedenfor er beskrevet indenfor hvilket kontoområde de enkelte målgrupper skal/må findes. Udgangspunktet er at totale udgifter og mængder i alt skrives ind. 

Mængder kommer enten fra registrantbogføring eller fra manuelle optællinger. 

Den samlede udgift på f.eks. Funktion 05.38.50 opdeles, hvor det er muligt, efter grupperinger, men hvor en gruppering ikke passer med målgrupperne optælles manuelt.

Gennemsnit pr. person pr. målgruppe:

Målgruppe/paragraf SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL

85 85 96 103 104 107 108 110

Støtte i egen 

bolig

Botilbuds-lignende 

tilbud Tilskud hjælpere

Beskyttet 

Beskæfti-gelse

Aktivitet og 

samvær

Midler-tidigt 

botilbud

Længere-varende 

Botilbud Forsorgs-hjem

Gennemsnitsudgifter for målgruppen: 

Senhjerneskadede
05.32.33 - grup 

004
05.32.33 - grup 004 05.32.32 grp 003 05.38.58 05.38.59 05.38.52 05.38.50

05.38.42 - grup 

001

 Gennemsnit for alle kommuner 37.849          423.743           147.287         135.598      132.840         681.371        722.514        119.574        

Faxe 40.123          450.000           -                121.000      240.000         -               -               -               

Greve -               -                  147.287         -             -                -               -               -               

Guldborgsund -               -                  -                -             -                -               955.500        -               

Holbæk -               -                  -                -             -                -               -               -               

Kalundborg 50.605          341.430           -                464.718      40.621           352.264        483.317        119.574        

Køge -               103.367           -                107.451      133.530         354.133        1.255.926     -               

Lejre -               -                  -                111.240      139.972         -               1.075.732     -               

Lolland 39.200          -                  -                -             -                -               -               -               

Næstved -               -                  -                91.690       105.338         597.078        683.049        -               

Roskilde -               -                  -                -             -                -               -               -               

Slagelse -               -                  -                -             -                -               -               -               

Solrød -               632.700           -                -             -                1.552.441     1.704.435     -               

Sorø -               -                  -                -             -                -               -               -               

Stevns -               606.489           -                138.348      120.048         1.126.500     -               -               

Vordingborg -               -                  -                -             -                -               -               -               

Der kan ikke summes til gennemsnit for alle kommuner - dertil er data for forskellige.  
Målgruppe: Fysisk handicappede 
KOMMUNERNES OPGØRELSE
(Udgifterne opgøres som bruttoudgifter - dranst 1, og er dermed uden statsrefusion (særlig dyre sager og øvrige refusion i øvrigt.).

Sammenhæng mellem lovparagraffer og målgrupper til brug for opgørelse af udgifter og antal

Der tages udgangspunktet i kommunens økonomiregistreringer for at kunne opgøre udgifter og mængder på målgrupper. 

En del af målgrupperne fremgår i dag af Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, mens andre ikke gør. 

Nedenfor er beskrevet indenfor hvilket kontoområde de enkelte målgrupper skal/må findes. Udgangspunktet er at totale udgifter og mængder i alt skrives ind. 

Mængder kommer enten fra registrantbogføring eller fra manuelle optællinger. 

Den samlede udgift på f.eks. Funktion 05.38.50 opdeles, hvor det er muligt, efter grupperinger, men hvor en gruppering ikke passer med målgrupperne optælles manuelt.

Gennemsnit pr. person pr. målgruppe:

Målgruppe/paragraf SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL

85 85 96 103 104 107 108

Støtte i egen 

bolig

Botilbuds-lignende 

tilbud Tilskud hjælpere

Beskyttet 

Beskæfti-gelse

Aktivitet og 

samvær

Midler-tidigt 

botilbud

Længere-varende 

Botilbud

Gennemsnitsudgifter for målgruppen: 

Fysisk handicappede
05.32.33 - grup 

004
05.32.33 - grup 004 05.32.32 grp 003 05.38.58 05.38.59 05.38.52 05.38.50

 Gennemsnit for alle kommuner 71.546          267.757           1.061.321      154.505      183.384         419.550        642.424        

Faxe -               456.000           1.064.108      150.000      250.000         842.000        684.871        

Greve -               -                  1.421.202      -             -                -               -               

Guldborgsund -               -                  647.176         -             -                -               -               

Holbæk 44.628          -                  -                -             -                160.200        -               

Kalundborg 80.718          549.794           1.205.997      335.679      185.230         500.092        681.145        

Køge -               329.280           1.060.911      122.828      153.094         381.979        934.644        

Lejre 74.793          51.467            953.976         145.364      202.078         320.898        325.756        

Lolland -               -                  986.667         -             -                -               -               

Næstved 69.187          -                  1.808.989      -             -                -               -               

Roskilde -               -                  -                -             -                -               -               

Slagelse -               -                  695.531         -             -                -               -               

Solrød 110.897        175.782           -                -             226.722         362.598        406.201        

Sorø -               -                  -                -             -                -               -               

Stevns 5.696            102.169           886.593         -             164.609         1.054.943     676.740        

Vordingborg -               -                  -                -             -                -               -               

Der kan ikke summes til gennemsnit for alle kommuner - dertil er data for forskellige.  
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Målgruppe: Hjemløse, voldsramte kvinder, alkohol- og stofmisbrugsbehandling 
 
KOMMUNERNES OPGØRELSE
(Udgifterne opgøres som bruttoudgifter - dranst 1, og er dermed uden statsrefusion (særlig dyre sager og øvrige refusion i øvrigt.).

Sammenhæng mellem lovparagraffer og målgrupper til brug for opgørelse af udgifter og antal

Der tages udgangspunktet i kommunens økonomiregistreringer for at kunne opgøre udgifter og mængder på målgrupper. 

En del af målgrupperne fremgår i dag af Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, mens andre ikke gør. 

Nedenfor er beskrevet indenfor hvilket kontoområde de enkelte målgrupper skal/må findes. Udgangspunktet er at totale udgifter og mængder i alt skrives ind. 

Mængder kommer enten fra registrantbogføring eller fra manuelle optællinger. 

Den samlede udgift på f.eks. Funktion 05.38.50 opdeles, hvor det er muligt, efter grupperinger, men hvor en gruppering ikke passer med målgrupperne optælles manuelt.

Gennemsnit pr. person pr. målgruppe:

Målgruppe/paragraf SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SUL 

85 85 101 103 104 107 108 109 110 141

Støtte i egen 

bolig

Botilbuds-lignende 

tilbud Stofrådgiv-ning

Beskyttet 

Beskæfti-gelse

Aktivitet og 

samvær

Midler-tidigt 

botilbud

Længere-varende 

Botilbud

Kvindekri-

secentre Forsorgs-hjem Alkohol

Gennemsnitsudgifter for målgruppen: 

Hjemløse,

voldsramte kvinder, alkohol- og

stofmisbrugere

05.32.33 - grup 

004
05.32.33 - grup 004 05.38.45 05.38.58 05.38.59 05.38.52 05.38.50

05.38.42 -grup 

002

05.38.42 - grup 

001
05.38.44

 Gennemsnit for alle kommuner 64.430          51.204            37.956          139.575      49.553           631.408        690.499        145.567        121.262        22.426        

Faxe 40.123          -                  11.580          -             -                1.445.556     536.842        91.910          180.294        21.100        

Greve -               -                  68.854          -             68.985           371.741        917.063        65.169          113.922        22.265        

Guldborgsund -               -                  27.554          -             -                494.000        -               91.550          68.994          28.758        

Holbæk -               -                  90.186          -             -                -               -               78.643          148.778        65.151        

Kalundborg 60.702          -                  -               -             -                613.517        403.616        163.334        169.612        -             

Køge -               -                  32.174          -             47.869           251.179        535.620        132.437        167.597        22.032        

Lejre 74.793          51.467            27.905          116.806      46.143           449.819        585.141        81.028          85.278          55.322        

Lolland -               -                  -               -             -                -               -               193.556        106.970        -             

Næstved -               -                  -               185.114      -                2.559.569     5.989.960     91.310          117.369        -             

Roskilde -               -                  38.807          -             -                -               -               66.500          58.907          -             

Slagelse -               -                  46.910          -             -                -               619.040        115.602        169.385        18.259        

Solrød -               -                  69.449          -             -                -               -               139.854        121.380        44.837        

Sorø -               -                  -               -             -                -               -               111.411        -               -             

Stevns 8.526            -                  24.793          -             80.154           -               -               -               -               20.053        

Vordingborg -               -                  -               -             -                -               -               -               -               -             

Der kan ikke summes til gennemsnit for alle kommuner - dertil er data for forskellige.  
 
Målgruppe: Resten 
 
KOMMUNERNES OPGØRELSE
(Udgifterne opgøres som bruttoudgifter - dranst 1, og er dermed uden statsrefusion (særlig dyre sager og øvrige refusion i øvrigt.).

Sammenhæng mellem lovparagraffer og målgrupper til brug for opgørelse af udgifter og antal

Der tages udgangspunktet i kommunens økonomiregistreringer for at kunne opgøre udgifter og mængder på målgrupper. 

En del af målgrupperne fremgår i dag af Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, mens andre ikke gør. 

Nedenfor er beskrevet indenfor hvilket kontoområde de enkelte målgrupper skal/må findes. Udgangspunktet er at totale udgifter og mængder i alt skrives ind. 

Mængder kommer enten fra registrantbogføring eller fra manuelle optællinger. 

Den samlede udgift på f.eks. Funktion 05.38.50 opdeles, hvor det er muligt, efter grupperinger, men hvor en gruppering ikke passer med målgrupperne optælles manuelt.

Gennemsnit pr. person pr. målgruppe:

Målgruppe/paragraf SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SUL 

85 85 96 101 103 104 107 108 109 110 112 141

Støtte i egen 

bolig

Botilbuds-lignende 

tilbud Tilskud hjælpere Stofrådgivning

Beskyttet 

Beskæfti-gelse

Aktivitet og 

samvær

Midler-tidigt 

botilbud

Længere-varende 

Botilbud

Kvindekri-

secentre Forsorgshjem Hjælpemidler Alkohol

Gennemsnitsudgifter for målgruppen: 

Resten

05.32.33 - grup 

004
05.32.33 - grup 004 05.32.32 grp 003 05.38.45 05.38.58 05.38.59 05.38.52 05.38.50

05.38.42 -grup 

002

05.38.42 - grup 

001

05.32.35 - grup 

002-007
05.38.44

 Gennemsnit for alle kommuner 78.970          520.461           1.366.647      37.528          107.324      140.608         418.999        445.681        -               42.970          6.586            -             

Faxe 40.123          1.059.123        -                -               180.000      230.818         720.000        -               -               -               9.942            -             

Greve -               -                  -                -               -             -                -               -               -               -               10.112           -             

Guldborgsund -               -                  -                -               -             -                -               -               -               -               7.328            -             

Holbæk -               -                  -                -               -             -                -               -               -               -               -                -             

Kalundborg 87.290          52.146            -                -               -             47.438           -               -               -               -               8                   57              

Køge 41.784          -                  -                -               -             -                -               -               -               -               6.056            -             

Lejre 74.793          51.467            249.443         -               6.496         195.502         550.497        34.235          -               -               8.318            -             

Lolland -               -                  -                -               -             -                -               -               -               -               -                -             

Næstved -               -                  -                -               -             -                -               -               -               -               5.029            -             

Roskilde 63.063          643.057           1.727.800      -               83.532       169.823         243.667        466.362        -               -               -                64.455        

Slagelse -               -                  -                -               -             -                -               -               -               -               5.668            -             

Solrød 147.941        161.415           -                -               -             -                -               -               -               -               -                -             

Sorø -               -                  -                -               -             -                -               -               -               107.120        -                -             

Stevns 2.044.380     -                  -                -               -             9.145             53.914          -               215.575        133.086        6.565            -             

Vordingborg 91.213          708.333           766.667         -               115.126      126.733         738.095        708.333        666.667        484.615        5.664            11.850        

Der kan ikke summes til gennemsnit for alle kommuner - dertil er data for forskellige.  
 
 



2.6 Beslutningssag: Dimensionering af social- og 
sundhedsuddannelserne og pædagogisk 
assistentuddannelse 2018



Forslag til dimensionering 2018 for de 17 kommuner i region Sjælland på sosu- og pædagogisk assistent uddannelserne fordelt på 2 skoler 

(incl. eventuelle ekstra pladser). 

Til høring i Dimensioneringsudvalgt i maj 2017.  

 

Kommune Ssh Ssh ekstra  

(ud af de 46 

mulige)  

Ssa  

 

Ssa ekstra 

(ud af de 46 

mulige) 

PA  

(kommunernes 

ønske med 

udgangspunkt i 

KL´s forespørgsel 

foråret 2017) 

 2018 2018 2018 2018 2018 

Faxe 16 0 25 0 4 

Greve 15 0 25 0 6 

Guldborgsund 32 0 45 0 25 

Holbæk 27 0 42 0 8-12 

Kalundborg 21 0 31 0 5 

Køge 22 0 34 0 9 

Lejre 10 0 17 0 3 

Lolland 25 10 35 0 16 

Næstved 34 0 47 0 Min. 9 

Odsherred 16 0 24 0 3 

Ringsted 12 0 18 0 4 

Roskilde 32 0 48 3 10 

Slagelse 32 4-5 48 4-5 9 

Solrød 7 0 11 0 4 

Sorø 12 0 17 0 3 

Stevns 10 0 16 0 2 

Vordingborg* 22 0 33 0 4 

      

      

      

Total 345 14-15 516 7-8 124-128 

 
*Vordingborg fordeler sosu-eleverne med halvdelen på SosuSjælland og halvdelen på SosuNykøbing. Alle Vordingborgs PA-elever går på Nykøbing-skolen. 
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Resume 

I 2016 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen med 1.204 plejefamilier 
og 384 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder. 

Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de ple-
jefamilier og sociale tilbud, som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med. 

Der er gennemført 2.055 tilsynsbesøg.  

Antal tilsynsbesøg fordelt på tilsynstype: 

• 1.794 – driftsorienterede tilsyn 

• 20 – re-godkendelser 

• 241 – ny-godkendelser 

Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver: 

• Ny-godkendt 75 plejefamilier og 17 sociale tilbud  

• Truffet 12 afgørelser med vilkår, der indeholdt 18 vilkår  

• Truffet 8 afgørelser om påbud, der indeholdt 12 påbud 

• Truffet 10 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen 

• Modtaget 29 anmodninger om dispensation, heraf er ni modtaget fra plejefamilier mens de reste-
rende 20 ansøgninger er modtaget fra tilbud 

• Modtaget 108 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer  

• Modtaget 61 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og 
offentlighedslovens regler.  

• Modtaget og behandlet 240 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.  

Tilsynsopgaverne blev udført af en stadig ung organisation med 67 medarbejdere – 53 tilsynskonsulenter og 14 
stabsmedarbejdere herunder fem ledere ved udgangen af 2016. 

Socialtilsyn Øst’s årsrapport for 2016 indeholder kvantitative opgørelser om godkendelser, tilbagekaldte god-
kendelser og lignende. Udover de kvantitative opgørelser indeholder den også generelle og kvalitative overve-
jelser om kvaliteten i tilbuddene. 

Den samlede vurdering er, at kvaliteten i de plejefamilier og sociale tilbud Socialtilsyn Øst har tilsynsforpligtel-
sen med, sammenlignet med 2015, er i en positiv udvikling.  
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Indledning 

Tilsynsreformen på det sociale område har været i anvendelse i tre år. 
Reformens overordnede mål om at sikre større kvalitet i de sociale til-
bud og plejefamilier opleves fortsat af Socialtilsyn Øst som værende i 
en positiv udvikling.   

Gennem et systematisk tilsyn skabes der muligheder for, at der opsam-
les den nødvendige viden, så kvaliteten kan udvikles i de sociale tilbud 
og herigennem øge effekten af indsatsen på det sociale område. 

Opsamlingen af den nødvendige viden sker via en række afrapporterin-
ger. Der er krav om årsrapporter fra det enkelte tilbud, socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens auditfunk-
tion. 

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Socialstyrelsens auditfunktion og til sekre-
tariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen, om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de 
opgaver og rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn. Årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemme-
side. 

Herudover skal årsrapporterne medvirke til: 

• At fungere som centrale oplysninger til socialstyrelsens auditfunktion og samtidig muliggøre sammen-
ligning på tværs af de fem socialtilsyn 

• At kunne fungere som input til de regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne 

• At kunne anvendes som ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn 

• At øvrige interessenter får mulighed for at følge socialtilsynets arbejde  

Baggrund og ramme for tilsynet 

De fem separate socialtilsyn i Danmark, der har ansvaret for hver deres region, løfter opgaven, som er fastsat i 
lov om socialtilsyn er: 

• Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) 

• Socialtilsyn Øst (Holbæk Kommune) 

• Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn Kommune) 

• Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune) 

• Socialtilsyn Nord (Hjørring Kommune) 

I oversigten over de fem socialtilsyn ovenfor er det i parentes angivet, hvilken kommune det enkelte socialtil-
syn er placeret i. Som det fremgår, er Socialtilsyn Øst placeret i Holbæk Kommune. For at sikre uvildighed fører 
Socialtilsyn Øst ikke tilsyn med tilbud i Holbæk Kommune, som i stedet får udført tilsyn af Socialtilsyn Hoved-
staden. Socialtilsyn Øst fører ligeledes tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i en af de andre tilsynskommu-
ner, Hjørring Kommune.  

De fem socialtilsyns tilsynsopgaver drejer sig om det driftsrettede tilsyn på følgende typer af tilbud: 
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• Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service1 

• Opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6 i lov om social service  

• Botilbud til voksne efter §§ 107-110 i lov om social service. Det omfatter herberger og krisecentre samt 
midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat, fysisk eller psykisk funktionsevne 

• Alkohol- og misbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a i lov om social service og § 141 i sundheds-
loven2. 

Socialtilsynene fører endvidere tilsyn, hvor der ydes støtte efter, blandt andet servicelovens § 85 til borgere, 
der bor i plejeboliger eller lignende boformer. Fire betingelser3 skal være opfyldt for, at disse tilbud er omfattet 
af tilsynet, blandt andet at borgeren er visiteret til boligen af kommunen, og at støtten ydes af et fast perso-
nale, der udgår fra servicearealer i tilknytning til boligerne. Formålet er, at socialtilsynene skal føre tilsyn 
med ”botilbudslignende” tilbud. Socialtilsynene skal i disse tilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt det konkrete 
tilbud er omfattet af tilsynet. 

En af socialtilsynets primære funktioner er, at godkende de sociale tilbud og plejefamilier. Det betyder, at nye 
sociale tilbud og plejefamilier, offentlige såvel som private, skal godkendes af et socialtilsyn, før tilbuddet må 
tages i brug, og der må visiteres borgere til tilbuddet. Alkoholbehandlingstilbud skal alle re-godkendes af et so-
cialtilsyn inden udgangen af 2017. Dette gælder også for alkoholbehandlingstilbud, der drives af i forvejen god-
kendte stofmisbrugsbehandlingstilbud.  

Socialtilsynet skal endvidere godkende væsentlige ændringer i forhold til, hvad tilbuddet hidtil har været god-
kendt til. Disse ændringer kan for eksempel være udvidelse med flere pladser, nye målgrupper eller fysiske 
rammer.  

Med indførelsen af lov om ændring af om lov om socialtilsyn4 § 2 i 2017, fik socialtilsynene kompetence til 
træffe afgørelse om, at godkendelser kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nær-
mere bestemt periode, efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien.  

Det er en betingelse for godkendelse (og re-godkendelse) af sociale tilbud og plejefamilier, at de efter socialtil-
synets samlede vurdering har den fornødne kvalitet. Hvis tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet, kan socialtil-
synet opstille vilkår for godkendelsen af tilbuddet eller træffe afgørelse om skærpet tilsyn og udstede påbud, 
som tilbuddet skal opfylde for, at tilbuddet fortsat kan være godkendt. I sidste instans kan socialtilsynet tilbage-
kalde godkendelsen, hvilket medfører, at tilbuddet må lukke.   

                                                           

1 Lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24/10/2016 med senere ændringer 
2 LBK nr. 1188 af 24/09/2016 
3 De fire betingelser: 

1. Hjælpen skal ydes til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i lov om socialtil-
syn § 4, stk. 1, nr. 2 

2. Der skal være tilknyttet servicearealer til boligerne og hjælpen skal udgå herfra og ydes af et fast ansat personale. 
3. Tilbuddet til beboerne skal generelt omfatte en væsentlig andel af støtte efter servicelovens § 85 i forhold til hjælpen efter de 

andre nævnte bestemmelser, da det som udgangspunkt er den type hjælp, der gør, at tilbuddet kan sidestilles med botilbud 
efter servicelovens §§ 107 og 108. 

4. Tilbuddets målgruppe skal være personer, der efter kommunalbestyrelsens afgørelse har ophold i boligen på grund af nedsat, 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

4 Lov nr. 647 af 08/06/2016 
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Socialtilsynene skal i henhold til lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelse føre tilsyn og vurdere tilbud-
denes kvalitet efter fælles kvalitetsmodeller for både plejefamilier og for de øvrige tilbud. Tilbuddenes kvalitet 
vurderes efter følgende temaer: 

1) Uddannelse og beskæftigelse 
2) Selvstændighed og relationer 
3) Målgrupper, metoder og resultater 
4) Familiestruktur og familiedynamik - for plejefamilier 
4) Organisation og ledelse - for tilbud 
5) Kompetencer 
6) Økonomi  
7) Fysiske rammer 

Inden for hvert tema, er der en række kriterier og indikatorer, som socialtilsynet skal vurdere tilbuddet efter. 
Kvalitetsmodellerne skal sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor tilbuddene bliver vurde-
ret ud fra de væsentligste parametre for kvalitet. Kvalitetsmodellerne kan læses i deres fulde længde i bekendt-
gørelse om socialtilsyn.  

Illustration af vurderingsprocessen 

 

 

 

Samlt vurdering af 
om tilbuddet kan 

godkendes 
(jævnfør §§ 6 og 

12 - 18 samt 
relaterede 

lovgivninger)

Kvalitetsvurdering 
(temaer jævnfør §

6)

Kvalitetsbedømm
else (kriterier og 

indikatorer 
jævnfør 

kvalitetsmodellen)

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurde-

ring af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer 

(§6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har 

den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage 

forhold, der falder indenfor de syv temaer, men som ikke 

er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. 

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet 

ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer 

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at 

kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer socialtil-

synet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat god-

kendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organi-

satoriske forhold jævnfør lov om socialtilsyn §§ 12 - 18 

samt relaterede lovgivninger for eksempel lov om social 

service, retssikkerhedsloven med mere. 
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Årsrapporten vil beskrive, hvad Socialtilsyn Øst har foretaget af tilsyn ud fra en kvantitativ tilgang. Der vil endvi-
dere være en kvalitativ tilgang, hvor det beskrives, hvordan kvalitetsniveauet i de sociale tilbud og plejefamili-
erne er set i 2016.  

Mission og kerneopgave 

Socialtilsyn Øst’s mission er, jævnfør den gældende tilsynspolitik, der er fælles for alle fem socialtilsyn: 

• At kontrollere, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og 
private tilbud efter lov om social service 

• At der ikke foregår misbrug af offentlige midler på stedet  

• At bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene på det specialiserede socialområde 

• At sikre professionalisme, uvildighed og systematik i tilsynsarbejdet via et fagligt kompetent tilsyn.  
 
Socialtilsyn Øst’s mission har dermed både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv.  

Socialtilsyn Øst har som en del af Holbæk Kommune arbejdet med kerneopgavebeskrivelse. Socialtilsyn har be-
skrevet kerneopgaven som:  

Med udgangspunkt i servicelovens formålsbestemmelser skal Socialtilsyn Øst sikre kvalitet og trivsel i de so-
ciale tilbud. 

Hvis missionen skal indfries, forudsætter det en udstrakt grad af dialog mellem socialtilsynene og de forskellige 
samarbejdspartnere, sociale tilbud og plejefamilier. For at indfri målsætningen har Socialtilsyn Øst i 2016 
blandt andet afholdt informationsrunder, hvor Socialtilsyn Øst’s ledelse har holdt møder med alle kommuner i 
regionen (samt Hjørring). Derudover har Socialtilsyn Øst afholdt informationsmøder for samarbejdspartnere, 
herunder for sociale tilbud og plejefamilier. 
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Læsevejledning til årsrapporten 2016 

Årsrapporten 2016 er bygget op i fem hovedkapitler. 

1. kapitel handler om Socialtilsyn Øst’s vurdering af kvaliteten i tilbuddene og plejefamilierne. Kapitlet beskri-
ver hvordan kvalitet i tilbuddene skal forstås og hvilke metoder der er valgt til belysningen af kvaliteten i tilbud 
og plejefamilier. Kapitlet starter med at belyse den generelle kvalitet på baggrund af de gennemsnitlige score 
inden for de syv temaer i kvalitetsmodellen. De fem socialtilsyn har besluttet, at have fokus på udviklingspunk-
ter i årsrapporten for 2016. Til denne belysning har Socialtilsyn Øst taget udgangspunkt i de temaer, hvor der er 
udstedt flest udviklingspunkter i 2016. Derudover beskrives ny-godkendelsesprocessen for plejefamilier. 

2. kapitel indeholder en beskrivelse af de kvantitative data i Socialtilsyn Øst. Data vedrører blandt andet opga-
veporteføljen ved udgangen 2016, antal tilsyn og sanktionstyper herunder indholdet af sanktionerne. Derud-
over opgøres antal klager, modtagne magtanvendelsesindberetninger og henvendelser om bekymrende for-
hold, herunder årsager og hvad disse har givet anledning til. Da der er særligt fokus på sagsbehandlingstid, vil 
disse endvidere blive gennemgået i kapitlet. 

3. kapitel belyser kort Socialtilsyn Øst’s budget og regnskab for 2016 og udviklingen i tilsynstaksterne. 

4. kapitel beskriver Socialtilsyn Øst’s organisering, herunder den medarbejdersammensætning og de kompe-
tencer der i 2016 var til udførelse af kerneopgaven -  tilsynsforpligtelsen.  

5. kapitel indeholder et sammendrag af de konklusioner Socialtilsyn Øst har draget på baggrund af beskrivel-
serne i de ovenstående kapitler. Derudover, opstiller Socialtilsyn Øst nogle anbefalinger til kommuner, tilbud 
og plejefamilier.  
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1. Kvalitet i tilbuddene 

Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet ud 
fra en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jævnfør lovbekendt-
gørelse om socialtilsyn § 65. Kvalitetsvurderingerne foretages ud fra 
kvalitetsmodellen, som fremgår af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om 
socialtilsyn6. 

I henhold til lov om socialtilsyn § 9, skal socialtilsynene udarbejde en år-
lig rapport om kvaliteten i tilbuddene. Socialtilsynets årsrapport skal in-
deholde kvantitative opgørelser om godkendelser, tilbagekaldte god-
kendelser og lignende jævnfør bekendtgørelse om socialtilsyn § 18. Udover de kvantitative opgørelser skal soci-
altilsynets årsrapport også indeholde generelle og kvalitative overvejelser om kvaliteten i tilbuddene jævnfør 
bekendtgørelse om socialtilsyn § 18, stk. 3.  Indholdet i socialtilsynets årsrapport kan endvidere rumme social-
tilsynets overvejelser om udvalgte fokuspunkter jævnfør bekendtgørelse om socialtilsyn § 18, stk. 4.   

Fokuspunkter til belysning af kvaliteten 

Belysningen af kvaliteten i de sociale tilbud og i plejefamilierne belyser i 2016 den faglig kvalitet. De fem social-

tilsyn i Danmark, har for 2016 valgt at belyse emnet udviklingspunkter. Med udviklingspunkter skal forstås, de 

af socialtilsynet givne udviklingspunkter i forbindelse med tilsyn. Udviklingspunkterne anvendes når socialtilsy-

net kan se, at der er udviklingspunkter som tilbuddet/plejefamilien kan arbejde med, uden at der er behov for 

at anfægte kvaliteten i øvrigt. Udviklingspunkterne er forskelle fra opmærksomhedspunkter, der anvendes når 

kvaliteten bør forbedres og manglende opfølgning kan betyde, at socialtilsynet påtænker at iværksætte sankti-

oner.  

Belysningen vil rumme et tilsynsmæssigt perspektiv og et modtager perspektiv, herunder en analyse af: 

• Hvad er et udviklingspunkt 

• Hvad omhandler et typisk udviklingspunkt 

• Er udviklingspunkterne anvendelige 

• Hvad har udviklingspunkterne givet anledning til 

Fokuspunktet udviklingspunkter er valgt ud fra en konkret vurdering baseret på de erfaringer socialtilsynet har 
gjort sig i løbet af 2016. Herunder belyses effekten og anvendelsen af udviklingspunkter, set ud fra de tilbud og 
plejefamilier, der har modtaget udviklingspunkter. Erfaringerne har vist, at der udstedes mange udviklings-
punkter og at der i forhold til enkelte temaer er en hyppig anvendelse af udviklingspunkter. Udviklingspunk-
terne siger ikke noget om den generelle kvalitet i tilbuddet eller plejefamilien, men kan højne kvaliteten på en-
kelte fokusområder. 

Socailtilsyn Øst har endvidere også valgt, at belyse ny-godkendelsesprocessen for plejefamilier, herunder ana-
lyse af årsager til: 

• Tilbagetrækning af ansøgning 

                                                           

5 Lovbekendtgørelse nr. 70 af 18/01/2017 
6 Bekendtgørelse nr. 1675 af 16/12/2016 
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• Ikke godkendelse 

• Godkendelse med sanktioner 

Socialtilsyn Øst har igen i 2016 valgt af have fokus på ny-godkendelsesprocessen på plejefamilieområdet, da 
antallet af aktive plejefamilier og tilbudsansøgninger på plejefamilieområdet falder. For at sikre dels rekrutte-
ring og den bedste kvalitet i de ny-godkendte plejefamilier har Socialtilsyn Øst valgt at beskrive, hvordan social-
tilsynet ny-godkender plejefamilier.  

Metode til undersøgelse af tilbuddenes kvalitet 

Socialtilsyn Øst har valgt at belyse kvaliteten med datatræk i Tilsyn.dk7 på tema niveau.  Herudover, er der ana-
lyseret på cirka 13 % af de tilbud og plejefamilier, der har fået gennemført driftsorienteret tilsyn eller en re-
godkendelse i 2016, der har resulteret i et udviklingspunkt.   

Denne analyse, har givet anledning til en nærmere belysning af følgende mest fremtrædende udviklingspunk-
ter: 

Tabel 1: Hyppigste temaer med udviklingspunkter 

Plejefamilier Tilbud 

Kompetencer Målgrupper, metoder og resultater 

 

Det brede udsnit af tilsynsrapporter danner basis for analysen og vil så vidt muligt belyse den faglige kvalitet 
vedr. driftsorienteret tilsyn og re-godkendelser med særlig fokus på temaerne ovenfor. 

20 % af de tilbud og plejefamilier der indgår i analysen har modtaget et spørgeskema. Spørgeskemaet der frem-
går af Bilag 1, skal være med til at belyse effekten og anvendelsen af udviklingspunkter, set ud fra de tilbud og 
plejefamilier, der har modtaget udviklingspunkter.  

Spørgeskemaernes indhold: 

1. Hvad har udviklingspunkterne givet anledning til? 
2. Opleves udviklingspunkterne som kontrol eller udvikling? 
3. Hvad kan udviklingspunkterne anvendes til? 
4. Kan udviklingspunkterne omsættes til noget brugbart og er de klart formuleret? 
5. Øvrige kommentarer 

Datatrækkene og analysen af tilsynsrapporterne har til hensigt at afklare de erfaringer, som er gjort i 2016 i for-
hold til temaerne med udviklingspunkterne, der fremgår af Tabel 1: Hyppigste temaer med udviklingspunkter. 

I forhold til belysning af ny-godkendelsesprocessen har ny-godkendelsesteamet på plejefamilieområdet udar-
bejdet en analyse på baggrund af de erfaringer, som de har gjort sig i forbindelse med: 

• Informationsmøder 

• Behandling af ansøgninger 

• Grundkurser 
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• Godkendelsesprocessen 

Analysen foretaget af ny-godkendelsesteamet er sammenholdt med datatræk i Tilsyn.dk, så belysningen af ny-
godkendelsesprocessen er så nuanceret som muligt.  

Gældende for hele analysedelen er, at der er taget udgangspunktspunkt i tilsynsrapporter om, hvordan tilbud-
dene arbejder med mål og målopfyldelse i deres indsatser, der berører det enkelte fokusområde. Socialtilsynet 
skal ved tilsynene bedømme det sociale tilbuds og plejefamiliernes forudsætninger for og forventede evne til at 
opfylde indikatorer og kriterier i kvalitetsmodellen. Indenfor hvert tema skal socialtilsynet lave en samlet tema-
vurdering med udgangspunkt i scoring (bedømmelse) af indikatorerne, der giver grundlag for bedømmelsen af 
kriterierne. Hver indikator gives en score. På baggrund af denne score, udregnes der automatisk en samlet 
værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Scoren udregnes som et gennem-
snit af henholdsvis indikatorernes og kriteriernes score. Alle temavurderinger opsummeres og fremgår af den 
samlede vurdering.  

I de beskrivelser, hvor der opgives procenter, skal disse opfattes som skøn, da det ikke er hele Socialtilsyn Øst’s 
opgaveportefølje, der er analyseret. Der skal derfor tages forbehold for valideringen heraf, hvis der ses på hele 
organisationen. Socialtilsynene har været i drift i tre år, hvorfor årsrapporten giver et foreløbigt billede og viser 
nogle overordnede erfarede eller skønnede tendenser. 

Den faglige kvalitet 

Den faglige kvalitet skal her forstås som en kvalitetsopfattelse, der er fastlagt af lovgivningen og kvalitetsmo-
dellen, som er baseret på standarder og indikatorer for kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilierne. Vurderin-
gen af et socialt tilbuds eller en plejefamilies samlede kvalitet sker ud fra en samlet faglig vurdering inden for 
rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Hvis socialtilsynet vurderer, at det 
vil være relevant for kvalitetsvurderingen, kan de inden for rammerne af temaerne i kvalitetsmodellen vælge at 
inddrage andre forhold. 

Opgave portefølje 

Ved udgangen af 2016 bestod Socialtilsyn Øst’s opgaveportefølje af: 

Tabel 2: Antal godkendte tilbud fordelt på tilbudstype 

 
Traditionelle tilbudstyper 

§ 66, stk. 1 § 66, stk. 2 I alt 

Plejefamilier 1.172 32 1.204 

 Kommunalt Regionalt Privat I alt 

Børne- og unge tilbud 14 1 61 76 

Voksentilbud 123 4 85 212 

Kombinerede børne-/unge og vok-
sentilbud 

22 5 69 96 

Traditionelle tilbud i alt  384 
 Andre tilbudstyper 

Koncerner  10 

Tilbud under koncerner  21 
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Tabel 3: Antal godkendte tilbud pr. kommune 

Kommune Tilbudstype Andre til-
budstyper 

Plejefam-
ilier 

I alt 

Børn/unge Voksne 
Børn/unge/vok-

sne 
Koncern 

Under 
koncern 

§ 66, 
stk. 1 

§ 66, 
stk. 2 

Til-
bud 

Andre 
til-

buds-
typer 

Pleje-
fami-

lie 

Faxe 3 6 11 0 2 50 7 20 2 57 

Greve 1 3 2 0 0 29 1 6 0 30 

Guldborgsund 11 17 10 0 0 127 2 38 0 129 

Hjørring 1 25 8 2 3 121 1 34 3 122 

Kalundborg 7 13 4 0 1 98 1 24 0 99 

Køge 3 7 1 1 1 45 2 11 1 47 

Lejre 6 9 2 1 1 25 0 17 1 25 

Lolland 4 13 5 1 1 108 2 22 1 110 

Næstved 9 33 9 1 2 101 2 51 1 103 

Odsherred 6 12 9 1 3 63 3 27 1 66 

Ringsted 2 5 2 0 0 21 0 9 0 21 

Roskilde 6 16 1 1 0 49 2 23 1 51 

Slagelse 3 25 8 0 0 106 4 36 0 110 

Solrød 0 1 0 1 0 11 2 1 1 13 

Sorø 4 12 3 0 3 52 1 19 0 53 

Stevns 4 1 2 0 0 44 0 7 0 44 

Vordingborg 5 11 17 1 1 121 2 33 1 123 

Anden 1 3 2 0 3 1 0 6 0 1 

I alt 76 212 97 10 21 1.172 32 384 21 1.204 
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Generel kvalitet 

Den generelle kvalitet på plejefamilie- og tilbudsområdet belyses ud fra de score og bedømmelser, der er givet 

inden for hvert af de syv temaer i kvalitetsmodellen. I datagrundlaget indgår ny-godkendte plejefamilier og til-

bud ikke, da disse tilsynstyper ikke skal have scorer, men får en bedømmelse på indikatorniveau – Forventes at 

kunne opfylde indikatoren eller Forventes ikke at kunne opfylde indikatoren. Disse bedømmelser understøttes 

af en prosatekste udarbejdet af den enkelte tilsynskonsulent på baggrund af tilsynsbesøget, det indkomne ma-

teriale med mere.  

Plejefamilier 

Socialtilsyn Øst har gennemført tilsyn med 1.204 plejefamilier.  

Diagram 1: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer 

 

Det fremgår af Diagram 1: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer, at scorerne 
ligger stabilt fra 2014 til 2016. Scorerne er status quo eller i en lille stigning, hvis 2014 og 2016 sammenlignes. 
Dette vurderer Socialtilsyn Øst som en positiv udvikling, der er et resultat af socialtilsynets virke, herunder dia-
log, anbefalinger og udviklingspunkter med mere. At scorerne er status quo er et udtryk for, at kvaliteten gene-
relt ikke er forringet. 

Der er flere årsager til, at scorerne er næsten uændret. I forhold til Uddannelse og beskæftigelse kan blandt 
andet nævnes, at de plejefamilier, der har aflastningspladser eller meget små børn sjældent vil opnå en særligt 
høj score, da denne målgruppe falder uden for temaet Uddannelse og beskæftigelse, men skal alligevel opnå 
en score for at tilsynsrapporten kan dannes. Derudover, vil plejefamilierne fysiske rammer mere eller mindre 
være status quo, da der løbende vedligeholdes på de fysiske rammer og at plejefamilierne ikke flytter hverken 
hvert eller hvert andet år. Der hvor de lave score kan forekomme vedrørende de fysiske rammer er når der 

Familiestruktur
og

familiedynamik
Fysiske rammer Kompetencer

Målgruppe,
metoder og
resultater

Selvstændighed
og sociale
relationer

Uddannelse og
beskæftigelse

Økonomi

2014 4,2 4,4 4,3 3,9 3,6 4,1 4,3

2015 4,4 4,4 4,2 4,1 3,9 4,2 4,2

2016 4,5 4,5 4,3 4,2 3,9 4,2 4,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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komme et nyt plejebarn i familien, der har behov for andre fysiske rammer end det tidligere plejebarn for ek-
sempel på grund af fysisk eller psykisk handicap. 

Socialtilsyn Øst vurderer, at der er en generelt høj kvalitet i plejefamilierne. Denne kvalitet har socialtilsynet 
erfaret, at plejefamilierne kontinuerligt arbejder med, både for at fastholde kvaliteten men også at højne den. 

Børne- og unge tilbud 

Socialtilsyn Øst har gennemført tilsyn med 76 tilbud på børne- og unge området. 

Diagram 2: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer 

 

Det fremgår af Diagram 2: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer, at scorerne 
ligger mindre stabilt fra 2014 til 2016 end plejefamilieområdet. Scorerne er status quo eller i en lille stigning, 
hvis 2014 og 2016 sammenlignes, dog med undtagelse af temaet Selvstændighed og sociale relationer og Øko-
nomi, hvor der er et lille fald. Dette vurderer Socialtilsyn Øst som en positiv udvikling, der er et resultat af soci-
altilsynets virke, herunder dialog, anbefalinger og udviklingspunkter med mere. 

Der kan være er flere årsager til, at scorerne falder. I forhold til for eksempel Økonomi, kan blandet andet næv-
nes, at Socialtilsyn Øst ser en svækkelse af økonomien i et større antal tilbud på børne- og ungeområdet, hvil-
ket påvirker vurderingen af den økonomiske bæredygtighed. Denne udvikling kan skyldes, at der ikke bliver an-
bragt det samme antal børn som tidligere. 

Den største udvikling over de tre år ligger i temaet Kompetencer. I 2014 havde Socialtilsyn Øst i forbindelse 
med de driftsorienteret tilsyn fokus på etablering af et nyt tilsynsværktøj, herunder kvalitetsmodellen, hvilket 
indebar, at der ikke var særligt fokus på enkelte områder i kvalitetsmodellen. I 2015 hvor hovedparten af til-
buddene blev re-godkendt, faldt scoren i temaet Kompetencer, hvilket kan ses som et udtryk for, at der var en 
mere intens prøvelse af tilbuddet i forhold til kvalitetsmodellens temaer. Denne særlige fokus, har i forhold til 

Fysiske rammer Kompetencer
Målgruppe,
metoder og
resultater

Organisation og
ledelse

Selvstændighed
og sociale
relationer

Uddannelse og
beskæftigelse

Økonomi

2014 4,2 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 3,7

2015 4 3 3,9 3,8 3,9 4,2 3,1

2016 4,2 4,1 4,1 4,1 4 4,3 3,4
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temaet Kompetencer gjort en væsentlig forskel, som det kan se i Diagram 2: Udvikling i den gennemsnitlige 
score indenfor hvert af de syv temaer. 

Socialtilsyn Øst vurderer, at der er en generelt høj kvalitet i børne- og unge tilbud. Denne kvalitet har socialtil-
synet erfaret, at tilbuddene kontinuerligt arbejder med, både for at fastholde kvaliteten, men også at højne 
den. 

Voksen tilbud 

Socialtilsyn Øst har gennemført tilsyn med 212 tilbud på voksenområdet. 

Diagram 3: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer 

 

Det fremgår af Diagram 3: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer, at scorerne 
ligger stabilt fra 2014 til 2016. Scorerne er status quo eller i en lille stigning, hvis 2014 og 2016 sammenlignes. 
Dette vurderer Socialtilsyn Øst som en positiv udvikling, der er et resultat af socialtilsynets virke, herunder dia-
log, anbefalinger og udviklingspunkter med mere. At scorerne er status quo er et udtryk for, at kvaliteten gene-
relt ikke er forringet. 

Diagram 3: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer, viser endvidere, at scorerne 
på økonomi er lavere end på de øvrige temaer. Socialtilsyn Øst vil de kommende år undersøge dette tema i for-
bindelse med udvikling af det økonomiske tilsyn, herunder at komme i dialog vedrørende væsentligheden af 
temaet Økonomi. En udvikling, der er nødvendig i forhold til at tilpasse tilsynsopgaven til den nye kvalitetsmo-
del (2017). 

Socialtilsyn Øst vurderer, at der er en generelt høj kvalitet på voksenområdet. Denne kvalitet har socialtilsynet 
erfaret, at tilbuddene kontinuerligt arbejder med, både for at fastholde kvaliteten, men også at højne den. 
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Kombinerede tilbud 

Socialtilsyn Øst har gennemført tilsyn med 96 kombinerede børne- og unge tilbud og voksentilbud. 

Diagram 4: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer 

 

Det fremgår af Diagram 4: Udvikling i den gennemsnitlige score indenfor hvert af de syv temaer, at scorerne 
ligger stabilt fra 2014 til 2016. Scorerne er status quo eller i en lille stigning, hvis 2014 og 2016 sammenlignes. 
Dette vurderer Socialtilsyn Øst som en positiv udvikling, der er et resultat af socialtilsynets virke, herunder dia-
log, anbefalinger og udviklingspunkter med mere. At scorerne er status quo er et udtryk for, at kvaliteten gene-
relt ikke er forringet. 

Den største udvikling over de tre år ligger i temaet Økonomi, der har været i en positiv udvikling. I forhold til 

temaet økonomi blev alle offentlige tilbud i 2015 og 2016 bedømt med scoren 1 (meget lav) på indikatorerne 

11.a Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til 

tilbuddets regnskab og årsrapport og 13.a Tilbuddets økonomiske nøgletal som fremgår af tilbuddets årsrap-

port, er i overensstemmelse med regnskabet, da disse indikatorer skulle bedømmes på baggrund af tilbudde-

nes reviderede regnskab. Da kommuner og regioner i henhold til lovgivningen ikke er forpligtede til at udar-

bejde revideret regnskab på tilbudsniveau, har der således ikke været muligt for socialtilsynet at afdække indi-

katoren, hvorfor de pågældende indikatorer er blevet scoret med 1. Det betyder, at offentlige tilbud alt andet 

lige i gennemsnit er blevet scoret lavere end private tilbud. Det først år i Socialtilsyn Øst’s virke, var der ikke 

den helt samme systematik i forhold til at score de offentlige tilbud, hvilket var forventeligt, da socialtilsynene 

havde to år til at re-godkende alle tilbud og plejefamilier.  

I kategorien kombinerede tilbud, er der en overvægt af private tilbud, og Socialtilsyn Øst har en formodning 
om, at der er sket en stigning af antal private tilbud, som indgår i denne kategori, da især flere børne- og unge-
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tilbud har fået væsentlige ændringer, som har resulteret i at, de også er blevet godkendt efter voksenparagraf-
fer. Imens er antallet af offentlige tilbud i denne kategori ikke umiddelbart ændret væsentligt. Dette vil alt an-
det lige resulteret i, at gennemsnitsscoren for af de kombinerede tilbud er steget i forhold til tidligere. 

Socialtilsyn Øst vurderer, at der er en generelt høj kvalitet på voksenområdet. Denne kvalitet har socialtilsynet 
erfaret, at tilbuddene kontinuerligt arbejder med, både for at fastholde kvaliteten, men også at højne den. 

Udviklingspunkter  

Socialtilsynets opgave i forbindelsen med det driftsorienterede tilsyn er både at føre kontrol med forholdene i 
tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet med henblik på at bidrage til fastholdelse og kontinuerlig udvikling af 
kvaliteten jævnfør lov om socialtilsyn § 7, stk. 1 og vejledning til lov om socialtilsyn8 pkt. 193. Tilsynsopgaven 
indeholder derfor, både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv. I socialtilsynets dialog med 
tilbud og plejefamilie, vil de fra det driftsorienterede tilsyn afdækkede fokus- og udviklingspunkter altid indgå. 
Der er som udgangspunkt potentiale for yderligere kvalitetsudvikling i alle godkendte tilbud og plejefamilier. 
Det er tilbud, plejefamilier og deres driftsherre, der har ansvaret for kvaliteten og kvalitetsudviklingen. 

Socialtilsyn Øst oplevede desværre, at der var 20 % af de tilbud og plejefamilier, der modtog spørgeskemaet 
efter forudgående aftale, der ikke besvarede spørgeskemaet.  

Der har været tilknyttet et eller flere udviklingspunkter i cirka 55 % af de tilsyn Socialtilsyn Øst har udført i 
2016. 

Tabel 4: Antal tilsyn hvor der er udviklingspunkter i mindst ét tema – fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper Antal tilsyn i 2016 
Andel af tilsyns som havde ét eller 
flere udviklingspunkter tilknyttet 

Plejefamilier 1.521 44 % 

Børne- og unge tilbud 113 84 % 

Voksentilbud 289 86 % 

Kombinerede børne-/unge og 
voksentilbud 

100 79 % 

Som det fremgår af Tabel 4: Antal tilsyn hvor der er udviklingspunkter i mindst ét tema – fordelt på tilbuds-
type, er der på plejefamilieområdet tilknyttet væsentligt færre udviklingspunkter på tilsyn udført i 2016 end på 
de andre tilbudstyper. En mulig årsag kan være, at der på tilbudsområdet er flere områder for målrettet red-
skaber til højnelse af kvaliteten, for eksempel anvendelse af dokumentationsmetoder (resultatdokumentation, 
magtanvendelser med mere). Som det fremgår af Tabel 5: Hyppigste indhold af udviklingspunkterne er magt-
anvendelse et hyppigt udviklingsområde på tilbud. I plejefamilier er magtanvendelse ikke tilladt og udviklings-
punkt er derfor ikke anvendeligt. Socialtilsynet vurderer endvidere, at kompleksiteten er større på tilbud, hvor-
for der er større sandsynlighed for, at socialtilsynet udsteder udviklingspunkter på tilbudsområdet. 

På tilbudsområdet udstedes der hyppigst udviklingspunkter indenfor temaet Målgrupper, metoder og resulta-
ter og på plejefamilieområdet vedrører udviklingspunkterne hyppigst Kompetencer.  
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Tema: Målgruppe, metoder og resultater 
Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige 
tilbage og metoder, der fører til positive resultater for borgerne 

 

 
Tema: Kompetencer 
Kriterium 8: Plejefamilien har relevante kompetencer i forhold til at varetage opgaven som plejefamilie 

 

Socialtilsyn Øst’s interne arbejde med udviklingspunkter bærer præg af, at socialtilsynet fortsat er en ung orga-
nisation og kontinuerligt arbejder med ensartethed og gennemsigtighed.  

Tabel 5: Hyppigste indhold af udviklingspunkterne 

Traditionelle tilbudstyper Indhold af udviklingspunkterne 

Plejefamilier Uddannelse/kompetencer herunder intern sparring og supervision 

Børne- og unge tilbud 

Procedureplan for forebyggelse af overgreb, herunder vold og trusler 

Magtanvendelser, herunder konflikthåndtering 

Resultatdokumentation herunder elektronisk journaliserings- og dagsbogssy-
stem 

Voksentilbud 

Resultatdokumentation herunder elektronisk journaliserings- og dagsbogssy-
stem 

Procedureplan for forebyggelse af overgreb, herunder vold og trusler 

Magtanvendelser, herunder konflikthåndtering 

Udviklingsplaner og handleplaner 

Udviklingspunkterne er listet op efter hyppighed på de sager, der er udvalgt til belysningen. De kombinerede 
tilbud indgår i tilbudstyperne børn- og unge og voksne. Af Socialtilsyn Øst’s interne arbejde med udviklings-
punkter bærer præg af, at socialtilsynet fortsat er en ung organisation og kontinuerligt arbejder med ensartet-
hed og gennemsigtighed. 

Af Tabel 5: Hyppigste indhold af udviklingspunkterne fremgår det, at der er sammenfald på tre af de fire em-
ner udviklingspunkterne omhandler på tilbudsområdet: 

• Resultatdokumentation, herunder elektronisk journaliserings- og dagsbogssystem 

• Procedureplan for forebyggelse af overgreb, herunder vold og trusler 

• Magtanvendelser, herunder konflikthåndtering 
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Derudover, er der på voksenområdet en del udviklingspunkter, der omhandler udviklings- og handleplaner. At 
der er en del udviklingspunkter vedr. dette emne, hænger godt sammen med, at Socialtilsyn Øst i 2014 og 2015 
havde særligt fokus på udviklings- og handleplaner, hvilket også fremgik af årsrapporterne for omtalte år. På 
plejefamilieområdet omhandler udviklingspunkterne typisk uddannelse/kompetencer, herunder intern sparring 
og supervision. 

Tilbudsområdets besvarelse af spørgeskemaerne 

Af de besvarede spørgeskemaer kan det aflæses, at udviklingspunkterne har givet anledning til både ændret 
praksis og interne drøftelser. Der hvor udviklingspunkterne har givet anledning til interne drøftelser, er der fo-
retaget gennemgang af procedurer og drøftelser i personale- og ledergrupper.  

Udviklingspunkterne opleves overvejende som anbefalinger, der skal anvendes til udvikling. En del tilbud, har 
oplevet, at udviklingspunkterne har givet anledning til at evaluere egne procedurer og har sat fokus på områ-
der, som tilbuddene selv havde fokus på. Enkelte tilbud oplever udviklingspunkterne som kontrol, men ikke i 
ordets mest negative forstand.  

Enkelte af de tilbud der har fået flere udviklingspunkter, har haft vanskeligt ved at vurdere vigtigheden af ud-
viklingspunkterne, hvorfor de har prioriteret ud fra, at hverdagen skal fungere og at man ikke kan rette op på 
alt på en gang.  

Tilbuddene oplever, at udviklingspunkterne kan anvendes til at sætte øget fokus på problemområder og der 
hvor der i forvejen ikke foreligger interne procedurer, giver udviklingspunkterne anledning til udarbejdelse af 
procedurer og/eller optimering af egne fokuspunkter. Derudover, anvendes udviklingspunkterne også i dialo-
gen med borgerne og skaber en fælles forståelse for indsatsen.  

I forhold til om udviklingspunkterne kan omsættes til noget brugbart og om de er klart formuleret, har tilbud-
dene i overvejende grad svaret ja. Udviklingspunkterne opleves, at være formuleret, så de forholdsvist let kan 
tilpasse det enkelte tilbud. De har også været brugbare i forhold til at underbygge de af tilbuddene i forvejen 
udpegede fokusområder. Enkelte tilbud oplever, at udviklingspunkterne er klar formuleret, men at de ikke fin-
des anvendelige i forhold til målgrupperne og tilbuddenes måder at arbejde på.  

En del tilbud giver udtryk for, at udviklingspunkterne tager udgangspunkt i både bestilling fra myndighed, men 
også borgernes egne ønsker for fremtidige mål.  

De tilbud, der oplever udviklingspunkterne som kontrol har tilkendegivet, at udviklingspunkterne er generalise-
rende og der ikke gives plads til at arbejde anderledes eller nytænke. Enkelte tilbud oplever, at udviklingspunk-
terne er et udtryk for mistillid. Der er et ønske om, at udviklingspunkterne i større grad drøftes i en åben og 
tillidsfuld dialog. 

Plejefamilieområdet besvarelse af spørgeskemaet 

De adspurgte plejefamilier oplyser, at de af Socialtilsyn Øst udstedte udviklingspunkter, generelt har givet an-
ledning til interne drøftelser. Disse drøftelser går blandt andet på selvindsigt og om plejefamilien oplever, at 
udfylde rollen som plejefamilie. Udviklingspunkterne har endvidere gjort, at flere plejefamilier er blevet særligt 
opmærksomme på deres muligheder for kompetenceudvikling. Flere plejefamilier er blevet langt mere opsø-
gende i forhold til de lovpligtige kompetenceudviklingstilbud kommunerne skal tilbyde plejefamilierne - herun-
der supervision og kurser. 
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Udviklingspunkterne opleves af plejefamilierne generelt som udvikling. Der er med til at styrke arbejdet med 
de anbragte børn. De plejefamilier, der oplever udviklingspunkternes om kontrol oplyser, at det ikke er i ordet 
mest negative form, men mere som en anbefaling om hvor plejefamilien kan blive bedre. Plejefamilierne oply-
ser endvidere, at udviklingspunkterne ikke opleves som et udtryk for, at det arbejde der udføres i plejefamili-
erne er dårligt, men at der altid er plads til udvikling. Enkelte plejefamilier oplyser, at de har et ønske om tema-
dage, det er dog uklart, om det er socialtilsynet, kommunen eller andre, de ønsker skal afholde dem.  

Udviklingspunkterne anvendes konkret af plejefamilierne til at blive bedre til at understøtte de anbragte børn, 
nytænke og drøftelser i erfagrupper. Plejefamilierne oplyser, at drøftelserne i erfagrupperne vedrørende udvik-
lingspunkter er meget udbytterigt, da en del plejefamilier oplever, at der stilles meget høje krav, der gør, at der 
bruges meget energi på at gør alt ”korrekt” på bekostning af samværet og fokus på de anbragte børn.  

Plejefamilierne giver generelt udtryk for, at udviklingspunkterne er brugbare, men at det afhænger meget af de 
problematikker de anbragte børn har. Der er i flere plejefamilier oplevelse af, at indsatser iværksat på bag-
grund af udviklingspunkterne, hurtigt har haft en effekt, der opleves som en succes hos både plejefamilien og 
de anbragte børn. Enkelte plejefamilier oplyser, at forståelse og evne til at efterleve anbefalingerne i udvik-
lingspunkterne afhænger af uddannelsesbaggrund og erfaring. Der er et ønske om at socialtilsynet gør en eks-
tra indsats i forhold til formuleringen af udviklingspunkterne, da der er stor vilje til at efterleve udviklingspunk-
terne. 

Socialtilsyn Øst’s erfaring med udviklingspunkterne 

Socialtilsyn Øst vurderer, at udviklingspunkterne modtages positivt i både plejefamilier og tilbud. Socialtilsyn 
Øst tager tilbud og plejefamiliers oplevelser vedrørende tydeligere formulering af udviklingspunkterne, til efter-
retning, så der ikke opstår tvivl om indhold og vigtigheden af udviklingspunkterne.  

På baggrund af besvarelserne af spørgeskemaerne kan Socialtilsyn Øst konkludere, at udviklingspunkterne ge-
nerelt er brugbare og forståelige og at den gode dialog og lyttende tilgang til tilbud og plejefamilier letter løs-
ningen af udviklingspunkternes anbefalinger. 

Plejefamilier 

Plejefamilier er forpligtet til, at deltage i efteruddannelse jævnfør bekendtgørelse om plejefamilier9 § 7 sva-
rende til mindst to kursusdage årligt. Derudover har kommunerne pligt til at kompetenceudvikle plejefamili-
erne jævnfør servicelovens § 66a, stk. 4. På plejefamilieområdet vurderer Socialtilsyn Øst, at en af de største 
udfordringer er, at den ene eller begge plejeforældre ikke i tilstrækkelige grad besidder de kompetencer, der 
skal til for at opretholde en høj kvalitet i plejefamilien.  

Ved gennemgangen af de udvalgte plejefamiliers udviklingspunkter er det tydeligt, at den manglende kompe-
tenceudvikling spreder sig over flere forskellige områder, alt efter de anbragte børns problematikker. Der er 
generelt mangler vedrørende metoder og pædagogiske tilgange, men der kan også nævnes for eksempel prak-
tisk håndtering af sproglige udfordringer, arbejdet med forskellige diagnoser, fysiske udfordringer med mere 

Den manglende kompetenceudvikling gør, at understøttelse af de anbragte børn ikke er optimal og at udviklin-
gen hos de anbragte børn forsinkes eller vanskeliggøres. Socialtilsyn Øst vurderer, at plejefamilierne generelt 

                                                           

9 BEK nr. 809 af 23/06/2016 
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har stor lyst og interesse i, at opnå kompetencer, der kan lette arbejdet og understøtte de anbragte børn, så 
anbringelsen forløber så succesfuld og problemfrit som muligt.  

Alle godkendte plejefamilier skal gennemføre det obligatoriske grundkursus for plejefamilier, men det fore-
kommer stadig, at enkelte plejeforældre ikke har gennemgået grundkurset. Dette gør sig for eksempel gæl-
dende i nogle af de plejefamilier, hvor der ikke tidligere har været to plejeforældre eller hvor der kommer en 
ny partner til. Derudover, vil det være nødvendigt, at socialtilsynet sætter større fokus på de plejefamilier, der 
fungerede som plejefamilier før etableringen af socialtilsynene, da der er en del af disse plejefamilier, hvor den 
ene eller begge plejeforældre ikke har gennemført grundkurset.  

Det er vedrørende kommunernes lovpligtige kompetenceudvikling, at Socialtilsyn Øst ser de største mangler. 
Ifølge plejefamilierne selv, er der en stor andel af plejefamilierne, der ikke bliver tilbudt efteruddannelse af 
kommunen i op til flere år. Denne mangel, er i et omfang socialtilsynet ikke kan lade være med at forhold sig til. 
Socialtilsyn Øst vurderer, at det er et stort problem, da det påvirker kompetencer i plejefamilien negativt og 
derved forringer kvaliteten i plejefamiliens arbejde med de anbragte børn.  

En del plejefamilier, er ikke bekendte med, at kommunerne skal tilbyde kompetenceudvikling og enkelte pleje-
familier mener ikke, at de har behov for kompetenceudvikling. Forestillingen om, at plejefamilierne ikke har 
behov for kompetenceudvikling sætter Socialtilsyn Øst stor fokus på, at det er en misforståelse, der præger ple-
jefamiliens arbejde med de anbragte børn – herunder kvaliteten. Socialtilsyn Øst opfordrer altid plejefamilierne 
til at være mere opsøgende overfor kommunerne i forhold til kompetenceudvikling, både kurser men også su-
pervision eller andre dialogbaserede fora.  

På plejefamilieområdet vurderer Socialtilsyn Øst, at kommunerne ikke fuldt ud lever op til deres forpligtelse om 
at tilbyde efteruddannelse til plejefamilierne og at plejefamilierne ikke har kendskab til forpligtelsen om at del-
tage i efteruddannelse eller i nogle tilfælde vælger at ignorere forpligtelsen. Generelt har Socialtilsyn Øst erfa-
ret, at de plejefamilier, der deltager i efteruddannelse årligt, har stor glæde af det og at kvaliteten i disse pleje-
familier bærer positivt præg af det. Socialtilsyn Øst anbefaler derfor, at kommunerne tager forpligtelsen mere 
alvorligt og derved sikrer en højre og mere stabil kvalitet i plejefamilierne. En mulighed kunne være, at kommu-
nerne samarbejder i forhold til etablering og udbydelse af efteruddannelse, for eksempel ved at lave et fælles 
kursuskatalog. Ved at gå sammen om opgaven, vil der være større sandsynlighed for, at kurserne er relevante 
for flere plejefamilier, da det vil være muligt at udbyde flere kurser til flere plejefamilier end kommunes egne 
plejefamilier.  

Tilbud 

Socialtilsyn Øst vurderer, at en stor del af udviklingspunkterne på tilbudsområdet omhandler manglende udar-
bejdelse af klare og konkret mål i samarbejde med borgerne og heraf manglede tydelig resultatdokumentation.  
En del tilbud, er i en implementeringsfase vedrørende tilbuddenes resultatdokumentation. I den forbindelse 
anbefaler Socialtilsyn Øst, at der foretages en strategisk prioritering af valg af implementeringsmetoder med 
stor medarbejder indflydelse og inddragelse. Derudover, anbefales der et ensartet informations-, viden- og læ-
rings niveau samt en tæt faglig og praksisnær lederunderstøttelse. Dette for at sikre at alle medarbejdere inklu-
siv faste vikarer opnår fælles faglige referencerammer for tilbuddets daglige løsning af kerneopgaver og for 
borgernes mål/delmål for trivsel og udvikling. Herunder fokus på at fælles faglige tilgange og metodekoncepter 
genopfriskes i forhold til praksisanvendelse.  

Socialtilsyn Øst har på nogle tilbud givet udviklingspunkter vedrørende enkel og ensartet dokumentationsprak-
sis, herunder sikre opbevaring af personfølsomme oplysninger.  
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Helt generelt kan Socialtilsyn Øst kun anbefale elektroniske dokumentationssystemer, da dette sikrer en sikker 
opbevaring, overlevering samt systematisk og ensartet registrering.  

På tilbudsområdet har Socialtilsyn Øst erfaret, at der i mange tilfælde mangler beredskabs- og procedureplaner 
for forebyggelse af overgreb af alle slags og på alle niveauer – herunder vold, trusler og magtanvendelser. Disse 
tilbud opfordres blandt andet til at hente inspiration fra socialstyrelsens materiale om overgreb.  

Socialtilsyn Øst ser en sammenhæng mellem manglende kendskab og kompetencer i forhold til stress- og kon-
fliktnedtrappende kommunikation og pædagogiske tilgange og mængden af magtanvendelsesindberetninger. 

Socialtilsyn Øst vurderer, at en del tilbud er meget længe om at få udarbejdet beredskabs- og procedureplaner, 
hvorfor det samme udviklingspunkt kan forekomme flere år i træk. Dette finder Socialtilsyn Øst problematisk, 
da det er af væsentlig betydning, at disse beredskabs- og procedureplaner forefindes, for at sikre færre konflik-
ter, der resulterer i magtanvendelser og øvrige overgreb. Dette betyder, at Socialtilsyn Øst er nødsaget til at 
udstede påbud.   

For at sikre kendskab i tilbuddet til magtanvendelsesreglerne, går en del af udviklingspunkterne på, at tilbuddet 
skal sætte stort fokus på at sikre de ansattes kendskab til procedurer og regler på området. Dette kan blandt 
andet ske på møder, ved undervisning internt og eksternt med mere.  

Et tilbagevende emne ved tilsynene er, at alle magtanvendelser skal registreres og indberettes. Denne pro-
blemstilling har i 2016 udløst udviklingspunkter i nogle enkelte tilbud.  

Socialtilsyn Øst har i 2016 haft et større fokus på overgreb og magtanvendelser på børne- og ungeområdet.  
Dette fokus er generel i på alle niveauer i samfundet og har resulteret i ny lovgivning pr. 1. januar 2017. Social-
tilsyn Øst har modtaget mange henvendelser fra tilbud, der ønsker undervisning i de ny regler om voksenan-
svar. Socialtilsyn Øst’s oplevelse af disse henvendelser er meget positiv, da det viser en vilje i tilbuddene om at 
kompetenceudvikle, så de er bedst muligt rustet til at håndtere magtanvendelser.  

Det er væsentligt at have for øje, at reglerne om magtanvendelser er forskellige på børne- og ungeområdet og 
voksenområdet, herunder også de rettigheder børnene/borgerne har. Dette betyder, at udviklingspunkterne 
kan indeholde forskellige anbefalinger alt efter tilbudstype og målgruppe.  

Generelt vurderer Socialtilsyn Øst, at tilbuddene har en høj kvalitet, men at der altid er anledning til forbedrin-
ger. Det mest positive i den henseende er, at tilbuddene er meget villige og positive overfor anbefalingerne i 
udviklingspunkterne og at både de og socialtilsynet ser, at udviklingspunkterne gør en forskel.   
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Ny-godkendelser plejefamilier 

Ny-godkendelser  

Socialtilsyn Øst afholder selv grundkurser for plejefamilier. I 2016 var 
der 136 plejefamilier, der ansøgte om godkendelse, heraf er 26 ble-
vet godkendt, 66 trak selv deres ansøgning i processen og 2 fik afslag 
på deres ansøgning. Der er pr. 31. december 2016 42 igangværende 
sager vedrørende ny-ansøgninger modtaget i 2016.  

I 2016 er der behandlet 104 ny-ansøgninger modtaget i 2015. Heraf er 49 blevet godkendt, 51 trak deres an-
søgning i processen og 4 har fået afslag på deres ansøgning.  

Det må konstateres, at der er et fald på 29 % i antallet af ansøgninger fra 2015 til 2016, hvilket kan være be-
kymrende i forhold til kommunernes behov. 

Socialtilsynet har besluttet at lave en omfangsrig godkendelsesproces på plejefamilieområdet. Dels for at tilgo-
dese kommunernes behov for et større antal plejefamilier og dels for at sikre, at de ny-godkendte plejefamilier 
har en høj kvalitet og stor forståelse for de rettigheder og pligter, der er forbundet med det at være en plejefa-
milie.  

I Socialtilsyn Øst er godkendelsesprocessen opdelt i forskellige faser. Der deltager to tilsynskonsulenter på be-
søgene, og det er vægtet, at én af disse vil være gennemgående i hele familiens godkendelse og derfor også vil 
være underviser på det grundkursus, som familien skal deltage i. Dette betyder, at man kan medtage observati-
oner og elementer fra undervisningen i samtalerne med den enkelte familie. Proceduren giver et godt kend-
skab til den enkelte familie og dermed også en god baggrund for fastsættelse af den målgruppe, som familien 
bliver godkendt til.  

At Socialtilsyn Øst selv afholder grundkurserne har ligeledes betydet, at der har været mulighed for at fokusere 
undervisningen målrettet i forhold til de familier, der har været på det enkelte hold. Det har for eksempel bety-
det, at hold, hvor der har været flere, der ønskede opgaver med spædbørn, havde en religion der fyldte i hver-
dagen, var en sammenbragt familie eller andet, er der blevet brugt tid på drøftelse af de dilemmaer dette 
kunne indebære.  
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Diagram 5: Godkendelsesprocessen 

 
 

1. fase

• Ansøgning indsendes med bilag

• Indhentelse af straffe- og børneattester

• Påmindelse ved eventuelt manglende indsendelse af materiale

• Sagsbehandling begynder, når alt materiale er modtaget

2. fase

• Sagsoverdragelse fra administrativ medarbejder til ny-godkendelsesteamet

• Ansøgning screenes for for eksempel om der er ekstra værelse (såfremt der søges som døgnpleje), 
hvorvidt der mangler yderligere oplysninger i forhold til sygdom, pensionssag eller andet

3. fase
• På baggrund af indsendte årsopgørelser og budget, udfærdiges der en økomomisk beregning

4. fase

• Familien modtager 1. besøg hvor tre ud af de syv temaer i kvalitetsmodellen gennemgås (”Fysiske 
rammer”, ”Økonomi” samt ”Familiestruktur og familiedynamik”). Der udleveres en opgave, hvori 
familien skal beskrive deres livshistorie, som indsendes inden 2. besøg. 

5. fase
• Familien kommer på 4 dages grundkursus

6. fase

• Familien modtager 2. besøg, hvor de sidste fire temaer fra kvalitetsmodellen gennemgås (”Uddannelse 
og beskæftigelse”, ”Selvstændighed og sociale relationer”, ”Målgruppe, metoder og resultater” samt 
”Kompetencer”). Herudover gennemgås relevante dele fra familiens livshistorie, observationer og 
drøftelse af grundkursus samt en samtale med familiens egne hjemmeboende børn. 
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Informationsmøder 

Forud for grundkurserne afholder Socialtilsyn Øst informationsmøder for potentielle kommende plejefamilier. 
Socialtilsyn Øst har i 2016 afholdt ni informationsmøder (fem i Holbæk og fire i Nykøbing Falster). Informations-
møderne har til formål at rekruttere plejefamilier, at give viden omkring processen i forhold til godkendelse 
samt hvilke krav der stilles til plejefamilien i tiden fremover.  

På informationsmøderne orienteres om godkendelsesproces, kvalitetsmodel, krav for godkendelse med mere. 
For yderligere oplysninger henvises til vores hjemmeside10.  

Der lægges vægt på, at informationsmøderne er dialogbaserede, så ansøgerne har mulighed for at spørge ind 
til de enkelte temaer samt få svar på specifikke spørgsmål. 

Socialtilsyn Øst erfarer fortsat, at der er familier, der allerede efter informationsmødet trækker deres ansøg-
ning eller aldrig søger. Dette skyldes, at de ud fra den viden, de får, blandt andet vurderer, at et plejeforhold 
enten ikke passer ind i deres familie, at deres egne børn er for små for nuværende, at de reelt ikke har et væ-
relse til rådighed for et døgnplejebarn, som der kræves med mere. Socialtilsyn Øst har vurderet, at indsatsen 
med informationsmøder fortsat er hensigtsmæssig, fordi alternativet ville være, at der skulle sagsbehandles på 
en række sager, der ville ende med, at familierne selv trak sig eller fik afslag. 

Det er en kommunal opgave, at rekruttere plejefamilier. Socialtilsynet er åbne overfor at stille sig til rådighed 
ved kommuners lokale rekrutteringsindsatser for plejefamilier.  

Grundkurser 

Socialtilsynets grundkursus foregår efter KRITH modellen11, som er den model, Socialstyrelsen har fået udarbej-
det til formålet. Alle undervisere på grundkurset er uddannede KRITH konsulenter. Socialtilsyn Øst har samlet 
haft ni grundkurser i 2016 (fem i Holbæk og fire i Nykøbing Falster). 

Grundkursets varighed er de lovpligtige fire dage.  

                                                           

10 www.socialtilsynost.dk 
11 KRITH modellen står for: 

• Kompetencer 

• Ressourcer 

• Inddragelse 

• Tillid, trivsel og tilknytning 

• Hverdagsliv 
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Diagram 6: Flow over kursusdage 

 

Undervisningen er en kombination af oplæg, film og øvelser. Der lægges vægt på dialogbaseret undervisning 
samt, at der kan differentieres i vægtningen efter kursisternes behov. Dog fastholdes det, at alle hold skal igen-
nem samtlige emner.  

Der er evaluering af det enkelte kursus efter Delphi-metoden12, som er en anonym evaluering fra den enkelte 
kursist. Evalueringerne har været meget positive, og som typiske tilbagemeldinger er: 

• At der er en høj faglighed 

• Dygtige og engagerede undervisere 

• Føler sig klædt på til en opgave som plejefamilie 

• Godt udbytte af drøftelserne med medkursisterne 

Der har i 2016 været få kursister i forhold til foregående år, som allerede var eksisterende plejefamilier, men 
som aldrig havde fået det lovpligtige grundkursus på trods af, at de var godkendt efter 2006. Dette skyldes at 
de blev prioriteret til grundkursus som forudsætning for deres re-godkendelser (2014 og 2015). Der har i 2016 
fortsat været nogen, hvor en plejeforælder har mødt en ny kæreste, der så har skullet gennemgå grundkursus i 
forbindelse med ændring af godkendelsen. Der har i 2016 været et stigende antal plejefamilier, der allerede var 
konkret godkendt til en opgave, men som søgte en generel godkendelse og som aldrig havde deltaget i det lov-
pligtige grundkursus. Socialtilsyn Øst har i lighed med sidste år, fået meget positive tilbagemeldinger på grund-
kurser fra de familier, der allerede havde en opgave. Flere har tilkendegivet, at have fået en viden og nogle 
værktøjer, der gjorde, at de følte sig klædt bedre på i forhold til deres opgave.   

                                                           

12 En Delphi-evaluering starter med en almindelig lyn-evaluering, men i stedet for at underviser samler sedlerne ind med det samme, 
bliver de sendt rundt til samtlige deltagere på holdet. Deltagerne læser sedlerne og sætter en streg nederst på sedlen, hvis de er enige 
med udsagnet. Hvis de er uenige, undlader de at sætte en streg. 
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Socialtilsyn Øst har fået mundtlige tilkendegivelser fra kommunerne om, at de ny-godkendte plejefamilier er 
meget kompetente og de har et godt grundlag for at varetage opgaven som plejefamilie.  

Ud fra de samlede tilbagemeldinger fra både kommunerne og plejefamilierne, kan det konkluderes, at socialtil-
synet er på rette kurs i forhold til måden at ny-godkende plejefamilier på.  

Det har været undervisernes oplevelse, at dét at have blandede hold af nye som eksisterende plejefamilier lige-
ledes har givet en god dynamik og bidraget til gode diskussioner på holdene. 

Det er endvidere tydeligt, at familierne fra 1. besøg, og til efter de har været på grundkursus, er blevet meget 
bevidste om egne ressourcer samt begrænsninger og dermed er mere skarpe på definitionen af målgruppe for 
egen familie. 

Der er i 2016 løbende blevet evalueret på undervisningsmaterialet og tilføjet nye film/videoer, nyeste undersø-
gelser, ny lovgivning m.m. Der er herunder i slutningen af året indlagt information for ”Lov om voksenansvar13” 
til brug for undervisning i januar 2017. 

Grunde til at ansøgning ikke altid fører til godkendelse 

Ud af det samlede ansøgertal er der 50 % som ikke førte til godkendelse. Heraf har 48,5 % selv trukket deres 
ansøgning og 1,5 % ikke kunnet opfylde temaerne i kvalitetsmodellen. I cirka 31 % af de modtagen ansøgninger 
i 2016 forelå der pr. 31. december 2016 ikke et endeligt resultat. Det betyder, at ovenstående procenter vil æn-
dre sig i takt med afsluttet sagsbehandling.  

Det ses fortsat i 2016, at en stor del af de familier, der selv trækker deres ansøgning, gør det efter 1. besøg. 
Dette skyldes som oftest, at familierne i refleksionerne under socialtilsynets besøg selv bliver bevidste om, at 
der er ting i deres egen helbredstilstand, deres økonomi, i forhold til deres egne børn eller andet, der gør, at 
det for nuværende vil være uhensigtsmæssigt i forhold til egen familie.  

Når Socialtilsyn Øst ikke kan godkende en familie, skyldes det, at en familie ikke lever op til flere af temaerne i 
kvalitetsmodellen. Dette ses ofte at være en blanding af, at familiens økonomiske situation ikke danner bag-
grund for en stabil anbringelse, manglende refleksion hos familien samt, at familien ikke fremstår med det for-
nødne overskud for eksempel på grund af sygdom eller andet. 

Det er dog også set, at der er et enkelt tema, der fremstår så mangelfuldt, at der er givet afslag alene på bag-
grund af dette, dette kan for eksempel være i forbindelse med egne børns anbringelse. 

Hjørring  

Socialtilsyn Øst står ligeledes for ny-godkendelser i Hjørring Kommune. Dette skyldes, at Socialtilsyn Nord er 
beliggende i Hjørring Kommune og ikke må føre tilsyn med sig selv.  

Der har som noget nyt i 2016 været afholdt to informationsmøder i Hjørring (et i foråret og et i efteråret) i lig-
hed med dem, der afholdes på Sjælland. 

                                                           

13 Lov nr. 619 af 08/06/2016 
(footnote continued) 
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Godkendelsesprocessen er den samme som øvrige godkendelser i Socialtilsyn Øst, dog med den undtagelse, at 
de modtager grundkursus via AMU på SOSU Nord14.  

I 2016 var Socialtilsyn Øst i Hjørring ni gange i forbindelse med godkendelse af ny-ansøgninger.  

Diagram 7: Ligheder mellem de ny-ansøgende plejefamilier: 

 

Sagsbehandlingstid 

Der har i 2016 været en del sager, hvor sagsbehandlingstiden har trukket ud, primærårsager hertil er, at: 

• ansøgeren flere gange skal rykkes for fremsendelse af materiale 

• der gennem længere tid er afventet materiale fra for eksempel egen læge, sygehus, sagsbehandler i 
kommunen med mere. 

• familierne selv har bedt om at afvente deltagelse på et grundkursus, for eksempel fordi de er blevet 
indlagt på sygehus, er blevet opereret, at familiens barn er ved at flytte og de dermed får et værelse 
ledigt med mere. 

Når der er ansøgere, der står overfor en større ændring i deres familieforhold, anbefaler Socialtilsyn Øst, at de 
trækker deres ansøgning tilbage for så at ansøge på ny, når de har fået foretaget ændringerne. Ændringerne 
omhandler blandt andet: 

• Graviditet 

• Større ny-, om- og tilbygninger 

• Flytning 

                                                           

14 Arbejdet som plejefamilie 

Alder

• Ansøgerne ligger i aldersgruppen 40 – 55 år 

Uddannelse

• Ansøgerne har et bredt udsnit af uddannelsesbaggrund af hhv. kortere til ingen egentlig 
uddannelsesbaggrund, mellemlange uddannelser samt længerevarende universitetsuddannelser. I 
2016 har der vist sig at være en overvægt i familier, hvor den ene af parterne har en pædagogisk 
uddannelse.

Familiestruktur

• Ansøgerne er repræsenteret med en blanding af de gængse familietyper som kernefamilier med et 
langt samliv og fælles børn, sammenbragte familie med hhv. dine og mine børn, enlige med eller uden 
børn samt en stigning i par, der ikke selv kan få egne børn. 

Økonomi

• Ansøgernes økonomiske baggrund er, ligesom deres uddannelsesbaggrund, meget forskellig. De fleste 
ansøgere har dog en økonomi, hvor indtægter og udgifter er fornuftige i forhold til hinanden og med et 
rådighedsbeløb der giver grundlag for en stabil anbringelse. Der ses dog umiddelbart at have været en 
stigning i ansøgninger, hvor den ene part har pension, flexjob eller er under udredning hertil. 

http://www.sosunord.dk/kurser/kursuskatalog/fag/47873-arbejdet-som-familieplejer/
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• Økonomiske udfordringer 

Ved udgangen af 2016 var Socialtilsyn Øst i bund med alle ny-godkendel-
ser, hvilket betyder, at alle ny-ansøgninger har en igangværende sagsbe-
handling. 

2. Socialtilsyn Øst’s virke i året 2016 – kvantitativdata 

Hvert år udarbejdet Socialtilsyn Øst et kapitel om de kvantitative data. 
Data vedrører blandt andet opgaveporteføljen ved udgangen af det kalenderår årsrapporten omhandler, antal 
tilsyn, antal sanktioner, antal klager, sagsbehandlingstid med mere. 

Antal sager i Socialtilsyn Øst 

Med udgangen af 2016 er socialtilsynets opgaveportefølje som følger: 

Tabel 6: Antal tilbud fordelt på tilbudstype 

Traditionel Tilbudstype I alt 

Plejefamilier 1.204 

Børne- og unge tilbud 76 

Voksentilbud 212 

Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 96 

Andre tilbudstyper Antal (uafhængig af størrelse) 

Koncerner 10 

Tilbud under koncerner 21 

Beskrivelse af udviklingen af socialtilsynets opgaveportefølje i 2016 

Ved udgangen af 2016 havde Socialtilsyn Øst 1.588 tilbud og plejefamilier. Opgaveporteføljen er derved faldet 
6,3 % i forhold til ved udgangen af 2015. Opgaveporteføljen har hele 2016 været i udvikling. Dette skyldes 
blandt andet, at flere plejefamilier selv har meddelt, at de ikke længere ønsker at være plejefamilie, og at nogle 
plejefamilier, der har været generelt godkendt, er blevet konkret godkendte.  

Årets godkendelser  

Socialtilsynet skal behandle ansøgninger om godkendelse fra sociale tilbud og plejefamilier. Disse ansøgninger 
tilgår løbende og bliver ligeledes løbende sagsbehandlet.  

Det er tidspunktet for offentliggørelsen af godkendelsen, som er afgørende for, hvilket år den aktuelle godken-
delse registreres under. Eksempel: Det sagsforberedende arbejde, herunder besøg på tilbuddet, er gennemført 
i 2016, men rapporten offentliggøres først på Tilbudsportalen efter den 1. januar 2017. Denne godkendelse vil 
alene indgå i socialtilsynets årsrapport for 2017.  

Nedenstående Tabel 7: Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype indeholder ansøgninger hvor, der er 
truffet afgørelse om godkendelse eller ikke godkendelse i 2016 og ansøgninger hvor tilbuddet eller plejefami-
lien selv har trukket ansøgningen tilbage i 2016. En del af disse ansøgninger kan være modtaget i 2015. 
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Tabel 7: Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper Godkendt i alt 
Ansøgninger uden godkendelse 

Ikke godkendt 
Ansøgning trukket 

tilbage 

Plejefamilier 75 6 106 

Børne- og unge tilbud 4 1 0 

Voksen tilbud 3 2 1 

Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 10 1 1 

I alt 92 10 108 

Opgaven med at behandle ny-ansøgninger har fyldt meget i 2016. Det hænger blandt andet sammen med, at 
der blev påbegyndt sagsbehandling for ansøgninger fra mange tilbud og især plejefamilier, der selv valgte at 
trække deres ansøgning tilbage.  

Socialtilsyn Øst har ny-godkendt 17 tilbud og 75 plejefamilier i 2016. Der var fire sociale tilbud og seks plejefa-
milier, der fik afslag på godkendelse.  

Socialtilsyn Øst modtog en del ansøgninger om godkendelse fra nye tilbud og plejefamilier, hvor sagsbehandlin-
gen blev påbegyndt i 2016, men som ikke var afsluttet ved nytår. En del af de ansøgninger, som Socialtilsyn Øst 
modtog og opstartede sagsbehandlingen af i 2016, vil derfor først tælle med i statistikken for ny-godkendelser i 
2017. I forbindelse med modtagelse af ansøgninger erfarer Socialtilsyn Øst jævnligt udfordringer i forhold til 
manglende dokumentation, ukorrekte eller manglende indberetninger på Tilbudsportalen og mangelfulde an-
søgninger. Disse udfordringer besværliggør sagsbehandlingen og forøger blandt andet sagsbehandlingstiden.  

En ansøgning, der bliver trukket tilbage, betyder ikke, at der ikke har været noget arbejde med ansøgningen. 
Ressourceforbruget afhænger meget af, hvornår i processen ansøgningen trækkes tilbage. I 2016 var der to til-
bud, der trak deres ansøgning tilbage, og antallet på plejefamilieområdet udgjorde 106. 

Antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor  

Antallet af tilbagekaldte godkendelser opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket tema i kvali-
tetsmodellen, at begrundelsen for tilbagekaldelsen er formuleret. Kun godkendelser, hvor socialtilsynet har 
truffet afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen i 2016, figurerer i opgørelsen. 

Tabel 8: Antal tilbagekaldte godkendelser fordelt på tilbudstyper 

Traditionelle tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 7 

Børne- og unge tilbud 1 

Voksentilbud 0 

Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 2 

I alt 10 

De tilbagekaldte godkendelser har gennemgået en nærmere undersøgelsesproces, og på baggrund heraf har 
socialtilsynet trukket godkendelsen i syv plejefamilier og tre tilbud.  
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Tabel 9: Oversigt over primære årsager til tilbagekaldelse af godkendelse 

Årsag 
Tilbudstyper 

Plejefamilier 
Børn- og 

unge tilbud 
Voksne tilbud 

Kombinerede 
tilbud 

I alt 

1. Uddannelse og beskæftigelse 1 1 0 1 3 

2. Selvstændighed og sociale rela-
tioner 

1 0 0 2 3 

3. Målgruppe, metoder og resul-
tater 

2 1 0 2 5 

4. Organisation og ledelse/fami-
liestruktur og familiedynamik 

5 0 0 2 7 

5. Kompetencer 4 0 0 0 4 

6. Økonomi 1 0 0 1 2 

7. Fysiske rammer 0 1 0 0 1 

I alt 14 3 0 8 25 
Note: Antallet af temaer vil være højere end antallet af tilbagekaldte godkendelser. Det skyldes, at flere temaer godt kan have ligget til 
grund for tilbagekaldelsen. 

Af Tabel 9: Oversigt over primære årsager til tilbagekaldelse af godkendelse fremgår det, at i 2016 var de hyp-
pigste årsager til tilbagekaldelse af godkendelsen Organisation og ledelse/familiestruktur og familiedynamik, 
Målgruppe, metoder og resultater og Kompetencer. 

Tabel 10: Antal ophørte tilbud og plejefamilier 

Traditionelle tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 114 

Børne- og unge tilbud 9 

Voksentilbud 11 

Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 7 

I alt 141 

Antal ophørte, der fremgår af Tabel 10: Antal ophørte tilbud og plejefamilier har af egen vilje oplyst, at de ikke 
længere ønsker at opretholde deres godkendelse. Der er tale om, afsluttede tilsyn, hvor resultatet er ophørt og 
dato for ophør er i 2016. 

På tilbudsområdet er de hyppigste årsager til ophør manglende belægning, konkurs og organisatoriske ændrin-
ger, der blandt andet har resulteret i sammenlægninger. På plejefamilieområdet er de hyppigste årsager til op-
hør samlivsophør, alder og udløb af plejeopgaver.  

§ 85 – botilbud  

Som det fremgår af årsrapporten 2015, blev der i forbindelse med re-godkendelserne af sociale tilbud i 2014 og 
2015 overfor en række tilbud, med pladser efter lov om social service §§ 107 og 108, oprettet i boliger under-
lagt almenboligloven, udstedt vilkår om, at der skulle udarbejdes en plan for hvordan man ville bringe overens-
stemmelse mellem deres godkendelse og det forhold at tilbuddet drives i almene boliger. 
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En af disse afgørelser om re-godkendelse med vilkår blev anket til Ankestyrelsen, der i marts 2016 traf afgø-
relse om, at der ikke kunne udstedes vilkår om dette forhold, idet der fandtes at være tale om en så grundlæg-
gende juridisk uoverensstemmelse at tilbuddenes godkendelse i stedet for burde have været tilbagekaldt. 
Henset til antallet af tilbud i Socialtilsyn Øst’s område, der var re-godkendt med et sådant vilkår, ville det være 
ganske problematisk om disse tilbuds godkendelser skulle tilbagekaldes som følge af en lovteknisk udfordring, 
som ikke har indflydelse på kvaliteten af den indsats der ydes overfor borgerne. 
Der blev derfor via dialog med de berørte tilbud arbejdet videre med processen omkring ændring af tilbudde-
nes konstruktion, således, at der blev skabt overensstemmelse mellem den godkendte indsats og tilbuddets 
fysiske rammer. Problematikken er således for langt hovedparten af tilbuddenes vedkommende løst i 2016, 
mens enkelte falder på plads i løbet af starten af 2017. 

Alle de tilbud som i 2016 har valgt at ændre tilbudstype fra botilbud efter servicelovens §§ 107 og/eller 108 til 
botilbudslignende boform efter servicelovens § 85, er fortsat underlagt socialtilsynets tilsynskompetence, idet 
betingelser herfor i lov om socialtilsyn § 4, stk. 1 nr. 1 - 4, har været opfyldt. 
I den forbindelse kan det afslutningsvist nævnes, at der med virkning fra 1. januar 2017 som følge af den nye 
socialtilsynslov er ændret i ovennævnte betingelser, idet kravet om kommunal visitationsret til boligdelen er 
bortfaldet. Socialtilsyn Øst vil derfor i 2017 skulle tage stilling til om yderligere tilbud skal omfattes af socialtil-
synets tilsynskompetence. 

Antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 

I forbindelse med Socialtilsyn Øst’s tilsynsforpligtelse modtager alle plejefamilier og sociale tilbud minimum et 
tilsynsbesøg årligt.  

Tilsynsbesøgene kan aflægges som anmeldte og uanmeldte. Antallet af tilsynsbesøg kan variere alt efter tilbud-
dets størrelse og forskelle i forhold til det, der ønskes belyst. For eksempel vil et tilbud med mange afdelinger 
typisk få flere tilsynsbesøg i forbindelse med et enkelt tilsyn. Det samme gør sig gældende, hvis et tilbud får et 
skærpet tilsyn. Derfor vil det samlede antal tilsynsbesøg være højere end det samlede antal gennemførte tilsyn. 

Tabel 11: Gennemførte tilsyn 

Traditionelle tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 1.521 

Børne- og unge tilbud 113 

Voksentilbud 289 

Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 159 

I alt 2.082 

Af Tabel 11: Gennemførte tilsyn er det alene gennemførte tilsyn der fremgår. Ud af de 2.082 gennemførte til-
syn, har der fundet fysisk besøg sted i 1.798 af dem. De 286 tilsyn, der ikke har været fysisk besøg på er admini-
strative tilsyn. Et administrativt til kan blandt andet være opfølgning på udstedte vilkår og påbud, væsentlige 
ændringer på tilbudsområdet, tilbagekaldelse af ansøgning på plejefamilieområdet med mere. De 286 admini-
strative tilsyn fordeler sig med 178 på plejefamilieområdet og 108 på tilbudsområdet. 
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Tabel 12: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 

Socialtilsyn Øst 

Tilsynstype Anmeldt Uanmeldt Ialt 

Driftsorienteret tilsyn 1.733 61 1.794 

Re-godkendelser 20 0 20 

Ny-godkendelser 241 0 241 

I alt 1.994 61 2.055 

Tabel 13: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fordelt på tilbudstype 

Plejefamilier 

Tilsynstype Anmeldt Uanmeldt I alt 

Driftsorienteret tilsyn 1.245 18 1.263 

Re-godkendelser 4 0 4 

Ny-godkendelser 221 0 221 

I alt 1.470 18 1.488 

Tilbud 

Tilsynstype Anmeldt Uanmeldt I alt 

Driftsorienteret tilsyn 488 43 531 

Re-godkendelser 16 0 16 

Ny-godkendelser 20 0 20 

I alt 524 43 567 

Af Tabel 12: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og Tabel 13: Antallet af anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøg fordelt på tilbudstype er det også aftaler vedr. ny-godkendelser, der ikke er gennemført endnu, 
der fremgår15.  

Derudover har der været gennemført administrative tilsyn. Disse tilsyn vil ikke indeholde en aftale, da der ikke 
er tale om, at socialtilsynet har været på et fysisk besøg. Denne tilsynstype dækker blandt andet over økonomi-
ske tilsyn, væsentlig ændring, hvor vi har den fulde dokumentation for at kunne træffe afgørelsen, tilbud der er 
blevet godkendt med påbud, hvor påbuddet er opfyldt, og socialtilsynet har den nødvendige dokumentation 
for at kunne træffe en afgørelse, ny-godkendelser der inden tilsynsbesøget trækker deres ansøgning tilbage 
med mere.  

Vedr. ny-godkendelser på plejefamilieområdet vil der altid være to aftaler, da godkendelsesprocessen i Social-
tilsyn Øst indeholder to besøg hos plejefamilien. 

Henvendelser om bekymrende forhold- whistleblowordningen 

Borgere, pårørende, ansatte og andre personer kan anonymt kontakte Socialtilsyn Øst med oplysninger om be-
kymrende forhold på botilbud og i plejefamilier. Socialtilsynet modtager henvendelserne telefonisk og skriftligt 
via webformular. 

                                                           

15 Datatrækket vedrørende tilsynsbesøg, trækkes på aftaler, da det er aftalerne der er anmeldt eller uanmeldte og ikke tilsynet. 
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Til formålet har socialtilsynet etableret en særlig ”whistleblower”- telefon, som er åben for telefoniske henven-
delser indenfor socialtilsynets åbningstider.  Ligeledes er det muligt at benytte en skriftlig webformular via soci-
altilsynets hjemmeside.  

Fem medarbejdere fordelt på de tre afdelinger er samlet i et whistleblowerteam, der varetager opgaven. Tea-
met er desuden tilknyttet en juridisk konsulent. 

Registrering og sagsbehandling 

Socialtilsyn Øst registrerer alle nye henvendelser dagligt på hverdage. Whistleblowerteamet står til rådighed 
for faglig sparring om henvendelsen. Der foretages en risikovurdering af indholdet i henvendelsen, denne - og 
den efterfølgende sagsbehandling - drøftes desuden på faglig sparring indenfor henholdsvis tilbuds- og plejefa-
milieområdet. 

Alle henvendelser bliver registreret enkeltvist, uanset om det er flere anmeldere eller den samme anmelder, 
som kontakter socialtilsynet flere gange.   

Antal henvendelser 

Antallet af modtagne henvendelser om bekymrende forhold steg med 25 % fra 2014 til 2015, og igen en smule 
fra 2015 til 2016 - med 230 henvendelser i 2015 op til 240 henvendelser i 2016.  

Tabel 14: Antal henvendelser 

Henvendelser fordelt på tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 22 

Børne- og ungetilbud 47 

Voksentilbud 86 

Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 77 

Afvist og lukket 8 

I alt 240 

I forhold til antallet af modtagne whistleblow skal det tages i betragtning, at der i forhold til enkelte tilbud er 
modtaget mange whistleblow. For en del tilbuds vedkommende mellem 5 - 10 whistleblow. Samme billede teg-
ner sig på plejefamilieområdet, hvor der også er enkelte familier, som tegner sig for et betydeligt antal henven-
delser. Det forhold, at der modtages flere henvendelser omkring et bestemt tilbud eller en bestemt plejefami-
lie, er efter Socialtilsyn Øst’s erfaring ikke nødvendigvis udtryk for en dårlig kvalitet i tilbuddet, men kan om-
handle henvendelser af chikanelignende karakter typisk fra afskedigede medarbejdere i tilbuddet og biologiske 
forældre i relation til plejefamilier.  

Antallet af modtagne henvendelser om bekymrende forhold er fra 2015 til 2016 steget med cirka 4 %. Dette 
skyldes blandt andet, at borgerne og andre af tilbuddenes interessenter har fået større kendskab til whistleblo-
werordningen. Ordningen har sin berettigelse, hvilket potentielle indberettere er blevet bevidste om. På til-
budsområdet er den største ændring en stigning på 75 % vedrørende de kombinerede børne-/unge og voksen-
tilbud efterfulgt af et fald på næsten 30 % vedrørende børne- og unge tilbud.  
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Diagram 8: Tiltag på baggrund af henvendelser 

 

Henvendelsesmønster 

For at sikre anonymiteten vedrørende årsagerne til henvendelserne, er det alene de tre hyppigste årsager til 
henvendelserne, der beskrives med en kort tekst. 

Ved registreringen af de modtagne whistleblow bliver der angivet en årsag til henvendelsen. Denne årsag væl-
ges blandt de 16 valgmuligheder, der ligger i it-systemet bestående af 15 konkrete områder som for eksempel 
økonomi, misbrug og omgangstone, ligesom der findes en ”Andet”- kategori til at rumme de henvendelser, der 
falder udenfor de 15 konkrete årsager. 

I fordelingen af de modtagne whistleblow på tilbudsområdet fremgår det, at en meget stor andel af de mod-
tagne henvendelser vedrører årsagen ”Ledelse – dårlig eller manglende”, efterfulgt af henholdsvis årsa-
gerne ”Andet” og ”Socialfaglige kompetencer – dårlige eller manglende”. 

I forhold til plejefamilieområdet er der flest modtagne whistleblow under årsagen ”Nedværdigende behand-
ling” efterfulgt af årsagerne ”Pædagogik”, ”Socialfaglige kompetencer”, ”Vold – fysisk” og ”Andet”. I forhold til 
de henvendelser, der er registreret under årsagen, ”Andet” er der blandt andet tale om whistleblow om mis-
røgt af de anbragte børn og manglende samarbejdsevner både i forhold til biologisk familie og øvrige samar-
bejdsrelationer 

Kategorien ”Afvist og lukket” dækker primært over henvendelser, som ikke hører under socialtilsynets kompe-
tenceområde – typisk henvendelser om sagsbehandling af personlige forhold og ikke bekymrende forhold i til-
bud og plejefamilier. 

”Andet” kategorien på tilbudsområdet bruges ofte til henvendelser, der kan indeholde elementer fra flere af de 
øvrige kategorier på én gang. I ”Andet” kategorien på plejefamilieområdet indgår henvendelser om personlig 
sagsbehandling eller konkret godkendte plejefamilier, der er udenfor socialtilsynets kompetenceområde.  

På tilbudsområdet anvendes ”Andet” kategorien på samme måde. Henvendelser der falder udenfor socialtilsy-
nets kompetenceområde kan for eksempel være oplysninger om forkert medicinhåndtering. I disse tilfælde 
kontaktes indberetter og henvises til Styrelsen for Patientsikkerhed (hvis der er angivet kontaktoplysninger, så 
der er mulighed for dette). 
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I enkelte tilfælde ses, at det er utilfredshed med socialtilsynet, der bliver indberettet her. 

I forhold til, hvorfra whistleblows modtages, er der for tilbudsområdet primært tale om, at der modtages en 
del fra medarbejdere i tilbuddene -  både nuværende og forhenværende, ofte fra pårørende til nuværende og 
tidligere borgere i tilbuddet, ligesom flere henvendelse er fra borgerne selv. 

I forhold til plejefamilieområdet modtages hovedparten af henvendelserne fra pårørende til de anbragte børn, 
desuden fra naboer og bekendte - samt enkelte tilknyttede familieplejekonsulenter og enkelte sagsbehandlere 
fra det offentlige system.   

I kommunikationen med myndighedspersoner gør socialtilsynet opmærksom på, at anonymitetskravet ikke 
omhandler henvendelser fra andre myndigheder. Det kan i tilknytning hertil nævnes, at der har været en del 
udfordringer i relation til de offentlige sagsbehandlere og andre myndighedspersoner i forhold til at gøre dem 
klart, at denne ordning ikke er målrettet dem, men at de i stedet er underlagt den skærpede underretningspligt 
i henhold til servicelovens § 153 qua deres profession. Flere af disse myndighedspersoner tilkendegiver, at de 
hellere vil bruge whistleblowerordningen, hvor de kan være anonyme i stedet for at skulle lægge navn til en 
formel underretning. I kommunikationen med myndighedspersoner gør socialtilsynet imidlertid opmærksom 
på, at anonymitetskravet ikke omhandler henvendelser fra andre myndigheder jævnfør kapitel 12 pkt. 324 i 
vejledning om socialtilsyn.  

Diagram 9: Anmelderprofil 

 

Tendensen i anmelderprofilen viser, at de største ændringer ligger i modtagne henvendelser fra ”Andet” og 
”Beboere”. Antallet af henvendelser fra ”Andet” er faldet med 11 %, hvorimod antallet af henvendelser fra 
”Beboere” er steget med 11 %. Forskydningen tyder på, at ”Beboerne” har fået større kendskab til whistleblow-
ordningen og er i større udstrækning end tidligere begyndt at anvende den. Dette hænger godt sammen med, 
at socialtilsynet kontinuerligt informere om ordningen ved tilsynsbesøgene.  
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Kendskab til whistleblowordningen   

For at sikre, at både borgere, pårørende, ansatte og andre personer er bekendt med ordningen, har Socialtilsyn 
Øst i 2016 fortsat med følgende tiltag:  

• Ordningen er beskrevet på Socialtilsyn Øst hjemmeside med oplyst kontaktinformationer 

• Socialtilsyn Øst´s medarbejdere oplyser om ordningen, når de er på tilsynsbesøg 

• (for eksempel gennem en opslagsseddel, som Socialtilsyn Øst opfordrer til at placere et synligt sted på 
tilbuddet) 

• Oplysningerne fremgår af visitkort 

Socialtilsyn Øst’s erfaringer om bekymrende henvendelser - whistleblowordningen 

For Socialtilsyn Øst har det gennem 2016 været mærkbart, at der nu er et godt kendskabet til ordningen.  

Det er ligeledes erfaringen, at der kommer en del henvendelser til whistleblowordningen, der ikke hører ind 
under socialtilsynets kompetenceområde, for eksempel vedr. plejecentre og personrettede problematikker. 
Ikke alle disse henvendelser registreres, men der bruges ressourcer på at udrede relevansen af henvendelsen 
og/eller guide henvender til at benytte de rette kanaler. 
 
Socialtilsynet vurderer, at der via ordningen er modtaget oplysninger, som har dannet grundlag for tilsynsmæs-
sige konsekvenser. Oplysninger, som må antages ikke at ville være kommet tilsynet i hænde, såfremt der ikke 
umiddelbart havde været en whistleblowordning. 

I forhold til de oplysninger Socialtilsyn Øst har modtaget gennem ordningen, har disse i flere tilfælde været ud-
fordrende at undersøge. Udfordringen ligger i den dobbelte tavshedsklausul, der har gjort, at socialtilsynet ikke 
har kunnet forholde tilbuddet eller plejefamilien de modtagne oplysninger. Særligt i forhold til henvendelser, 
der vedrører bløde områder som for eksempel nedværdigende behandling, omgangstone m.v., som er vanske-
ligt objektivt at konstatere ved et tilsynsbesøg, opleves udfordringen større end ved forhold, der vedrører mere 
hårde områder som for eksempel fysiske rammer og økonomi. 

I de tilfælde hvor indberetter har anført kontaktoplysninger, har praksis - ud fra en konkret vurdering - været, 
at kontakte vedkommende for supplerende oplysninger, til at understøtte, at tilsynskonsulenten bedre har 
kunnet belyse indikatorer under de relevante temaer i Kvalitetsmodellen. 

Når der fremadrettet er givet mulighed for, at indberetter, kan vælge at fravige anonymitetskravet (jævnfør ny 
lovgivning16 på området 1.1.2017) vurderes det til at kunne optimere kvaliteten af risikovurdering og de even-
tuelle tilsynsmæssige konsekvenser på baggrund af henvendelsen. 

Skærpet tilsyn 

Et skærpet tilsyn jævnfør bekendtgørelse om socialtilsyn § 7, er et tilsyn, hvor der er ekstra fokus på det en-
kelte tilbud eller plejefamilie, som er afstedkommet efter, at et driftstilsyn eller re-godkendelse har været gen-
nemført. Det skærpede tilsyn kan være anvendt, hvis der har været bekymringer i forhold til tilbuddets kvalitet, 
som skal rettes op på. Ved et skærpet tilsyn pålægges tilbuddet eller plejefamilie et eller flere påbud, som skal 
efterleves.  

                                                           

16 LBK nr. 70 af 18/01/2017 



 

 

37 Årsrapporten 2016 

 

At være underlagt skærpet tilsyn er en afgørelse, der træffes for tre måneder ad gangen jævnfør lovbekendtgø-
relse om socialtilsyn § 8, og som kan forlænges én gang for en ny tre måneders periode. For hver tre-måneders 
periode, et tilbud er underlagt skærpet tilsyn, skal tilbuddet betale en ekstra takst svarende til en fjerdedel af 
den almindelige tilsynstakst jævnfør bekendtgørelse om socialtilsyn § 19. 

Hvis et skærpet tilsyn forlænges yderligere tre måneder, tæller det som et nyt skærpet tilsyn. Socialtilsyn Øst 
har i 2016 ikke udstedt nogle skærpede tilsyn.  

Antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter 

Der kan iværksættes påbud, når der ved et driftstilsyn eller re-godkendelse er konstateret forhold, som påkræ-
ver handling fra tilbuddets eller plejefamiliens side, hvis socialtilsynet skal kunne godkende tilbuddet.  

Påbuddene beskriver de forhold, som tilbuddet eller plejefamilien skal rette op på, som forudsætning for fort-
sat at kunne være godkendt, og socialtilsynet skal anføre en frist for opfyldelse af påbuddet. 

Antal iværksatte påbud opgøres fordelt på tilbudstype og med angivelse af under hvilket af de syv temaer i kva-
litetsmodellen, at begrundelse for iværksættelse af påbud er formuleret. 

Tabel 15: Antal afgørelser om udstedte påbud fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 3 

Børne- og unge tilbud 0 

Voksentilbud 3 

Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 2 

I alt 8 

Antallet af afgørelser om påbud udstedt af Socialtilsyn Øst i 2016 er faldet med syv sammenlignet med 2015. 
En afgørelse om påbud kan indeholde flere påbud, hvorfor antallet af udstedte påbud er større end antal tilbud 
og plejefamilier der har fået påbud. 

Tabel 16: Oversigt over primære årsager til udstedelse af påbud 

Årsag 
Tilbudstyper 

Plejefamilier 
Børne- og 

unge tilbud 
Voksentilbud 

Kombinerede 
tilbud 

I alt 

1. Uddannelse og beskæftigelse 0 0 0 0 0 

2. Selvstændighed og sociale rela-
tioner 

0 0 0 0 0 

3. Målgruppe, metoder og resulta-
ter 

1 0 5 0 6 

4. Organisation og ledelse/familie-
struktur og familiedynamik 

1 0 0 2 3 

5. Kompetencer 1 0 0 1 2 

6. Økonomi 1 0 0 0 1 

7. Fysiske rammer 0 0 0 0 0 

I alt 4 0 5 3 12 
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Diagram 10: Primære årsager til udstedelse af påbud 

 

Tabel 17: Udvikling i primære årsager til udstedelse af påbud 

Årsager 2014 2015 2016 

1. Uddannelse og beskæftigelse 1 3 0 

2. Selvstændighed og sociale relati-
oner 

0 1 0 

3. Målgruppe, metoder og resulta-
ter 

2 10 6 

4. Organisation og ledelse/familie-
struktur og familiedynamik 

7 14 3 

5. Kompetencer 4 13 2 

6. Økonomi 7 15 1 

7. Fysiske rammer 7 7 0 

I alt 28 63 12 

Antallet af påbud er faldet med 81 % i forhold til 2015. Årsagen hertil er blandt andet, størstedelen af re-god-
kendelserne er gennemført i 2015. De re-godkendelser, der er fortaget i 2016 vedrører alkohol- og misbrugstil-
bud. Denne tilbudstyper udgør kun 0,8 % af Socialtilsyn Øst’s opgaveportefølje.    

Den største forskel i forhold til 2015 er, at der ingen påbud er udstedt på børne- og ungeområdet i 2016. 

De hyppigste temaer for udstedelse af påbud i 2016 er Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og le-
delse og Kompetencer. I 2015 var de hyppigste årsager: Økonomi, Organisation og ledelse og Kompetencer. 
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Vilkår 

Vilkår er en sanktionsmulighed. Socialtilsynet træffer efter ansøgning, afgørelse om godkendelse som generelt 
egnet tilbud. Hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, kan socialtilsynet i forbin-
delse med godkendelsen fastsætte vilkår jævnfør lovbekendtgørelse om socialtilsyn § 5, stk. 5. I henhold til lov-
givningen kan socialtilsynet knytte frister til et vilkår. 

Godkendelse med vilkår kan være særligt relevant for nye tilbud, som ikke har en eksisterende godkendelse. 
Vilkårene samt fristen for vilkårenes opfyldelse fremgå altid af afgørelsen. 

Det vil også være relevant i forhold til væsentlige ændringer, hvor der kan knyttes vilkår til godkendelsen. 

Tabel 18: Antal udstedte vilkår 

Traditionelle tilbudstyper Antal afgørelser Antal vilkår 

Plejefamilier 1 1 

Tilbud 11 17 

I alt 12 18 

Afgørelserne om vilkår fordeler sig på fem re-godkendelser, fem ny-godkendelser og to driftsorienteret tilsyn. 

Der forekommer tilbud, der har fået flere vilkår. En afgørelse om vilkår kan godt indeholde flere vilkår og flere 
temaer. I de afgørelser om vilkår, hvor der er givet flere vilkår, er det ikke ualmindeligt, at vilkårene har forskel-
lige opfyldelsesfrister. Socialtilsynenes it-system til registrering af tilsynene understøtter som noget nyt mulig-
heden for at godkende med vilkår, når der føres et driftsorienteret tilsyn, når der er tale om væsentlige ændrin-
ger. 

På plejefamilieområdet ligger vilkåret indenfor temaet: Kompetencer. Vilkår på tilbudsområdet fordeler det sig 
på: Målgrupper, metoder og resultater, Organisation og ledelse, Økonomi og Fysiske rammer. 

Væsentlige ændringer 

Tilbuddene har oplysningspligt og skal af egen drift give socialtilsynene oplysninger om væsentlige ændringer i 
forhold til godkendelsesgrundlaget jævnfør lovbekendtgørelse om socialtilsyn § 12, stk. 2.  

Socialtilsynene fastsætter en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende til-
bud jævnfør lovbekendtgørelse om socialtilsyn § 18, stk. 3 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 23, stk. 3.  

En væsentlig ændring kan blandt andet vedrøre: 

• Juridisk grundlag 

• Antal pladser 

• Målgruppe 

• Fysiske rammer 
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Tabel 19: Antal ansøgninger om væsentlige ændringer - tilbud 

Tradtionelle tilbudstyper Antal  

Børne- og unge tilbud 22 

Voksentilbud 54 

Kombinerede børne-/unge tilbud og voksentilbud 54 

I alt 130 

Afgørelserne om væsentlige ændringer fordeler sig på 129 driftsorienterede tilsyn og en re-godkendelse. 

Der er tre ansøgninger om væsentlig ændringer, der har resulteret i godkendelse med vilkår og tre har resulte-
ret i godkendt med påbud. 

På plejefamilieområdet gælder oplysningspligten også, men på plejefamilieområdet, er der tale om ændring af 
godkendelsen og ikke en væsentlig ændring. Der er på plejefamilieområdet modtaget 54 ansøgninger om æn-
dring af godkendelsen.  

Ansøgningerne på plejefamilieområdet vedr. hovedsageligt fysiske rammer og antal pladser. På tilbudsområdet 
vedrører ansøgningerne primært målgrupper og antal pladser. 

Dispensationer  

Med virkning fra 1. juli 2016 fik socialtilsynene med ændringen af lov om socialtilsyn adgang til at træffe afgø-
relse om fravigelse af tilbuddenes godkendelse efter ansøgning fra tilbuddet, også kaldet dispensationer. 

Denne mulighed havde i perioden fra 11. november 2015 og frem til lovændringens ikrafttrædelse ikke været 
mulig som følge af, at Ankestyrelsen i principafgørelse 74-15 havde fastslået, at der ikke i lov om socialtilsyn var 
den fornødne hjemmel til bekendtgørelsens bestemmelse om muligheden for at give dispensation til tilbud-
dene. 

Socialtilsynet har i 2. halvår af 2016 modtaget 29 anmodninger om dispensation, heraf er ni modtaget fra pleje-
familier mens de resterende 20 ansøgninger er modtaget fra tilbud. Af de 20 ansøgninger på tilbudsområdet er 
de tre trukket tilbage fra ansøgers side, inden der var truffet afgørelse i sagen. Der er således truffet afgørelse i 
26 sager. 

I de 20 af sagerne, er ansøgningen om dispensation imødekommet fuld ud, mens der i en enkelt sag er givet 
delvist medhold i det ansøgte og i fem sager, er der meddelt afslag. 

Tabel 20: Oversigt over behandlede ansøgninger om dispensation 

 Plejefamilier Tilbud 

Antal modtagne ansøgninger 9 20 

Ansøgning trukket tilbage 0 3 

Afgørelse fuldt medhold 7 13 

Afgørelse delvist medhold 1 0 

Afgørelse afslag 1 4 

I alt 9 20 

I forhold til hvilke emner dispensationsansøgningerne vedrører, er der i forhold til plejefamilieområdet alene 

modtaget ansøgninger om dispensation i forhold til antallet af børn som familien er generelt godkendt til at 
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modtage – det vil sige anmodninger om i en periode at modtage flere børn end den generelle godkendelse gi-

ver mulighed for. Dette er for eksempel i situationer, hvor der er behov for anbringelse af en søskende til et 

eksisterende plejebarn i familien. 

I forhold til ansøgningerne på tilbudsområdet fordeler disse sig på flere områder, men med en betydeligt over-

vægt i forhold ansøgninger om fravigelse af det godkendte pladsantal. 

Tabel 21: Oversigt over modtagne ansøgninger på tilbudsområdet - emner 

Ansøgning vedrører Antal 

Pladsantal 8 

Alder 5 

Målgruppe 2 

Andet 4 

Fysiske rammer 1 

I alt 20 

Klager  

Tilbud og plejefamilier har, hvis de ikke er enige i en afgørelse truffet af socialtilsynet, mulighed for at klage 
over afgørelsen til Ankestyrelsen jævnfør lovbekendtgørelse om socialtilsyn § 19. 

Klagen skal indgives til socialtilsynet, der vil genvurdere sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, sender socialtilsynet 
klagen og sagens øvrige materiale til Ankestyrelsen til deres behandling. Klagen skal indgives til socialtilsynet 
senest fire uger efter, at tilbuddet har modtaget afgørelsen. 

Socialtilsyn Øst har i alt modtaget 21 klager i 2016, fordelt med ni klager på tilbudsområdet, ni på plejefamilie-
området og tre øvrige. 

Tabel 22: Oversigt over modtagne klager på tilbudsområdet – oversendt til Ankestyrelsen i 2016 

Klagens indhold Antal Ankestyrelsens afgørelse 

Tilsynskompetence 1 Afgørelsen blev ophævet 

Takster 1 Afgørelsen hjemvist til fornyet behandling 

Opsættende virkning 2 
En afgørelse blev stadfæstet den anden 
ændret 

Afslag på godkendelse 3 
Socialtilsyn Øst fik medhold i den ene, de 
to andre blev ophævet 

Vilkår 1 Afgørelsen blev stadfæstet 

Godkendelse af budget 1 Afgørelsen hjemvist til fornyet behandling 

I alt 9  

I klagesager, er der mulighed for at få opsættende virkning. Ved opsættende virkning, er det fortsat tilladt at 
visitere nye borgere til tilbuddet, hvorimod det ved delvis opsættende virkning ikke er tilladt at visitere nye 
borgere til tilbuddet.  

Der er i to sager klaget over afgørelse om afslag på opsættende virkning. Ankestyrelsen gav Socialtilsyn Øst 
medhold i den ene afgørelse, mens Ankestyrelsen i den anden sag ændrede afgørelsen, idet de vurderede, at 
der var grundlag for opsættende virkning. 
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Tabel 23: Oversigt over modtagne klager på plejefamilieområdet 

Klagens indhold Antal Ankestyrelsens afgørelse 

Afslag på udvidelse af godken-
delse 

1 
Afgørelsen hjemvist til fornyet be-
handling 

Afslag på ny-godkendelse 4 
De tre afgørelser er stadfæstet, 
mens den fjerde fortsat er til be-
handling i Ankestyrelsen  

Opsættende virkning 1 Afgørelsen blev ændret 

Inddragelse af godkendelse 3 
De to af afgørelserne er stadfæ-
stet, den sidste er hjemvist til for-
nyet behandling. 

I alt 9  

Sagsbehandlingstid 

Sagsbehandlingstid defineres som tidsperioden fra en ansøgning om ny-godkendelse modtages, til den er af-
gjort efter endt høringsperiode. Det er gennemførselstidspunktet, som er afgørende for, hvilket år den regi-
stres under. Eksempel: En ansøgning modtaget i december 2015 og færdigbehandlet i januar 2016 vil fremgå af 
socialtilsynets årsrapport 2016. 

Tabel 24: Antallet af færdigbehandlede ansøgninger 

Traditionelle tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 81 

Tilbud 21 

I alt 102 

Antallet at ny-ansøgninger på plejefamilieområdet, der er færdigbehandlet i 2016, er faldet med 35,7 %, hvor i 
mod, der på tilbudsområdet er en stigning på 61,5 %. Samlet er der sammenlignet med 2015 et fald 26,6 %.  

Diagram 11: Færdigbehandlede ansøgninger i procent 
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Diagram 12: Sagsbehandlingstid færdigbehandlede ansøgninger 

 

Ovenstående skemaer og diagrammer er kun ny-ansøgninger, der enten er blevet godkendt eller ikke god-
kendt.  

Som det fremgår, er en sagsbehandlingstid på 7 - 9 måneder det mest almindelige for både plejefamilieansøg-
ninger og tilbudsansøgning. De største ændring på plejefamilieområdet er, sammenlignet med 2015, at der 
ikke er nogen tilbudsansøgninger, der har taget mindre end fire måneder at sagsbehandle, og antallet af til-
budsansøgninger, der taget mere end et år at sagsbehandle, er faldet med 64 %. På tilbudsområdet, er de stør-
ste ændringer, at der ikke er nogen tilbudsansøgninger, der har taget mindre end fire måneder at sagsbehandle 
og antallet af tilbudsansøgninger, der har taget mere end et år er steget fra nul til to.  
 
En ny-godkendelse er en relativ omfattende proces, idet tilbud og plejefamilier skal vurderes efter alle temaer i 
kvalitetsmodellen. Der er flere forhold, der betyder relativ lang sagsbehandlingstid. For tilbuddene er det ofte 
forhold vedrørende økonomi, vedtægter og bestyrelse, der tager lang tid at afklare. 
En anden væsentlig grund til, at sagsbehandlingen kan tage lang tid, er, at langt fra alle ansøgere fremsender 
det materiale, socialtilsynet anmoder om ved ansøgningstidspunktet, og at der ofte går lang tid med at frem-
skaffe de nødvendige dokumenter for eksempel oplysninger om tilbuddets eller plejefamiliens økonomi. For 
nye plejefamilier blev sagsbehandlingstiden i 2016 desuden ofte forlænget af ventetid og tilmelding på det på-
krævede grundkursus, samt hensyn til hvornår plejefamilien kan deltage i grundkursus eller selv ønskede at 
deltage.  
 
Socialtilsyn Øst har endvidere oplevet, at sagsbehandlingstiden kan være lang på grund af ændringer i plejefa-
miliernes liv, som de først oplyser om ved tilsynsbesøget. Livsændringerne kan blandt andet omfatte køb af nyt 
hus, at plejefamilien står over for en større renovering af deres bolig, at plejemor er eller forventer at blive gra-
vid og lignende. I disse tilfælde opfordres plejefamilierne til at trække deres ansøgning tilbage for at ansøge på 
et senere tidspunkt, hvor deres livssituation vil være stabil. Men der er tilfælde, hvor behandlingen af ny-an-
søgningen afventer, at plejefamilierne får bragt forskellige forhold i orden, inden den videre proces i godken-
delsen kan fortsætte. Det er ofte forhold, som det alene er plejefamilien, der kan påvirke. En ny-ansøgning kan 
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ikke sættes i bero.  Det betyder, at der vil være tilbudsansøgninger, der har en meget lang sagsbehandlingstid, 
som skyldes årsager, der ligger udenfor Socialtilsyn Øst’s rækkevidde. 

Socialtilsyn Øst anvender en del ressourcer i forhold til plejefamilier og tilbud, der vælger at trække deres an-
søgning tilbage. Det er meget forskelligt, hvornår i godkendelsesprocessen ansøgningerne bliver trukket til-
bage. Det er et ressourceforbrug, der kunne være brugt langt mere hensigtsmæssigt i forbindelse med Socialtil-
syn Øst’s andre tilsynsforpligtelser. 

Tabel 25: Antal ansøgninger trukket tilbage 

Traditionelle tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 106 

Tilbud 2 

I alt 108 

Diagram 13: Ansøgninger trukket tilbage i procent 

 

Diagram 14: Sagsbehandlingstid ansøgninger trukket tilbage 
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Aktindsigt  

Socialtilsyn Øst har i 2016 behandlet 61 ansøgninger om aktindsigt. De 11 er anmodninger fra sagens part(er) 
eller partsrepræsentant (advokat) og er behandlet efter forvaltningslovens17 §§ 9 – 18. De øvrige 50 anmodnin-
ger, er behandlet efter offentlighedslovens18 §§ 7 - 14. Af de 50 anmodninger, er 32 anmodninger fra pressen 
og de resterende 18, er fra pårørende, kommuner, interesseorganisationer og andre.  

Især anmodningerne fra pressen har krævet et meget stort ressourceforbrug, idet disse for hovedpartens ved-
kommende har omhandlet tilbud, hvor socialtilsynet har et omfattende sagsmateriale.  

Aktindsigt efter offentlighedslovens regler kræver tillige, at enkeltpersoners private forhold ekstraheres, hvilket 
betyder, at det har krævet mange ressourcer at gennemlæse alle dokumenter for at fjerne disse oplysninger. 

 

  

                                                           

17 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014 
18 Lov nr. 606 af 12/06/2013 
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Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområ-

det 

Socialtilsyn Øst har i løbet af 2016 registreret og vurderet alle modtagne magt-
anvendelser. Alle magtanvendelser er vurderet ud fra den, på det tidspunkt, 
gældende lovgivning. Denne registrering gør det muligt at give en foreløbig 
vurdering af tilbuddenes kendskab til reglerne om magtanvendelse, og hvor-
dan tilbuddene arbejder med at forebygge magtanvendelser. Disse erfaringer, 
beskrives i de kommende afsnit.  

Kriterium 6 under tema 3, Målgruppe, metoder og resultater, i kvalitetsmodellen omhandler magtanvendel-
ser: ”Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser” (Fra 2017 tema 4 ”sundhed og trivsel”). 

Som en indikator for, om kriteriet er opfyldt, opstilles indikator 6.a: ”Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt undgås.” og indikator 6.b: ”Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle 
magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.” 

Børn og unge 

Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, er be-
skrevet i servicelovens §§ 123 – 123c19 samt i bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge an-
bragt uden for hjemmet20. 

Udgangspunktet for indsatsen efter serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den un-
ges integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe 
ind i barnets eller den unges integritet, er der i serviceloven fastsat regler for, i hvilke situationer og hvordan 
sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. 

Reglerne i bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet beskriver i 
hvilke situationer, der undtagelsesvis må anvendes magt, og den skal beskytte børn og unge på døgninstitutio-
ner og opholdssteder mod overgreb og magtudøvelse ved at indeholde en afgrænsning heraf. Herudover be-
skriver reglerne, hvilke former for magt der ikke er tilladt såsom legemlig afstraffelse, fiksering eller ydmy-
gende, hånende eller anden nedværdigende behandling. 

Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af opholdsstedet eller døgninstitutionen til 
barnets/den unges opholdskommune samt til det socialtilsyn, der fører tilsyn med stedet. Det gælder både, når 
der anvendes tilladt magt og ikke-tilladt magt. 

Formålet med indberetning af magtanvendelse er blandt andet, at tilsynsmyndigheden får et overblik over an-
tallet af magtanvendelser på de enkelte anbringelsessteder og i forbindelse hermed overvejer, om der er behov 
for at følge op på brugen af magtanvendelse på de enkelte anbringelsessteder. 

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet gælder ikke på plejefa-
milieområdet. På plejefamilieområdet gælder straffelovens21 regler i samme omfang som vold mod andre. 

                                                           

19 Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 
20 Bekendtgørelse nr. 186 af 20/02/2015 
21 Lovbekendtgørelse nr. 873 af 09/07/2015 



 

 

47 Årsrapporten 2016 

 

Voksne 

Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for voksne er beskrevet i servicelovens §§ 124 – 129 samt §§ 
137e – 137k, som dog kun gælder for personer anbragt i et botilbud efter § 108 i henhold til strafferetlig dom 
eller kendelse. 

Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestem-
melsesret er respekten for individets integritet, uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. Både holdnings-
mæssigt og retsligt er udgangspunktet derfor princippet om den personlige friheds ukrænkelighed. 

Reglerne i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne 
samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven beskriver 
i hvilke situationer, der undtagelsesvis må anvendes magt, og den skal beskytte voksne i botilbud mod over-
greb og magtudøvelse ved at indeholde en afgrænsning heraf. Herudover beskriver reglerne hvilke former for 
magt, der ikke er tilladt såsom legemlig afstraffelse, fiksering eller ydmygende, hånende eller anden nedværdi-
gende behandling. 

Formålet med indberetning af magtanvendelse er blandt andet, at socialtilsynene får et overblik over antallet 
af magtanvendelser på de enkelte anbringelsessteder og i forbindelse hermed overvejer, om der er behov for 
at følge op på brugen af magtanvendelse på de enkelte anbringelsessteder. 

Socialtilsyn Øst’s erfaringer i 2016 med magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet 

Alle magtanvendelsesindberetninger, som Socialtilsyn Øst har modtaget, er behandlet efter gældende lovgiv-
ning. I 2016 er alle modtagne magtanvendelser i Socialtilsyn Øst registreret med en meget høj detaljeringsgrad, 
hvorfor der i dette afsnit vil være en oversigt over modtagne magtanvendelser fordelt på tilbudstype og type af 
magtanvendelse. 
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Tabel 26: Oversigt over modtagne magtanvendelsesindberetninger fordelt på tilbudstype og type af magtan-

vendelse på børne- og ungeområdet 

Type af magtanvendelse 

Tilbudstype 

I alt Børn- og unge 

§ 66, stk. 1 nr. 5 § 66, stk. 1, nr. 6 

Aflåsning af ikke sikret afdeling bekendtgørelsen § 4, stk. 2 0 0 0 

Anbringelse i en sikret afdeling eller en særlig sikret afde-
ling 

0 0 0 

Fastholdelse og føren bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 19 59 78 

Fastholdelse og føren bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2 192 531 723 

Fastholdelse på delvis lukket institution eller delvis lukket 
afdeling på døgninstitution, jævnfør lov om social service § 
123 b 

0 0 0 

Ikke tilladt magtanvendelse (herunder ikke-tilladt undersø-
gelse) 

9 20 29 

Isolation på sikret afdeling 0 13 13 

Nødværge bekendtgørelsens § 2, stk. 3, jævnfør straffelo-
vens § 13 

4 2 6 

Undersøgelse af person og opholdsrum, bekendtgørelse 
om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden 
for hjemmet § 43 

12 23 35 

I alt 236 648 884 

Diagram 15: Antal af magtanvendelser på børne- og ungeområdet fordelt på type magtanvendelse   
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Tabel 27: Oversigt over modtagne magtanvendelsesindberetninger fordelt på type af magtanvendelse på 

voksenområdet 

Type af magtanvendelse 
Tilbudstype 

Voksne 

Personlig alarm § 125, stk. 1 0 

Fastholdelse § 126 928 

Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 41 

Tilbageholdelse i boligen § 127 6 

Fastspænding med bløde stofseler § 128 0 

Domsanbragte kapitel 24 a 4 

Andre tilfælde af magtanvendelse som ikke er be-
skrevet i serviceloven 

0 

I alt 979 

Diagram 16: Antal af magtanvendelser på voksenområdet fordelt på magtanvendelsestype  
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ved kontakt til tilbuddene. Nogle gange først ved næste tilsynsbesøg og andre gange ved et uanmeldt tilsynsbe-
søg efter en konkret vurdering af de tilsynsmæssige konsekvenser, som den modtagne oplysning måtte med-
føre. 

Tabel 28: Indikator 6.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 

Bedømmelse Sociale tilbud 

Antal i % 2014 Antal i % 2015 Antal i % 2016 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 % 2 % 2 % 

2 (i lav grad opfyldt) 0 % 3 % 3 % 

3 (i middelgrad opfyldt) 16 % 10 % 8 % 

4 (i høj grad opfyldt) 46 % 44 % 38 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 34 % 41 % 49 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

Den pædagogiske indsats i forhold til at magtanvendelser undgås, har fået et væsentligt kvalitetsløft. Fra 2015 

til 2016 har der været en stigning på 8 % i tilbud som får den højeste score 5 (”i meget høj grad opfyldt”) og fra 

2014 til 2016 en stigning på 15 %. Kvalitetsmodellens øgede fokusering på tilbuddenes pædagogiske indsats og 

det øgede fokus på tilsynsbesøgene peger i retning af, at tilbuddene gør en stor indsats for at undgå magtan-

vendelser. Tilbud som ikke sikrer en pædagogisk indsats, svarende til scoren 1 og 2, (i meget lav grad og i lav 

grad opfyldt) ligger stabilt på henholdsvis 2 % og 3 % for 2015 og 2016. 

Tabel 29: Indikator 6.b Indikator 6.b Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser 

med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 

Bedømmelse Sociale tilbud 

Antal i % 2014 Antal i % 2015 Antal i % 2016 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 % 4 % 4 % 

2 (i lav grad opfyldt) 4 % 6 % 4 % 

3 (i middelgrad opfyldt) 19 % 15 % 13 % 

4 (i høj grad opfyldt) 45 % 43 % 38 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 28 % 32 % 42 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

I forhold til tilbuddenes dokumentation, løbende læring og forbedring af indsatsen, er der ligeledes sket et kva-
litetsløft.  Der har været en stigning på 10 % fra 2015 til 2016 i tilbud som får den højeste score 5 (”i meget høj 
grad opfyldt”) og fra 2014 til 2016 på 14 %. 75 % af tilbuddene fik scoren 4 eller 5 i 2015 mod 80 % i 2016. Til-
bud med de lave score, 1 og 2, ligger nogenlunde stabilt på 4 %. 

Socialtilsyn Øst vurderer, at stigningen blandt andet skyldes vejledning af det enkelte tilbud ved tilsynsbesø-
gene, samt at tilbuddene er blevet bedre til at dokumentere deres indsats ved blandt andet at anvende faste 
arkiveringsprocedurer og retningslinjer.  

Socialtilsyn Øst anbefaler, at tilbuddene fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge 
op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.  
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Tilkøb  

I forbindelse med tilsynsreformen, er en stor del af det generelle fag-
lige, driftsmæssige tilsyn henlagt til socialtilsynene.  
 
Socialtilsyn Øst har valgt, at tilbyde kommuner muligheden for at til-
købe nogle af de tilsyn, som ikke er skrevet ind i lov om socialtilsyn. 
Derudover, udbyder Socialtilsyn Øst formidlingsopgaver, undervisning 
med mere. 

Tilsynstyper: 

• Tilsyn med plejeboliger på ældreområdet 

• Tilsyn med friplejeboliger 

• Tilsyn med fritvalgsområdet – hjemmesygepleje og hjemmepleje 

• Tilsyn med beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som ikke er en del af et andet tilbud og derfor 
underlagt tilsynsreformen (servicelovens §§ 103 og 104) 

• Behandling, vurdering, opfølgning og vejledning af indberettet magtanvendelse fra områder, der ligger 
udenfor tilsynsreformen 

Socialtilsyn Øst bestræber sig på ikke kun at kontrollere, men også at være i en god dialog med enheder og re-
præsentanter for de rekvirerende kommuner. Målet er, at tilsynsrapporter ikke alene giver billeder af hvad der 
fungerer godt og dårligt, men også kan anvendes som inspiration til ny lokal faglig udvikling.  

Tilkøbsfunktionen har i 2016 udbudt tilsyn med afsæt i servicelovens §§ 148a, 151, 151a og 151 c, og nogle 
mere atypiske tilsyn, som ikke er omfattet af disse paragraffer. 

Tabel 30: oversigt over tilsynstyper fordelt på kommuner og antal tilsyn 

Tilsynstype Antal kommuner Antal tilsyn 

Plejecentre, servicelovens § 151 3 24 

Fritvalgsområdet og det øvrige 
ældreområde, servicelovens § 
151c 

1 8 

Friplejeboliger, servicelovens § 
151a 

2 3 

Aktivitets- og beskæftigelsestil-
bud, servicelovens § 148a 

3 13 

Andre tilsyn eller vurderingsopgaver 

I 2016, er der efter aftale med Julemærkefonden, ført tilsyn med de 4 julemærkehjem, og der er ført et enkelt 
tilsyn med indsatser efter servicelovens § 85 for en enkelt kommune. 

Formidling, undervisning med mere 

Socialtilsyn Øst udbyder egne temadage og kurser som tilkøb, men løser også formidlingsopgaver på opfor-
dring. Det handler og juridiske og fagspecifikke temaer og kurser, der vurderes at have betydelige interesse og 
relevans for kommuner, tilbud, plejefamilier og relevante organisationer. Eksempler på aktiviteterne i 2016:  

• En række juridiske/pædagogiske kurser om magtanvendelse på børne- og voksenområdet.   
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• Der har været holdt kursus for plejefamilier om deres roller og ageren i forhold til sociale medier.  

• Der har været afholdt en temadag om resultatdokumentation for sociale tilbud, i samarbejde med Soci-
alstyrelsen.  

Hvad er tankerne om 2017 

Der forventes øget aktivitet i forhold til undervisningstilbud for tilbud og plejefamilier; et enkelt undervisnings-
tilbud har allerede stor bevågenhed. 

Der er en betydelig efterspørgsel som Socialtilsyn Øst forsøger at honorere, da det vurderes, at være relevant i 
forholdt til en vejlednings- og formidlingsforpligtelse qua socialtilsynenes specialviden, videns- og datagrund-
lag, for at understøtte og medvirke til udvikling af de sociale praksisfelter.  

Der er allerede nu, aftalt en lille stigning i salg af tilsyn efter servicelovens § 148a, samtidigt med at en præcise-
ring fra Ankestyrelsen i forhold til Vejledning om Socialtilsyn vil medføre færre tilsyn med aktivitets- og beskæf-
tigelsestilbud i egen kommune. Derudover, har Socialtilsyn Øst aftalt et ekstra tilsyn med friplejeboligenheden 
for en 3. kommune.  

Erfaringer, særlige fokus punkter eller lignende 

Socialtilsyn Øst har siden 2014 oparbejdet et godt samarbejde med flere kommuner. Socialtilsynet agerer ikke 

som myndighed, men rådgiver enheder, kommuner og Julemærkefonden i forhold til behov for faglige udviklin-

ger m.m. Vores tilsynsaktivitet drøftes hvert år med kunderne (købere af tilsyn) og vores koncepter udvikles 

årligt i forhold til de faglige udfordringer socialtilsynet erfarer og kundernes ønsker. 

Samspillet med den øvrige aktivitet i Socialtilsyn Øst (blandt andet kvalitetsmodellen) opleves befordrende for 

den faglige udvikling og systematikken i tilkøbsfunktionen. 
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3. Økonomi  

Budget og regnskab 2016 

Socialtilsynet skal i hver årsrapport give en kort beskrivelse af budget 
og regnskab for det forgangne år.  

I Tabel 31: Regnskab 2016 og budget 2016, 1.000 kroner fremgår bud-
get og regnskab 2016 for Socialtilsyn Øst. 

Tabel 31: Regnskab 2016 og budget 2016, 1.000 kroner 

 Budget 2016 Regnskab 2016 Forskel 

Socialtilsyn Øst’s direkte 
udgifter (inklusivt tilkøb) 

46.163 44.641 -1.522 

Indirekte udgifter, over-
head med mere. 

3.663 3.210 -453 

Udgifter i alt 49.826 47.851 -1.925 

Indtægter fra objektiv fi-
nansiering 

-23.997 -23.997 0 

Indtægter fra tilsynstak-
ster (inklusivt tilkøb) 

-24.653 -21.023 3.630 

Indregnet overskud fra 
2014 

-1.176 -1.176 0 

Indtægter i alt -49.826 -46.196 3.630 

Netto  
( + = merforbrug) 

0 1.655 1.655 

Socialtilsyn Øst har i 2016 genereret et netto merforbrug på cirka 1,6 millioner kroner. Det bemærkes, at der-
udover er indregnet et overskud fra 2014 på cirka 1,2 millioner kr.  
 
Merforbruget skyldes primært fire forhold: 

• Som følge af en væsentlig tilpasning af personalet, har der været betragtelige omkostninger til fratræ-
delser  

• Der har været ekstraordinære udgifter til advokatomkostninger i forbindelse med søgsmål mod Social-
tilsyn Øst 

• Mindre indtægt end forventet i kategorien tillægstakster – dette skyldes dels en forskydning i tilbuds-
strukturen og dels en væsentlig ændring i antallet af tilbud 

• Væsentligt færre indtægter fra tilsynstakster i 2016 end forudsat i budgettet, dette skyldes dels en for-
skydning i tilbudsstrukturen og dels en væsentlig ændring i antallet af tilbud 

 
Det bemærkes, at der som følge af det meget dårlige resultat i 2015 (merforbrug på cirka 6 millioner kroner) 
blev iværksat en del besparelser og tilpasninger i 2016, der dog ikke i fuldt omfang har haft effekt i 2016. 
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Tabel 32: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Øst viser antallet af døgntilbud og plejefamilier mv. 
omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Øst – dels hvor mange, der var forudsat i budgettet for 2016, og hvor mange 
der faktisk var. 

Tabel 32: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Øst 

Traditionelle tilbudstyper Forudsat i budget 2016 Faktisk antal i 2016 

Plejefamilier 1.506 1.204 

Tilbud på børneområdet (døgntil-
bud mv.) 

110 124 

Tilbud på voksenområdet (døgn-
tilbud mv.) 

353 260 

I alt 1.969 1.588 

Note: Antallet af faktiske tilbud er eksklusivt tilbud/plejefamilier, der var under ny-godkendelse i 2016. De kombinerede tilbud indgår i 
antallet på børne- og voksenområdet. 

Tabel 32: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Øst viser, at der i 2016 var færre tilbud end forudsat 
og understøtter, hvorfor både udgifter og indtægter blev mindre i 2016 end forudsat i budgettet.  
 
Det skal dog bemærkes, at samtidig med, at der i 2016 viste sig at være færre tilbud end forudsat, var der sam-
tidig flere tilbud med afdelinger, hvoraf et mindre antal tilbud er blevet opkrævet en tillægstakst. ”Faldet” i an-
tal af tilbud skal derfor ikke nødvendigvis modsvares af et tilsvarende fald i udgifter og indtægter i det enkelte 
socialtilsyn.  
 
I forhold til antallet af tilbud og plejefamilier ved udgangen af 2016 er budget 2016 imidlertid alligevel baseret 
på for høje antalsforudsætninger. Dette skyldes, at budgettet for 2016 blev udarbejdet i 1. halvår 2015, og såle-
des baseret på ”forældet” viden om antallet af tilbud og plejefamilier, problemstillingen er således den samme 
som i 2015. Det er dog også Socialtilsyn Øst opfattelse at datagrundlaget i forhold til budget 2017 er retvi-
sende. 

Tilsynstakster og objektive finansieringsandele 

Socialtilsynene opkræver følgende typer af takster jævnfør bekendtgørelse af lov om socialtilsyn § 23 fra tilbud-
dene for at dække udgifterne til at føre tilsyn med tilbuddene: 
 

• Tilsynstakst. Dette er den ”almindelige” takst, der betales for at være omfattet af tilsynet. Taksten op-
kræves halvårligt. Nye tilbud skal betale taksten fra den første måned efter de er blevet godkendt af 
socialtilsynet. 

• Takst for ny-godkendelser. Taksten opkræves som et engangsbeløb forud for behandling af en ansøg-
ning om at blive godkendt som nyt tilbud.  

• Takst for væsentlig ændring. Taksten opkræves som et engangsbeløb i tilfælde, hvor der ansøges om 
væsentlige ændringer af et eksisterende tilbuds godkendelsesgrundlag.  

• Takst for skærpet tilsyn. Taksten opkræves som et engangsbeløb for hvert skærpet tilsyn.  

• Tillægstakster for tilbud med flere end to afdelinger og undtagelsesvist for særligt ressourcekrævende 
opgaver. 

• Takster til at dække rejseudgifter mv. for tilsyn med skibsprojekter.  
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De første tre typer af takster, som udgør langt størstedelen af takstindtægterne, fastlægges som gennemsnit-
lige takster ud fra de budgetterede omkostninger, mens takster for skærpet tilsyn er lovgivningsbestemt til at 
udgøre ¼ af den almindelige tilsynstakst. Taksterne er differentieret efter størrelse ud fra størrelseskategorier 
fastlagt i lovgivningen.   
 
Tabel 33: Taksterne i kroner viser udviklingen i Socialtilsyn Øst’s takster fra 2014 til 2016. Tillægstakster og tak-
ster for skibsprojekter opgøres konkret og individuelt, hvorfor de ikke fremgår af tabellen. 

Tabel 33: Taksterne i kroner 

Takstkategori 2014 2015 2016 

0 – 7 34.475 31.573 31.227 

8 – 24 41.370 37.888 37.221 

25 – 49 68.949 63.147 61.967 

>50 103.424 94.720 92.889 

Ny-godkendelser    

0 – 7 19.924 21.329 25.345 

8 – 24 23.909 25.594 30.209 

25 – 49 39.848 42.657 50.296 

>50 59.772 63.986 75.392 

Væsentlig ændring af 
eksisterende godken-

delse 
   

0 – 7 9.962 10.664 6.988 

8 – 24 11.954 12.797 8.331 

25 – 49 19.924 21.329 13.870 

>50 29.886 31.993 20.789 

Skærpet tilsyn    

0 – 7 8.618 7.893 7.807 

8 – 24 10.342 9.472 9.305 

25 – 49 17.237 15.787 15.492 

>50 25.856 23.680 23.222 

 
Tilsynet med plejefamilier bliver dækket af finansieringsbidrag, der opkræves fra kommunerne. De kaldes ”ob-
jektive finansieringsbidrag”. Det samlede objektive finansieringsbidrag er opgjort ud fra de budgetterede om-
kostninger ved at føre tilsyn med plejefamilierne. Hver kommune betaler forholdsmæssigt ud fra antallet af 0 - 
17-årige borgere hjemmehørende i den enkelte kommune.  
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4. Socialtilsyn Øst 

Socialtilsynets organisering 

Socialtilsyn Øst er placeret i Holbæk Kommune, hvor det er forankret i 
en af Holbæk Kommunes koncerndirektørers ansvarsområde. 

Socialtilsynet har organiseret sig i tre afdelinger, der varetager tilsyns-
opgaven i hvert deres geografiske område, samt en stabsafdeling, der 
varetager jura, økonomi og mere administrative opgaver. Afdelingerne 
består alle af en afdelingsleder og tilsynskonsulenter.  

Afdeling Vest varetager tilsynsforpligtelsen med Hjørring Kommune.  

Stabsafdelingen er placeret i Holbæk, men har delt arbejdsplads mellem Holbæk og Nykøbing Falster. 

 
Medarbejdersammensætning og kompetencer 

Socialtilsyn Øst har pr. 31. december 2016 i alt 67 ansatte fordelt på følgende stillinger: 

• Én tilsynschef 

• Fire afdelingsledere 

• 53 tilsynskonsulenter. De fleste tilsynskonsulenter er enten uddannede socialrådgivere eller socialpæ-
dagoger. Alle med videreuddannelser, der eks. kan være diplom-, leder- og masteruddannelser 

• 10 stabsmedarbejdere. Fem af medarbejderne er akademikere, to medarbejdere har en diplomuddan-
nelse, og tre medarbejdere er kontoruddannede 

Tilsynschef

Afdeling Vest

Odsherred
Kalundborg

Slagelse
Sorø

Hjørring

Afdeling Midt

Greve
Solrød
Køge
Lejre

Roskilde
Ringsted
Stevns

Næstved

Afdeling Syd

Faxe 
Vordingborg

Guldborg
Lolland

Stab

Økonomi

Jura

Administration

Analyse og 
udvikling
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Demografisk fordeler antallet af ansatte sig på 56 kvinder og 11 mænd. 

Faldet på 19 personer omhandler blandt andet personer der er gået på pension, personer der har valgt anden 
arbejdsgiver og Socialtilsyn Øst’s evne til at tilpasse sig udviklingen i opgaveporteføljen.  

  



 

 

58 Årsrapporten 2016 

 

6. Konklusion 

Socialtilsyn Øst vil indledningsvist gerne takke de adspurgte tilbud og 
plejefamilier for deres deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen, der 
skulle medvirke til en belysning af effekten og anvendelsen af udvik-
lingspunkter.  

Til at løfte tilsynsopgaven har der ved udgangen af 2016 været 67 med-
arbejder involveret i tilsynsarbejdet, tilsynskonsulenter, medarbejdere 
med stabsfunktioner og ledelse. 

Socialtilsyn Øst har udført 2.082 tilsyn og aflagt samtlige tilbud og afde-
linger i Region Sjælland og Hjørring Kommune tilsynsbesøg, hvilket er i overensstemmelse med lovkravet om, 
at socialtilsynene skal aflægge alle tilbud og afdelinger besøg årligt. En meget vigtig målsætning blev dermed 
opfyldt. 

Der er iværksat 8 afgørelser med påbud, hvor der samlet er givet 12 påbud.  De hyppigste temaer for de iværk-
satte påbud Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse og Kompetencer  

Socialtilsyn Øst har modtaget og behandlet 108 ansøgninger om væsentlige ændringer.  

Der er truffet 12 afgørelser om godkendelse med vilkår, og i de 12 afgørelser er der i alt udstedt 18 vilkår. De 

hyppigste temaer i afgørelserne er på plejefamilieområdet Kompetencer og på tilbudsområdet Målgrupper, 

metoder og resultater, Organisation og ledelse, Økonomi og Fysiske rammer. 

Socialtilsyn Øst har truffet 10 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen, fordelt på syv plejefamilier og 3 
tilbud. 

Socialtilsynet har i 2. halvår af 2016 modtaget 29 anmodninger om dispensation, heraf er ni modtaget fra pleje-
familier mens de resterende 20 ansøgninger er modtaget fra tilbud. Af de 20 ansøgninger på tilbudsområdet er 
de tre trukket tilbage fra ansøgers side, inden der var truffet afgørelse i sagen. Der er således truffet afgørelse i 
26 sager.  

Opgaven med at behandle ny-ansøgninger har igen i 2016 fyldt meget. Det hænger blandt andet sammen med, 
at der blev påbegyndt sagsbehandling for ansøgninger fra mange tilbud og især plejefamilier, der selv valgte at 
trække deres ansøgning tilbage. 

Overordnet set kan det konkluderes: 

• At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvali-
tet. 

• At tilbuddene i mindre grad har fortsat det målrettede og professionelle arbejde både med indsatsmå-
lene og dokumentationen af resultaterne.  

• At der på voksenområdet er en del udviklingspunkter vedrørende udviklings- og handleplaner, hvilket 
hænger godt sammen med, at Socialtilsyn Øst i 2014 og 2015 havde særligt fokus på udviklings- og 
handleplaner. 

• At der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelsesbegrebet, 
hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzoner: Magt eller omsorg? 
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• At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, 
omkring fagligheden, hvilke krav de kan stille til kommunerne med mere. Tilsynskonsulenterne erfarer, 
at plejefamilierne kan blive bedre til at tage ansvar for deres kompetenceudvikling.  

• At Socialtilsyn Øst ser en svækkelse af økonomien i et større antal tilbud på børne- og ungeområdet, 
hvilket påvirker vurderingen af den økonomiske bæredygtighed.  

• At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske konstruktioner og grundlag, som 
altovervejende udgangspunkt ikke har indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, 
men derimod er af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lov-
givning på området.  

• At tilbud og plejefamilier generelt oplever, at kunne anvende og omsætte de af socialtilsynet udstedte 
udviklingspunkter. 

• At opgaven med tilkøbsydelser på formidlingsdelen er i en positiv udvikling, der gør, at det vil være mu-
ligt, at tilbyde kurser af forskellig art.  

 
Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft er i en positiv udvikling, og at sam-
arbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig 
dialog. Socialtilsynet får fortsat afdækket forhold, der tidligere (før 2014) ikke er belyst. 

Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i tre år vurderer Social-
tilsyn Øst, at der er ved at være den rette balance mellem kontrol udvikling i tilsynet. 

Anbefalinger 

Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud anbefale, at: 

• kommunerne gå ind i et samarbejde om at udbyde efteruddannelse til plejefamilierne for eksempel 
med et uddannelses/kursuskatalog, så efteruddannelsen rammer bredere 

• plejefamilierne skal være langt mere opsøgende i forhold til kompetenceudvikling, både kurser, super-
vision og anden dialogbaseret sparring.  

• tilbuddene sætter særlig fokus på udarbejdelse af klare og konkret mål i samarbejde med borgerne og 
tydelig resultatdokumentation heraf.   

• tilbuddene skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og handleplaner i forhold til 
overgreb, herunder vold, trusler og magtanvendelser 

• der arbejdes med ensartet praksis, eventuelt i samarbejde med Socialtilsyn Øst og KKR i forhold til til-
købsydelser på magtanvendelsesområdet. 

• tilbuddene fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge op på magtanvendel-
ser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 

• At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier øges fordi:  
o Antallet af ny ansøgninger falder 
o Antallet af aktive plejefamilier falder 

 
Ovenstående anbefalinger vurderer Socialtilsyn Øst kan være med til at fortsætte den positive udvikling i for-
hold til kvalitetsløftet, men ser samtidig en mulighed for at styrke samarbejdet på tværs af kommunerne, til-
buddene og socialtilsynet. 
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Bilag 1 

Spørgeskema: Udviklingspunkter 

Ifølge aftale, fremsender Socailtilsyn Øst dette spørgeskema. Formålet med spørgeskemaet er, at få belyst om 

de af socialtilsynet givne udviklingspunkter, har en effekt og om de er anvendelige for tilbud og plejefamilier. 

Spørgeskemaet bedes udfyldt og returneres til Heidi Mødekjær heimo@holb.dk senest den 9. februar 2017.  

Socialtilsyn Øst takker jer for, at I har afsat tid til at besvare skemaet. 

Beskrivelse af udviklingspunkt 

Indsæt udviklingspunktet her 

 

1. Hvad har udviklingspunkterne givet anledning til? 

Vælg et element. 

 

Beskriv hvad udviklingspunkterne har givet anledning til: Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

2. Opleves udviklingspunkterne som kontrol eller udvikling? 

Vælg et element. 

 

Beskriv hvorfor: Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

3. Hvad kan udviklingspunkterne anvendes til? 

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

4. Kan udviklingspunkterne omsættes til noget brugbart og er de klart formuleret? 

Brugbart 

Vælg et element. 

 

Beskriv hvorfor/hvorfor ikke: Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

Klart formuleret 

mailto:heimo@holb.dk
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Vælg et element. 

 

Beskriv hvorfor/hvorfor ikke: Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 

 

5. Øvrige kommentarer 

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 
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