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2.2 Temadrøftelse: Greater Copenhagen - Erhvervsservice
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Anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice i Greater 

Copenhagen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Greater 

Copenhagens bestyrelse. 

Arbejdsgruppen har været drevet af KKR Hovedstaden og 

Gladsaxe Kommune og omfattet erhvervschefer og 

erhvervsansvarlige fra Ballerup, Frederiksberg, Kalundborg, 

København, Lolland-Falster, Næstved, Vallensbæk kommuner, 

KKR Sjælland samt direktørerne for Væksthus Hovedstaden og 

Væksthus Sjælland. 

Arbejdsgruppen har desuden samarbejdet med Copenhagen 

Capacity.

Anbefalingerne afspejler forskelligheden i de 46 kommuners 

organisering af den lokale erhvervsservice. Det har givet gode 

diskussioner og bredt repræsentantskab i udviklingen af ideer og 

forslag. Men det betyder også, at der ikke har været fuld tilslutning 

fra alle gruppens medlemmer til alle de præsenterede anbefalinger.  

Anbefalingerne er ikke nødvendigvis udtryk for den enkelte 

kommunes holdning.

Arbejdsgruppen har afsluttet det redaktionelle arbejde med 

anbefalingerne ultimo maj 2016.
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EXECUTIVE SUMMARY

Greater Copenhagen har sat en fokusering af den lokale erhvervsservice på dagsordenen som et mål i 2016. Siden kommunalreformens 

ændringer i erhvervsfremmesystemet er der indgået en række bilaterale samarbejdsaftaler og udviklet forbedrede kontaktflader aktørerne 

imellem – særligt mellem den lokale erhvervsservice og væksthusene. Men princippet om, at et sådant enstrenget erhvervsfremmesystem skal 

møde virksomhederne, er stadig udfordret.

Erhvervsfremmesystemets effekt på skabelsen af arbejdspladser og økonomisk udvikling i virksomhederne afhænger af antallet af 

virksomheder, der bruger systemet, og af at virksomhederne hurtigt kobles med den aktør, som kan hjælpe dem bedst muligt med deres 

specifikke behov. Det stiller krav til systemets sammenhængskraft, aktørernes evne til at samarbejde og deres indbyrdes rollefordeling.

Erhvervsservice er et investeringsområde for kommunerne. Den samlede økonomi i erhvervsfremmesystemet udgør ca. 4,7 mia. kr. ifølge 

McKinsey (2016). Af dette beløb står kommunerne for 624 mio. kr. inkl. kommunernes basisfinansiering af væksthusene på ca. 100 mio. kr., 

mens statens udgifter udgør næsten 3 mia. kr. Region Hovedstadens kommuner skiller sig ifølge kortlægningen ud ved i gennemsnit at 

anvende blot 46 kr. pr. borger til erhvervsfremme, mens kommunerne i Region Sjælland anvender kr. 116. pr. borger. Forbruget i begge 

regioner ligger under niveauet i de jyske kommuner, der anvender 136-160 kr. pr. borger. 

Kommunerne vil med dette oplæg tage fælles ansvar for, at den lokale erhvervsservice tager udgangspunkt i virksomhedernes behov med 

henblik på at nå de fælles vækstmål i Greater Copenhagen. Det kommer ikke af sig selv, det vil kræve yderligere investeringer at skabe lokal 

vækst og beskæftigelse. 

Arbejdsgruppen fremlægger 15 anbefalinger, der skal sikre: 

• Mere strategiske, ensartede og professionelle tilbud og services til iværksættere, SMV’er, vækstvirksomheder og internationale 

virksomheder som en del af Greater Copenhagen 

• Tættere forpligtende samarbejder mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice i Greater Copenhagen

• Mere systematiske indsatser ved at anvende fælles værktøjer og redskaber

• Fælles markedsføring.

Hovedanbefalingen er at bruge Greater Copenhagen som løftestang for at skabe et system, hvor den lokale og specialiserede erhvervsservice 

arbejder efter en fælles overordnet strategi og handlingsplan med en klar rollefordeling. 

Det er starten på en kulturforandring, hvor alle aktører samarbejder om de enkelte virksomheders behov på tværs af kommune-, regions- og 

operatørgrænser og anvender fælles værktøjer og systemer til at styre, måle, koordinere og markedsføre indsatser. Den fælles strategi og 

indsatsplan for erhvervsservice i Greater Copenhagen udvikles på en årlig Greater Day, der samler aktørerne.
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Kategori Nr. Anbefaling Basis-

ydelse

Tilvalgs-

ydelse 

Lokalt

igangsat

Hovedanbefaling 1 Fælles strategi og indsatsplan for erhvervsservice i 

Greater Copenhagen

X

F
Æ

L
L

E
S

T
IL

B
U

D

Iværksættere 2.1 Fælles basistilbud til iværksættere i Greater 

Copenhagen 

X

2.2 Greater Copenhagen start up-netværk X X X

SMV’er 3 Greater Copenhagen SMV-program X X X

Vækstvirksomheder 4.1 Tættere forpligtende samarbejde mellem de to 

væksthuse i Greater Copenhagen

X

4.2 Tættere forpligtende samarbejde mellem de to 

væksthuse og kommunerne i Greater Copenhagen

X

Internationale virksomheder 5 Greater Copenhagen for internationale virksomheder X

F
Æ

L
L

E
S

 V
Æ

R
K

T
Ø

J
E

R

Servicestandarder 6 Kodeks for servicekultur i Greater Copenhagen X X

Måling og styring 7.1 Fælles erhvervsdataportal for Greater Copenhagen X

7.2 Tilfredshedsindeks for den lokale erhvervsservice i 

Greater Copenhagen

X

7.3 Systematisk registrering af virksomhedskontakt i 

Greater Copenhagen

X

Kompetenceudvikling og 

koordinering

8.1 Greater Copenhagen Academy X X

8.2 Bedre koordinering i Greater Copenhagen X

Markedsføring 9.1 Markedsføring af fælles ydelser til virksomheder i 

Greater Copenhagen

X X X

9.2 Brug af lokale styrker i international markedsføring af 

Greater Copenhagen

X
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ANBEFALINGERNE KORT FORTALT
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INDLEDNING

Den lokale erhvervsservice i kommunerne er for mange virksomheder 

indgangen til det samlede erhvervsfremmesystem med alle dets aktører 

og tilbud, jf. figur 1. Dermed har kommunerne nærheden, det lokale 

kendskab og den direkte kontakt til virksomhederne, og tæt samarbejde 

med resten af erhvervsfremmesystemet. 

Det skal være lettere for iværksættere at starte virksomhed og for 

virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere og skabe beskæftigelse. 

Det skal være logisk for virksomhederne, hvem der kan hjælpe med hvad 

i erhvervsfremmesystemet, og tilbuddene skal i højere grad være 

tilgængelige på tværs af kommunegrænser i Greater Copenhagen. 

De 15 anbefalinger har til formål at skabe fælles ydelser til målgrupperne 

og anvende fælles værktøjer. Finansieringen af anbefalingerne følger 

filosofien bag Greater Copenhagens andre tiltag og initiativer:

• Basisydelser og –værktøjer bør alle lokale erhvervsservices i Greater 

Copenhagen tilbyde og benytte sig af. Man skal som kommune ikke 

nødvendigvis selv levere ydelsen – den kan fx være outsourcet til et 

væksthus eller blive leveret via en anden kommune – men ydelsen 

bør være et tilbud til de lokale virksomheder. 

• Tilvalgsydelser er ydelser, som politisk prioriteres i den lokale 

erhvervsservice, og som vil kræve kommunal medfinansiering at 

tilslutte sig (fx International House). 

• Lokalt igangsatte ydelser er tilbud, der er udviklet lokalt, men stilles til 

rådighed for virksomheder i den brede geografi for at øge volumen 

enten gratis eller som tilkøbsydelse.

Anbefalingerne ligger inden for rammerne af det givne kommissorium. 

UDKAST6
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ERFARINGER OG OVERVEJELSER

For at sikre så bred kommunal forankring til anbefalingerne som muligt har arbejdsgruppen inviteret alle kommuner og erhvervsråd i Greater 

Copenhagen, de to væksthuse og Copenhagen Capacity til at deltage på udviklingskonferencen Greater Day. Formålet var at give 

kommunerne direkte indflydelse på arbejdsgruppens anbefalinger og levere nye bud på fælles løsninger. 38 ud af 46 kommuner var 

repræsenteret på dagen. Det var første gang, at de var samlet. 

En række temaer gik igen på Greater Day:  

• Greater Copenhagen opfattes lokalt som en kulturforandring, der er i gang 

• Der er bred opbakning til fælles initiativer, mere samarbejde og deling af tilbud - så længe det ikke betyder generel ensretning og ikke 

forhindrer udfoldelse af lokale ambitioner

• Virksomhederne har mere brug for skræddersyede løsninger end ensrettede tilbud

• Det ligger en stor styrke i det lokale kendskab og den nære virksomhedskontakt i bred forstand, herunder også myndighedsbehandlingen

• Der skal tages udgangspunkt i det eksisterende system - meget kan gøres, hvis der koordineres bedre

• Meget afhænger af det personlige netværk og den enkelte konsulent

• Der er et behov for kompetenceudvikling blandt medarbejderne i den lokale erhvervsservice

• Kvaliteten afgøres i sidste ende af den politiske prioritering.

Arbejdsgruppen har – inden for rammerne af dette anbefalingskatalog – inkluderet så mange af deltagernes input som muligt, herunder de 

forbehold og bekymringer, der kom til udtryk på dagen. 
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Anbefaling 1: Fælles strategi og indsatsplan for erhvervsservice i Greater Copenhagen

Udfordring Den lokale erhvervsservice er til en vis grad karakteriseret ved et system af aktører, der agerer efter egne resultatmål og 

strategier.

Formål Hovedanbefalingen er at bruge Greater Copenhagen som løftestang for at skabe et system, hvor den lokale og specialiserede 

erhvervsservice arbejder efter en fælles overordnet strategi og handlingsplan med en klar rollefordeling. Det skal være starten på 

en kulturforandring, hvor alle aktører samarbejder om de enkelte virksomheders behov på tværs af kommune-, regions- og 

operatørgrænser og anvender fælles værktøjer og systemer til at styre, måle og koordinere indsatser. 

Beskrivelse Arbejdsgruppen anbefaler derfor overordnet:

• At der udarbejdes en samlet strategi for indsatser og aktører i erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen 

• En klar rollefordeling og fastlagt samarbejde aktørerne imellem om de enkelte indsatser med udgangspunkt i 

virksomhedernes behov

• Fælles tilbud til iværksættere, SMV’er, vækstvirksomheder og internationale virksomheder

• Fælles værktøjer til servicestandarder, måling og styring, kompetenceudvikling og koordinering og markedsføring. 

Indsatserne skal bidrage til, at virksomhederne i højere grad vil møde et ensartet lokalt tilbud, uanset hvilken kommune de driver 

virksomhed i. 

Beslutningsproces For hver anbefaling angives beslutningsprocessen. Hvis de enkelte indsatser godkendes tilrettelægges en beslutnings- og 

implementeringsproces med de relevante parter. Flere anbefalinger vil kunne implementeres indenfor en relativ kort periode, 

mens andre kræver et dybere analyse- og udviklingsarbejde – herunder digital udvikling. 

En fuld implementering af anbefalingerne vil kunne realiseres i løbet af 1-2 år, afhængig af hvor store forandringer de enkelte 

tiltag vil kræve. Parallelt med udrulnings- og implementeringsarbejdet kan der lokalt træffes beslutninger om forandringer og 

tiltag, der bidrager til den samlede forandringsproces.

Finansiering Anbefalingerne er opdelt i basisydelser, tilvalgsydelser og lokalt igangsatte tilbud.

HOVEDANBEFALING
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ANBEFALINGER TIL FÆLLES TILBUD 
TIL VIRKSOMHEDER 

I dette kapitel præsenteres anbefalinger til, hvordan den lokale 

erhvervsservice kan fokuseres gennem flere fælles tilbud til virksomheder 

i Greater Copenhagen. Tilbuddene er inddelt i fire målgrupper:

• Iværksættere 

– defineret som før-startere og nyetablerede virksomheder.

• SMV’er

– defineret som etablerede små og mellemstore virksomheder. 

• Vækstvirksomheder 

– defineret som virksomheder med et erkendt vækstpotentiale. 

• Internationale virksomheder

– defineret som store etablerede virksomheder, der agerer på et 

internationalt marked og/ eller internationalt ejede virksomheder. 

UDKAST9



tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

IVÆRKSÆTTERE

Anbefaling 2.1: Fælles basistilbud til iværksættere i Greater Copenhagen 

Udfordring Iværksættere er vigtige for den lokale jobskabelse i Greater Copenhagen. Der er ikke en fælles tilgang til og ambition for 

ydelserne. Målgruppen tilbydes vidt forskellige ydelser afhængig af, hvilken kommune de tilhører. 

Formål Der bør være en fælles minimumsstandard for ydelser til borgere i Greater Copenhagen, der har ambitioner om at starte egen 

virksomhed. Greater Copenhagen bør være en ramme for at:

- sikre fælles, højt kvalitets- og ydelsesniveau for iværksætterservicen

- opnå kritisk masse i iværksættertilbuddene.

Beskrivelse Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) udbredes til begge regioner og udgør en fælles, høj minimumsstandard for 

iværksætterservicen i Greater Copenhagen med fokus på før-start og etableringsfasen. Programmet ændrer navn, så det 

indbefatter Greater Copenhagen. Programmet består af kurser, online vejlednings- og screeningsværktøjer og fremadrettet også 

personlighedstest. Det fælles tilbud til iværksættere brugerevalueres og markedsføres som en fælles ydelse i Greater 

Copenhagen. 

Udvikling af nye kurser og online vejledninger skal ske i tæt samarbejde med kommunerne og med inddragelse af iværksættere. 

Der etableres endvidere fælles efteruddannelse og kompetenceudvikling for vejledere i den lokale erhvervsservice, der sætter 

fokus på at styrke den lokale iværksætterkultur. 

Basisydelsen skal være et tilbud, der kan suppleres af yderligere lokale og regionale tilbud for de kommuner, der ønsker at styrke 

iværksætterkulturen yderligere og har særlige lokale styrkepositioner, jf. anbefaling 1.2.  

Udførende Væksthus Hovedstaden er projektejer på Hovedstadens Iværksætterprogram og er pt. i dialog med Væksthus Sjælland om 

udbredelse af tilbuddet. Dette skal forankres i den lokale erhvervsservice, hvor det må påregnes, at lokale operatører kan have 

resultatkontrakter, der i første omgang kan være en barriere. 

Forventet potentiale 

for målgruppen

Iværksætterne vil møde en lokal erhvervsservice af høj kvalitet i hele metropolregionen og kan hurtigt finde et relevant tilbud.

Indsatsen vil medvirke til, at den screening af iværksætterens forretningsidé, der sker i den lokale erhvervsservice, er tilstrækkelig 

kvalificeret til at kunne bidrage afgørende til virksomhedens succesfulde etablering og overlevelse.

Beslutningsproces - KKR Sjælland og KKR Hovedstaden træffer principbeslutning om tilslutning til en fælles basisydelse til iværksætterservice via 

udbredelse af HIP og

- beder de to væksthuse i Greater Copenhagen om at forelægge en plan for udbredelse og finansiering i samarbejde med den 

lokale erhvervsservice.

Finansiering HIP er etableret med regionale midler og medfinansieres i dag af de 29 kommuner i region Hovedstaden. 
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Anbefaling 2.2: Greater Copenhagen start up-netværk

Udfordring Der mangler en klar sammenhæng mellem de lokale erhvervsservicetilbud til iværksættere før start, i den tidlige etableringsfase og i 

overgangen til væksthusenes tilbud. Der er gode tiltag i begge regioner, men disse er ikke koordineret. De udgør ikke et fælles start 

up-miljø, og tilfører ikke den volumen og kritiske masse, der er nødvendig for, at Greater Copenhagen kan sætte en ambition om at 

have et af verdens førende iværksættermiljøer. 

Formål Det anbefales at koble eksisterende ydelser i de 46 lokale erhvervsservices og to regioner i et fælles netværk for iværksættere i hele 

Greater Copenhagen, der tilbydes på tværs af operatører. Formålet er ikke at oprette en ny operatør, men at skabe et fælles 

knudepunkt.

Beskrivelse Holland har gode erfaringer med at facilitere et start up-miljø, der samler alle offentlige og private interessenter, private virksomheder 

og andre i et miljø, der fungerer som én indgang for iværksætteren. Her kan iværksættere få let adgang til kurser, investorer, 

netværk, klyngemiljøer, virksomheder, kontorhoteller og arrangementer og andet, der styrker deres overlevelser og vækst. 

Et lignende netværk med en international ambition etableres ved at kortlægge de allerede eksisterende tilbud i de to regioner og 46 

kommuner og forbinde dem så iværksættere i hele Greater Copenhagen har adgang til tilbud på tværs af kommune- og 

operatørgrænser. Fx bør Iværksætterhusets ydelser i form af 1:1 vejledning, start up-kurser og cafeer udbredes og samtænkes med 

Vækstfabrikkerne som fysisk ramme. Lokale tilbud til fx specifikke målgrupper (fx kreative iværksættere) eller lokale 

spidskompetencer bør deles på tværs med henblik på et samlet løft af hele den lokale erhvervsservice. Det bør kobles til de 

regionale satsningsområder i samarbejde med virksomheder og private rådgivere for at styrke særlige områder som life science og 

have fokus på internationale iværksættere med Copenhagen Capacity som operatør.  

Det fælles miljø etableres på en måde, der sikrer lokalt engagement og tilstedeværelse og får det optimale ud af de lokale 

styrkepositioner, samtidig med at iværksættere får adgang til ydelser i en bredere geografi. Målet er desuden at sikre en let overgang 

til det specialiserede erhvervsfremmesystem og dermed øge andelen, der udvikler sig til en vækst- eller acceleratorvirksomhed. 

Iværksættere og virksomheder involveres i udviklingen af et fælles tilbud for at sikre, at de tilgodeser deres behov.

Udførende Kommunerne og deres udbydere af iværksætterservice og Copenhagen Capacity.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Iværksætterne i Greater Copenhagen vil blive en del af et miljø med internationalt ambitionsniveau og let adgang til ydelser i alle led 

på tværs af operatører. 

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et beslutningsgrundlag for etablering af et 

netværksbaseret Greater Copenhagen start up-miljø.

Finansiering Iværksætterhuset og Vækstfabrikker er i dag tilkøbsydelser for kommunerne. Tilslutning til et fælles start up-miljø bør derfor kunne 

ske i moduler af basis- og tilvalgsydelser for at tilgodese de kommunale forskelle. Desuden skal der findes en finansieringsmodel for, 

hvordan lokale kompetencer kan deles og bringes i spil på tværs.

IVÆRKSÆTTERE
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SMV’ERE

Anbefaling 3: Greater Copenhagen SMV-program

Udfordring De små og mellemstore etablerede virksomheder udgør en stor del af regionens erhvervsstruktur og er vigtige for den lokale 

beskæftigelse. Der er få tilbud til denne målgruppe, tilbuddene er forskellige i de 46 kommuner, og virksomhederne finder ikke i 

tilstrækkeligt omfang vej til tilbud, der kan udvikle virksomheden.

Formål At skabe fælles initiativer til SMV’er i Greater Copenhagen i tæt samarbejde med den lokale erhvervsservice og relevante 

erhvervsfremmeaktører, der sikrer relevante tilbud til målgruppen om markedsføring, internationalisering, digitalisering, 

finansiering, innovation, generationsskifte, rekruttering af medarbejdere, mv.

Beskrivelse Indsatsen består af følgende:

Udvikling af et koncept for, hvordan kommunernes tætte relation til SMV’er via bl.a. myndighedskontakt kan anvendes til at tage 

hånd om målgruppen og motivere dem til at se nye muligheder i virksomheden, udnytte vækstpotentialer og skabe lokale 

arbejdspladser via henvisning i systemet på tværs af kommunegrænser og operatører. 

Udvikle et fælles tilbud med inspiration fra Hovedstadens Iværksætter Program for SMV’er i de 46 kommuner i Greater 

Copenhagen med væksthusene som operatør. 

En model for styrket lokal tilstedeværelse af nationale erhvervsfremmeaktørers tilbud indenfor eksport, innovation, finansiering og 

markedsmodning udformet på en måde, der styrker væksthusenes knudepunktsfunktion.

Udførende Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af de lokale erhvervsfremmeaktører og de to væksthuse i Greater Copenhagen 

og regionerne, der skal udvikle og indgå aftale om det konkrete indhold i SMV-programmet.

Forventet potentiale 

for målgruppen

SMV’erne bidrager til en større andel af væksten i Greater Copenhagen. 

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et 

beslutningsgrundlag for etablering af Greater Copenhagen SMV-program. 

Finansiering Opgaven bør opdeles i basis- og tilvalgsydelser for kommunerne med eventuel regional medfinansiering. Desuden skal der findes 

en finansieringsmodel for, hvordan lokale kompetencer kan deles og bringes i spil på tværs. 
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VÆKSTVIRKSOMHEDER

Anbefaling 4.1: Tættere forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse i Greater Copenhagen
Udfordring De to væksthuse i Greater Copenhagen, der har virksomheder med vækstpotentiale som deres målgruppe, har allerede delvist 

ensartede basisydelser og forpligtende samarbejder på tværs, men virksomheder kan kun i begrænset omfang anvende ydelser på 

tværs af regionsgrænser. 

Formål Tæt samarbejde mellem de to væksthuse i Greater Copenhagen med henblik på flere og bedre ydelser til vækstvirksomhederne. 

Beskrivelse Med en fælles regional aftale for 2016 samarbejder de to væksthuse i år om tre strategiske indsatsområder omkring et 

sammenhængende erhvervsservicetilbud og adgang til kapital og analysesamarbejde. Dette samarbejde skal styrkes yderligere.

For at stimulere væksten i vækstvirksomheder skal de to væksthuses basisydelse og programmer være så ens som muligt. De to 

væksthuse skal i videst muligt omfang dele ressourcer, stabsfunktioner, kompetencer, konsulenter, it-systemer og lokaler og 

markedsføre hinandens tilbud.

Desuden skal de to væksthuses regionalt finansierede programmer tilbydes virksomheder på tværs af de to regioner. Virksomheder 

skal opleve at få samme ydelse uanset geografisk placering indenfor Greater Copenhagen.

Det forudsætter, at alle projekter finansieret af to vækstfora kan benyttes af virksomhederne på tværs af regionsgrænser i hele Greater

Copenhagen, og dermed at væksthusene kan tilbyde hinandens projekter til de respektive kunder. Denne model er introduceret i de 

tre vestdanske regioner, og det anbefales, at man indhenter erfaringer derfra og laver en aftale for Greater Copenhagen, som er 

tilpasset de erhvervsmæssige forhold.

Udførende Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland i samarbejde med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Vækstforum Hovedstaden og 

Vækstforum Sjælland. 

Forventet potentiale 

for målgruppen

Flere virksomheder oplever væksthusenes tilbud som relevante og anvender dem med gode resultater til følge målt på øget 

omsætning, beskæftigelse og eksport, jf. væksthusenes årlige resultatmålinger.

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland sikrer forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse i Greater Copenhagen via den fælles 

regionale aftale

- Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland aftaler, hvorledes virksomheder kan deltage i projekter på tværs af de regionale 

tilbud.

Finansiering Indsatserne er inden for rammerne af de kommunale basismidler til væksthusene på kr. 46,5 mio. samt tildeling af projekt- og 

programmidler fra Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. 
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VÆKSTVIRKSOMHEDER

Anbefaling 4.2: Tættere forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse og kommunerne i 

Greater Copenhagen
Udfordring Kommunerne tager ikke i tilstrækkelig grad ejerskab af væksthusene som deres operatør på den specialiserede erhvervsservice til 

vækstvirksomheder og dermed vækstpartner i Greater Copenhagen.

Formål Kommunerne sikrer et optimalt samarbejde med væksthusene og tager ansvar for, at der ikke er lokalt overlap og suboptimering i 

forhold til virksomhedsvejledning og tilbud.

Beskrivelse Der er behov for tættere lokalt samarbejde mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der skal opbygges fælles 

principper for:

- hvordan kommunerne identificerer, screener og henviser vækstpotentielle virksomheder, som væksthusene efterfølgende 

modtager og kommunerne bagefter samler op på, hvis nødvendigt (after care)

- hvordan væksthusene er tilstede lokalt i forhold til målgruppen med udgangspunkt i lokale styrkepositioner  

- hvordan væksthusene og kommunerne bilateralt og løbende orienterer om samarbejdet og opfølgning på virksomhedsbesøg. 

Da relationer ofte er afgørende, anbefales det, at alle kommuner har en key account i væksthuset, som de er i tæt dialog og sætter 

gensidige mål  sammen. Væksthus Hovedstaden har introduceret denne metode i 2016. Et tættere, forpligtende samarbejde med 

kommunerne understøttes ligeledes af kompetenceudvikling og anvendelse af ensartede værktøjer, for at alle går i samme retning 

og bruger samme værktøjer, jf. anbefaling 7.1, 7.3 og 8.1.

Udførende Væksthusene, kommunerne og lokale erhvervsoperatører

Forventet potentiale 

for målgruppen

Samlet og ensartet fokus på vækstvirksomhederne, ensartede tilbud og fortælling om, hvordan virksomheden når frem til 

yderligere vækst.

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland sikrer de nødvendige tiltag, der styrker kommunernes ejerskab af væksthusene og sikrer 

optimalt samarbejde lokalt.

Finansiering Anbefalingen ligger inden for rammerne af kommunernes basisfinansiering af væksthusene.
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INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER 

Anbefaling 5: Greater Copenhagen for internationale virksomheder

Udfordring De etablerede internationalt orienterede virksomheder er i afgørende grad med til at forme og påvirke omverdenens opfattelse af 

Greater Copenhagen som en attraktiv region og talentdestination – men de har ikke taget ejerskab af Greater Copenhagen som 

fælles platform endnu. 

Formål Den lokale erhvervsservice skal bidrage til at få de etablerede internationalt orienterede virksomheder i lokalområdet til at tage 

ejerskab af mulighederne i Greater Copenhagen, herunder at anvende de fælles værktøjer, hvor det giver mening. 

Beskrivelse Copenhagen Capacity har intensiveret samarbejdet med kommunerne om tiltrækning af internationale virksomheder og 

investeringer og udviklet fælles værktøjer til etablerede virksomheder i forhold til fælles besøgsprogram, investorportal, brand og 

talenttiltrækning. International House er blevet en tværkommunal succes til glæde for virksomhederne. 

Kommunerne skal i højere grad tage ansvar for at være i dialog med de etablerede virksomheder med internationalt perspektiv, så 

de involverer sig i Greater Copenhagen via anvendelse af de fælles værktøjer og bidrager til løsningen af metropolregionens store 

udfordringer såsom trængsel og mangel på kompetent arbejdskraft. 

Det er behov for en konkret aftale for, hvordan den lokale erhvervsservice bedst muligt samarbejder med Copenhagen Capacity 

om at servicere de etablerede virksomheder, så de oplever at være en del af en region i vækst.

Udførende Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomhederne i Greater Copenhagen bidrager til at tiltrække international opmærksomhed, talent og vækst til Greater

Copenhagen.

Beslutningsproces - Copenhagen Capacity og kommunerne indgår en aftale.

Finansiering Fælles værktøjer til virksomhederne er en del af basisydelsen i Greater Copenhagen finansiereret via regionernes årlige 

resultatkontrakt med Copenhagen Capacity. 
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ANBEFALINGER TIL FÆLLES VÆRKTØJER

I dette kapitel præsenteres anbefalinger til, hvordan den lokale 

erhvervsservice kan yde en bedre service gennem fælles værktøjer og 

indsatser. 

Værktøjerne er inddelt i fire typer:

• Fælles servicekoncept 

• Måling og styring 

• Kompetenceudvikling og koordinering

• Fælles markedsføring.
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FÆLLES SERVICEKONCEPT

Anbefaling 6: Kodeks for servicekultur i Greater Copenhagen

Udfordring Der er meget varieret serviceniveau i den lokale erhvervsservice, defineret af lokale politiske prioriteringer og valg af organisering. 

Formål At skabe rammerne om en fælles høj servicekultur i alle 46 kommuners lokale erhvervsservice. 

Beskrivelse Der udarbejdes et fælles kodeks for høj servicekultur over for virksomheder i Greater Copenhagen. Kodekset skal være en 

minimumsstandard, som alle virksomheder uanset placering kan forvente, men som ikke sætter begrænsninger for de aktører, der 

ønsker at gøre andet og mere. 

Kodekset skal fx indeholde:

• Fælles principper for og uddannelse i god erhvervsservice

• Etablering af key account-funktion og virksomhedsteams med relevante medarbejdere (fra fx erhvervsservice og 

byggesagsbehandling, der følger virksomheden gennem kommunens services)

• Responstid på virksomhedshenvendelser

• Bedste mand til opgaven: En virksomhed skal frit kunne henvises til en specialist fra den lokale erhvervsservice i en anden af

Greater Copenhagens kommuner

• Måling af virksomhedernes tilfredshed, jf. anbefaling 7.3

• Fælles grafisk identitet, der co-brander den lokale erhvervsservice og Greater Copenhagen.

Udførende En arbejdsgruppe med deltagelse af lokale operatører, kommuner og de to væksthuse udarbejder et forslag til kodekset.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomhederne i Greater Copenhagen møder en mere ensartet og professionel lokal erhvervsservice. Flere virksomheder får 

vejledning af erhvervsservicen. Servicekulturen markedsføres som en styrkeposition. 

Beslutningsproces Greater Copenhagens bestyrelse godkender udarbejdelse af et kodeks for servicekultur i Greater Copenhagen.

Finansiering Udarbejdelsen af kodekset finansieres af deltagende kommuner. Udrulningen af kodekset bør efterfølgende indgå som del af 

kompetenceudviklingen af medarbejderne i den lokale erhvervsservice.
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MÅLING OG STYRING

Anbefaling 7.1: Fælles erhvervsdataportal for Greater Copenhagen
Udfordring Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få et samlet dataoverblik over den enkelte kommunes erhvervssammensætning og 

branchestruktur på tværs af den samlede erhvervsdemografi i Greater Copenhagen. De nationale data for erhvervsrådet er ikke 

tilstrækkelig valide og tilgængelige for kommunerne. 

Formål At skabe øget overblik over erhvervsudvikling og -demografi i Greater Copenhagen via en fælles open source-portal, der udvikles 

og administreres af kommunerne i Greater Copenhagen og deles med operatørerne.

Beskrivelse For at optimere erhvervsfremmetiltag og træffe beslutninger på et bedre grundlag, udbredes en erhvervsdataportal, der er under 

prototypeudvikling i en kommunal arbejdsgruppe. 

Portalen er udviklet i et open source-system, der kobler CVR-data med GIS-data, så man via et brugervenligt interface kan trække

oplysninger om et områdes erhvervssammensætning og branchestruktur. Systemet rummer viden om den enkelte virksomheds 

omsætning, antal medarbejdere, historik samt overblik over til- og fraflyttede virksomheder. Særligt gives der mulighed for at se 

erhvervsstrukturen i hele geografien (blandt de deltagende kommuner) samt  få geografisk overblik på tværs af kommunerne –

både til brug for medarbejdere i kommunerne og virksomheder. Prototypen indeholder desuden data/information af teknisk og 

miljømæssig karakter. Som led i udviklingen arbejdes der på at skaffe gratis og valide nationale grunddata til systemet.

Portalen kan anvendes både i den lokale og specialiserede erhvervsservice samt danne grundlag for Greater Copenhagens 

overordnede erhvervsstrategi, jf. anbefaling 1.

Udførende Prototypen for erhvervsdataportalen er udviklet af en arbejdsgruppe under HovedstadensKortSamarbejde (HRKS) med deltagelse 

af Rødovre, Gladsaxe, Høje Taastrup, Ballerup kommuner og Frederikssund Erhverv.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Medarbejderne i den lokale og specialiserede erhvervsservice (herunder væksthusene, Copenhagen Capacity, EU kontorerne og 

klyngeaktører) vil med adgang til bedre erhvervsdata opnå styrket videngrundlag til det strategiske arbejde med erhvervsservice. 

Beslutningsproces - Arbejdsgruppen under HRKS leverer en plan for færdiggørelse, implementering og finansiering af en fælles erhvervsdataportal 

til KKR Hovedstaden og KKR Sjælland. 

- Greater Copenhagens bestyrelse sætter fremtidige mål for bedre erhvervsdata i dialog med Erhvervsstyrelsen og KL.

Finansiering Portalen er udviklet i et open source-system og kan derfor udbredes for få midler som en basisydelse i Greater Copenhagen. 

Foreløbig har der været udgifter til fælles database og geodata-værktøj på kr. 12.600 for et år, afholdt af Ballerup Kommune.  
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Anbefaling 7.2: Tilfredshedsindeks for den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen

Udfordring Der er behov for at kommunerne i Greater Copenhagen udarbejder en fælles erhvervsklimaundersøgelse, så der kan skabes 

konkrete forbedringer for den lokale erhvervsservice. 

Formål Tilfredshedsindekset skal styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats til at skabe konkrete forbedringer af den lokale

erhvervsservice.

Beskrivelse Kommunerne i Greater Copenhagen bør have en fælles erhvervsklimaundersøgelse, hvor virksomheder, der reelt har været i 

kontakt med kommunen, får mulighed for at vurdere den kommunale service. Derudover kan undersøgelsen supplereres med 

objektive faktorer, som kommunerne har direkte indflydelse på, såsom sagsbehandlingstider, afgifter og gebyrer. 

Indekset skal give et faktuelt grundlag for at vurdere udviklingen i erhvervsklimaet for den enkelte kommune på parametre, der er 

meningsfulde. En fælles undersøgelse kan give et bedre grundlag for lokal dialog om forbedringer af den virksomhedsrettede 

service samt for at vurdere, hvilke tiltag der virker på tværs af kommunerne. Sverige har i de seneste år opnået gode erfaringer 

med det såkaldte NØJD-indeks, der giver de svenske kommuner et detaljeret billede af virksomhedernes tilfredshed med den 

lokale erhvervsservice. Der skal derfor tages udgangspunkt i disse erfaringer. 

Tilfredshedsindekset forudsætter, at kommunerne leverer oversigter over og kontaktoplysninger på de virksomheder, som har 

været i kontakt med deres erhvervsservice. Indekset er derfor koblet til anbefaling 7.3. Desuden vil tilfredsundersøgelsen skabe et 

strategisk værktøj til arbejdet med servicekulturen i den enkelte kommune, jf. anbefaling 6.

KL arbejder pt. på at udvikle et dansk NØJD-indeks, ligesom IRIS Group, de store erhvervsorganisationer og Dansk 

Erhvervsfremme har udviklet egne indeks.

Udførende Den lokale erhvervsservice er leverandør af data til indekset og anvender resultaterne som styringsværktøj.

Forventet potentiale 

for målgruppen

- Detaljeret indblik i, hvad kommunerne kan gøre for at forbedre servicen

- Grundlag for erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og på tværs af Øresund.

Beslutningsproces KKR Hovedstaden og KKR Sjælland træffer principbeslutning om, at alle kommuner i Greater Copenhagen måles årligt efter den 

valgte metode og går aktivt ind i udviklingen sammen med KL – herunder stiller kommuner til rådighed i testfasen.

Finansiering Udviklingen og arbejdet med tilfredshedsindekset forankres i kommunerne. Finansieringen bør afklares i det videre arbejde med 

udvikling af tilfredshedsindekset.

MÅLING OG STYRING
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MÅLING OG STYRING
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Anbefaling 7.3: Systematisk registrering af virksomhedskontakt i Greater Copenhagen

Udfordring Den lokale erhvervsservice i de 46 kommuner har i dag vidt forskellig praksis for registrering af virksomhedskontakt. Kun få 

anvender væksthusenes CRM-system, ERCRM, der er udviklet af Erhvervsstyrelsen til væksthusene med adgang for den lokale 

erhvervsservice. 

Formål At skabe et fælles system til registrering af virksomhedskontakter på tværs af den lokale og specialiserede erhvervsservice. 

Systemet skal danne grundlag for bedre henvisning, videndeling og resultatmåling i Greater Copenhagen.

Beskrivelse Væksthusenes fælles CRM-system skal udbredes og tages i anvendelse i den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen, 

såfremt kommunerne ikke har etableret eget CRM-system. Fordelene er, at systemet er billigt for den lokale erhvervsservice at 

anvende, det vil styrke samarbejdet om systematisk informationsudveksling mellem kommunerne og væksthusene, og dermed 

understøtte knudepunktsfunktionen. 

CRM-systemet skal bidrage til, at virksomhederne ikke oplever at blive kontaktet ukoordineret og skal give de samme oplysninger 

gentagne gange. Anvendelsen af CRM-systemet understøtter desuden implementering af det fælles tilfredshedsindeks for den 

lokale erhvervsservice (jf. anbefaling 7.2), der dog også vil kunne baseres på data indsamlet i andre systemer. Det ønskes, at 

CRM-systemet fremadrettet også skal omfatte kommunernes myndighedsbehandling overfor virksomhederne i forhold til byggesag, 

miljø og jobcenter.

Udførende Væksthusene skal som systemejer bidrage til at udbrede CRM-systemet og tilbyde kompetenceudvikling til den lokale 

erhvervsservice. Det er op til den enkelte kommune/erhvervsoperatør at implementere og anvende systemet. For de kommuner, 

der har etableret eget CRM-system, kan der etableres integration til ERCRM, så data kan deles mellem systemerne. 

CRM-systemet understøtter i dag ikke i fuld udstrækning den lokale erhvervsservice. Der skal derfor nedsættes en brugergruppe, 

der går i dialog med Erhvervsstyrelsen og KL med det formål at forme et fremtidigt system sammen.

Forventet 

potentiale for 

målgruppen

Systematisk og øget registrering af virksomhedskontakt – både internt i kommunerne og mellem den lokale og den specialiserede 

erhvervsservice. Koordineret henvendelse for erhvervsserviceaktørerne til virksomhederne.

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland træffer principbeslutning om systematisk at registrere virksomhedskontakt i Greater 

Copenhagen og søger indflydelse på et fremtidigt system, så det i højere grad understøtter den lokale erhvervsservice. 

Finansiering Tilslutning til ERCRM finansieres af den lokale erhvervsservice og udgør en basisydelse i Greater Copenhagen. Udgift for 1-5 

brugere er kr. 2.000 pr. bruger/år.
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KOMPETENCEUDVIKLING OG KOORDINERING

Anbefaling 8.1: Greater Copenhagen Academy
Udfordring Der er behov for et fælles kompetenceløft af den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen, så der kan skabes den nødvendige 

koordinering og videndeling om eksempelvis implementering af nye initiativer i forhold til den lokale erhvervsservice.

Formål Greater Copenhagen Academy etableres som et kompetenceudviklingscenter, der er forankret i de to væksthuse og samler aktører 

i den lokale og specialiserede erhvervsservice på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Akademiet skal understøtte 

hovedanbefaling 1 om, at Greater Copenhagen skal have en fælles strategi og indsatsplan for erhvervsservice.

Beskrivelse Akademiet skal have tre formål: 

• Et læringsforum, der tilbyder relevante og inspirerende kurser, studieture og digitale læringsmiljøer, der løfter kompetencerne i 

lokale og specialiserede erhvervsservice på baggrund af en fælles strategi og understøtter brug af fælles værktøjer

• Et socialt forum, der fremmer relationsdannelse, netværk, videndeling og fælles værdier

• Et strategisk forum, hvor aktører i den lokale og specialiserede erhvervsservice samskaber en årlig, fælles strategi og 

indsatsplan for erhvervsservice i Greater Copenhagen med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Dette sker på en årlig 

Greater Day, jf. anbefaling 1.

Det anbefales at bygge på de tiltag, der er sat i gang i forbindelse med Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjællands fælles 

regionale aftale med KKR Hovedstaden og KKR Sjælland i 2016. Der kan tillige søges inspiration i Region Midtjylland, hvor  

Væksthus Midtjylland er operatør på MEA Midt, finansieret med støtte fra Vækstforum Midtjylland og andre EU-midler. Yderligere 

kan Stockholm Business Alliance også være til inspiration. 

Udførende Væksthus Hovedstaden, Væksthus Sjælland, kommuner, Copenhagen Capacity, EU Office og andre erhvervsfremmeaktører i 

Greater Copenhagen.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomheder oplever en kompetent erhvervsservice, der har optimale kompetencer og redskaber til at hjælpe virksomheden på 

tværs af operatører, kommunale og regionale grænser med øget vækst som fælles mål.

Beslutnings-

proces

Greater Copenhagens bestyrelse vedtager at etablere Greater Copenhagen Academy.

Finansiering Greater Copenhagen Academy skal både have basis- og tilvalgsydelser afhængig af finansieringsmodeller, herunder med regional

medfinansiering fra Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden, basismidler fra de to væksthuse og Copenhagen Capacity 

m.fl., brugerbetaling fra den lokale erhvervsservice og VEU-refusion via kommunernes kompetencefond. 
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KOMPETENCEUDVIKLING OG KOORDINERING

Anbefaling 8.2: Bedre koordinering i Greater Copenhagen 

Udfordring Med Greater Copenhagen øges behovet for, at der koordineres mere ensartet på tværs af 46 kommuner, to regioner og et stort 

antal regionale og nationale aktører – og på sigt også Skåne. Det sker ikke i dag. Væksthusene fungerer desuden meget forskelligt 

som knudepunkt.

Formål Der er et stort potentiale i bedre koordinering og videndeling, da det er fundamentet for at skabe en kultur for at dele ydelser på 

tværs af kommune, regions- og operatørgrænser.

Beskrivelse Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden udvikler et fælles koncept for 3-4 årlige, regionalt funderede koordineringsmøder 

med den lokale erhvervsservice, der fungerer som fysisk knudepunkt for alle erhvervsfremmeaktører i Greater Copenhagen. 

Møderne skal bidrage til at øge deling af viden og tilbud og forankre den overordnede strategi. De fysiske møder understøttes af

en fælles virtuel knudepunktsfunktion. Tiltaget ses i sammenhæng med anbefalingen om Greater Copenhagen Academy, jf. 

anbefaling 8.1. 

Målgruppen er primært erhvervschefer, erhvervskoordinatorer fra kommuner og operatører i den lokale erhvervsservice samt 

ledere og konsulenter fra den specialiserede erhvervsservice. Der kan desuden arbejdes med undergrupper. 

Udførende Væksthusene er jf. resultatkontrakten forpligtet til at være erhvervsfremmesystemets knudepunkt, hvilket er en vanskelig opgave i 

et område med ca. 120 aktører. Derfor bør opgaven løses sammen med nøgleaktører i erhvervsfremmesystemet, herunder 

Copenhagen Capacity, EU Office, klyngeaktører, nationale operatører som Teknologisk Institut, universiteter, 

uddannelsesinstitutioner og andre aktører, der har relevante tilbud og services til virksomhederne. 

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomhederne oplever at være en del af en metropolregion med et sømløst erhvervsfremmesystem med mange relevante tilbud 

på hylderne, der kan styrke deres vækst. 

Beslutnings-proces

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland beder de to væksthuse om at styrke deres knudepunktsfunktion ved at udvikle et fælles 

koncept for regionale koordineringsmøder med tilhørende fælles videndelingsplatform, der samler aktørerne i Greater 

Copenhagen. Det udvikles med involvering af en bredt sammensat styregruppe.

Finansiering De fælles koordineringstiltag er en del af basispakken i Greater Copenhagen, og finansieres af væksthusenes basismidler og 

medfinansiering fra regionale erhvervsfremmeaktører.
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tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

FÆLLES MARKEDSFØRING

Anbefaling 9.1: Markedsføring af fælles ydelser til virksomheder i Greater Copenhagen

Udfordring Der er behov for et imageløft af den lokale og specialiserede erhvervsservice, som i mange år har været opfattet og italesat som

kompliceret at finde vej i for virksomhederne og præget af forskellige lokale servicestandarder.

Formål Når anbefalingerne om fælles ydelser til virksomhederne og en årlig måling af erhvervsservicen i Greater Copenhagen er 

implementeret, skal dette budskab formidles til virksomhederne.

Beskrivelse Markedsføringskampagner kan have hovedbudskaberne som:

- Erhvervsservice er en mærkesag i Greater Copenhagen

- Greater Copenhagen har tilbud af høj international kvalitet til iværksættere, SMV’er og vækstvirksomheder  

- Systemet er til for virksomhederne, og operatørerne samarbejder for at skræddersy løsninger til den enkelte virksomheds 

behov i en bred geografi

- Etc.

Kampagnerne skal tilrettelægges som co-branding og tage udgangspunkt i målgruppernes specifikke behov og skal placeres på 

relevante platforme, herunder sociale medier. Det anbefales at søge international inspiration.

Udførende Afsender på kampagnerne er den lokale og specialiserede erhvervsservice i Greater Copenhagen.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Erhvervsfremmesystemet får et positivt image blandt iværksættere, SMV’ere og vækstvirksomheder, hvilket bidrager til at flere 

motiveres til at få hjælp og vejledning, der udvikler virksomheden, og dermed skaber lokal vækst og beskæftigelse. 

Beslutningsproces Greater Copenhagens bestyrelse godkender igangsættelse af indsatsen.

Finansiering Indsatsen finansieres via en fordelingsnøgle mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice. 
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tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

FÆLLES MARKEDSFØRING

Anbefaling 9.2: Brug af lokale styrker i international markedsføring af Greater Copenhagen

Udfordring De kommunale styrkepositioner er ikke tilstrækkeligt synlige for det internationale marked af virksomheder, investorer og talent. 

Dermed bidrager de ikke i tilstrækkelig grad til den internationale markedsføring af metropolregionen.

Formål Indsatsen skal styrke det tværkommunale arbejde med strategisk udvikling og sammenbinding af lokale fyrtårne i dialog med 

Copenhagen Capacity, så der skabes internationalt markedsføringspotentiale og attraktionsværdi.

Beskrivelse Kommunerne har nærheden til de lokale virksomheder og har selv igangsat væsentlige initiativer på det grønne og sunde område. 

Disse styrker skal udnyttes optimalt.

Copenhagen Capacity er ved at implementere en ny digital platform for international markedsføring. Det skal i den forbindelse 

sikres, at de lokale value propositions kortlægges, gøres tilgængelige og anvendes aktivt i den internationale markedsføring af 

Greater Copenhagen. Kortlægningen skal bl.a. sammenbinde klynger af value propositions og styrke Copenhagen Capacitys

dialog og kontakt med begge regioners virksomheder.

Disse value propositions skal også anvendes til tiltrækning af besøgsprogrammer via One Point-Entry og tiltrækning af investorer 

via Invest.cph. De kan på sigt også anvendes i planlægning af erhvervsområder med en vis grad af profil og regional 

arbejdsdeling, som grundlag for tiltrækning af internationale virksomheder, investorer og talenter.

Det er afgørende, at der er gode arbejdsgange og snitfalder mellem Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice for 

indrapportering til systemet og håndtering af de leads, systemet skaber. Kommunerne skal informeres om planlagte initiativer og 

kunne bidrage med lokal viden.

Udførende Indsatsen skal ses som en styrkelse af Copenhagen Capacitys arbejde med internationalisering af metropolregionen og ligger i 

forlængelse af det eksisterende markedsføringsarbejde og One Point-Entry.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen får øget attraktionskraft (fx over for international talent og investeringer) og 

eksponering gennem synliggjorte lokale value propositions i international markedsføring.

Beslutningsproces Greater Copenhagens bestyrelse godkender igangsættelse af indsatsen.

Finansiering Indsatsen finansieres via Copenhagen Capacitys resultatkontrakt med Region Hovedstaden og Region Sjælland som en 

basisydelse.
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tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

PERSPEKTIVERING 

Greater Copenhagen rummer en stor, positiv forandringskraft for erhvervsfremme i metropolregionen på tværs af kommuner, regioner og 

aktører. Det er først og fremmest en stor kulturforandring, der er sat i gang.

Anbefalingerne kan derfor ses som et første skridt frem mod et system, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og sikrer højt 

internationalt ambitionsniveau.

Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende betragtninger tages til overvejelse i forbindelse med erhvervsfremmeindsatser i Greater Copenhagen på 

lokalt, regionalt og nationalt niveau:

̶ Imødekommer tiltaget virksomhedernes behov?

̶ Kan tiltaget bidrage til den overordnede erhvervsstrategi for Greater Copenhagen? 

̶ Er den tænkt sammen med alle relevante parter i Greater Copenhagen?

̶ Kan der tilføres yderligere kompetencer og volumen ved at dele ydelsen på tværs af kommuner eller gøre den til en basis- eller 

tilvalgsydelse i hele Greater Copenhagen?

̶ Kan tiltaget styrke den internationale markedsføring af Greater Copenhagen?

̶ Understøttes indsatsen af de fælles systemer og værktøjer?

Et oplagt næste skridt er at få et overblik over ligheder og forskelle i erhvervsfremmesystemet på tværs af Øresund med henblik på at lære af 

hinanden – og på sigt danne en vision for på hvilke måder, der kan ske en fokusering og en tilførsel af kompetencer og volumen på tværs af 

Øresund til glæde for svenske og danske virksomheder.
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Resume:  

De 17 kommunalbestyrelser i region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge 

rammeaftalelovgivningen årligt senest den 15. oktober indgå en Rammeaftale på det 

specialiserede social- og undervisningsområde. 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og 

fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). 

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for 

samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 

kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.  

Udviklingsstrategien 

 

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. 

Balance mellem udbud og efterspørgsel 

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der overordnet opleves 

balance mellem udbud og efterspørgsel og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov 

og udbudte tilbud, men der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.  

Kommunerne forventer, at der indenfor børne- og ungeområdet efterspørges flere 

plejefamilier, indenfor for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere 

og der er et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet 

forventes mangel på pladser.  

Kommunerne oplever overordnet sammenhæng mellem behov og det samlede udbud af 

specialiserede tilbud indenfor de forskellige målgrupper på voksen og børne- og ungeområdet 

indenfor de fleste målgrupper.  

Blandt de få kommuner, der har vurderet opfyldelsesgraden lavt på voksenområdet, er det 

primært indenfor målgrupperne hjerneskade, hjemløshed, funktionsnedsættelser og øvrige 

svære sociale problemer. 

Blandt de få kommuner, der har vurderet opfyldelsesgraden lavt på børne- og ungeområdet, er 

det primært indenfor målgrupperne alkohol- og stofmisbrug og psykiske vanskeligheder.  

Følgende initiativer er igangsat :  

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier. 

- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse på hjerneskadeområdet i 2016. 

- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes opstartet i 2016 

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- & lands-

delsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og 

indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. Der er i 2016 seks landsdækkende 

tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger. 
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Den samlede belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud var i 2015 på 95 procent 

mod en belægning i 2014 på 93 procent. Belægningen på de enkelte tilbud svinger fra 54 til 

105 procent. Hovedparten af de kommuner, som har anvendt de lands- og landsdelsdækkende 

tilbud de seneste år, finder helt eller delvist, at tilbuddenes kapacitet hænger sammen med 

behovet for højt specialiserede tilbud til målgrupperne.  

Den samlede belægningen på de sikrede og de særligt sikrede afdelinger var i 2016 på 72 

procent, hvor de belægningen på de enkelte sikrede afdelinger spændte fra 49 til 99 procent. 

Dette er et betydeligt fald i forhold til 2014, hvor belægningen var på 79 procent. Størstedelen 

af de kommuner som har haft borgere på de sikrede afdelinger oplever helt eller delvist at der 

er sammenhæng mellem kapaciteten i de enkelte tilbud og behovet for højt specialiserede 

tilbud til målgruppen 

Fokusområder 

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder 

med i det pågældende år.   

Den 29. april 2016 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner i region Sjælland 

og Regionsråd indenfor områderne Børn og Unge samt voksne handicappede samlet til et 

temamøde om rammeaftalen på det specialiserede social – og undervisningsområde. 

Brugerorganisationerne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret. 

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde 

med i 2017, drøftede man andre  mulige fokusområder. 

Der var opbakning til at følgende er fokusområder i 2017:  

1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016: 

2) Kommunikationsområdet – Fortsat fra 2016  

3) Økonomi – Fortsat fra 2016 

4) Hjemløshed/Socialt udsatte - ny 

5) Psykiatriområdet - Halfwayhouses (tilbud mellem psykiatri og socialpsykiatri) - ny 

6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny 

 

I forhold til kommunikationsområdet foreslås der i 2017 fortsat at være fokus på at udvikle en 

fælles strategi for kommunikationsområdet, som både tager sigte på at drive området efter 

lavest effektive omkostninger, og samtidig sikrer områdets økonomiske og faglige 

bæredygtighed. Dette inkluderer bl.a. en analyse af områdets ydelses- og prisstruktur i forhold 

til øget gennemsigtighed og kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaftaler. 

I forhold til fokusområdet om økonomi foreslås at der fortsat arbejdes med fælles 

effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i region Sjælland med bench-

mark analyse af handicapområdet, analyse af visitation, belægningsprocent, 

udbud/markedsmodning og takster som effektiviseringsinstrument. 

I forhold til fokusområdet om hjemløshed/socialt udsatte har området forbindelse til de 

igangværende arbejder i 2016 med fokusområderne om psykiatriområdet og 

kontanthjælpsreformens betydning. Arbejdet forventes opstartet i 2016.  
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I forhold til fokusområdet om halfwayhouses på psykiatriområdet oplever kommunerne at der 

mangler tilbud som buffer mellem regional psykiatri og socialpsykiatri og er behov for 

forstærket samarbejde i øvrigt mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri.  

I forhold til fokusområdet om proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018, 

overvejes igangsat en ny politisk proces ift. rammeaftalen som giver nyt politisk ejerskab og 

inddragelse med inspiration fra sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet  

Udviklingsstrategien for 2017 er udarbejdet på baggrund af de 17 kommuners 

tilbagemeldinger om forventede ændringer i udbud og efterspørgsel og netværksgruppernes 

tilbagemelding indenfor de enkelte delområder samt de nævnte drøftelser om fokusområderne. 

Styringsaftalen 

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 

17 kommunalbestyrelser i region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for 

kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for 

omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som 

en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. 

Styringsaftalen skal som minimum 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 evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi  

• 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 

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

Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige 

tillægsydelser. 

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere 

kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.  

I lighed med styringsaftale 2016 indgår forslag om en taskforce i forhold til lukningstruede 

tilbud: en procedure for hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til 

specialiserede tilbud som er bevaringsværdige. Taskforce skal ses i sammenhæng med 

arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud i 2013/2014 og 2014/2015 samt 

loven med den nationale koordinationsstruktur pr. 1. juli 2014. 

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet 

og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.  

Børnehus  
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Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med styringsaftalen 

drøfte børnehus. Børnehus Sjælland blev oprettet den 1. oktober 2013, som en del af 

overgrebspakken. Næstved Kommune har siden 1. oktober 2013 drevet Børnehus Sjælland, 

som er det samlende, rådgivende og undersøgende tilbud for kommuner, sygehuse og 

politikredse i region Sjælland.  

I 2015 var budgetteret på en antagelse om 150 børnehussager. Det viste sig imidlertid, at 

antallet af sager steg markant således der ved årets udgang var 195 børnehussager og mere 

end 225 konsultative sager. Det giver en øget efterspørgsel på 30 % i forhold til 

børnehussager, ligesom de konsultative sager er steget med op mod 50 % fra 2014. 

I oktober måned 2015 besluttede Næstved kommune som følge af den øgede efterspørgsel, at 

foretage en opnormering i Børnehus Sjælland således at henholdsvis socialrådgiver- og 

psykolognormeringen fulgte efterspørgslen. Som følge deraf er der pr. 1. januar ansat 1 

psykolog og 1 socialrådgiver ekstra, hvilket giver en samlet normering på 3 socialrådgivere, 

2,5 psykologer, 1 administrativ medarbejder og 1 leder. Grundlaget for budget 2016 er 190 

børnehussager om året og de ovenfor nævnte 7,5 årsværk. 

Socialtilsyn 

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsynet udarbejder en årsrapport 

om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatet for rammeaftalen og socialstyrelsen 

senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Rapportens konklusioner skal 

indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene 

ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og 

regionsrådet.   

National koordinationsstruktur og den centrale udmelding 

Lov om ændring i lov om social service (opfølgning på evaluering af kommunalreformen) har 

pr. 1 etableret en dialogbaseret national koordinationsstruktur og vidensopbygning på det 

mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde som er forankret i 

Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen følger udviklingen i tilbud, målgrupper og indsatser og har: 

• 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 i forhold til de centralt udmeldte målgrupper og indsatser. 

• Beføjelse til at meddele driftspålæg, som indebærer at en kommune eller region 

pålægges et driftsansvar. Dette dog kun undtagelsesvist i helt særlige tilfælde. 

• I sidste ende kan træffe afgørelse om en finansieringsmodel. 

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding for borgere med 

svære spiseforstyrrelser, som kommunerne skal forholde sig til, og som indgår i den 

eksisterende rammeaftaleorganisering.  

I forhold til Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, er 

der i kommunerne i Region Sjælland i 2015 81 borgere ligeligt fordelt mellem børn og voksne. 
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Til denne målgruppe anvender kommunerne både offentlige og private tilbud, samt i 

begrænset omfang matrikelløse indsatser i egen kommune.  

Kommunerne oplever udbuddet af højt specialiserede indsatser som tilstrækkeligt, men at 

målgruppens begrænsede størrelse betyder at kendskabet til målgruppens behov og relevante 

tilbud kunne være større. Kommunerne oplever at sektorovergange mellem psykiatri og 

socialområdet er en udfordring, og et centralt tema er, hvordan samarbejdet mellem 

sektorerne kan forbedres.  

 

Rammeaftalesekretariatet har varetaget indsamlingen af data fra kommunerne ift. den 

centrale udmelding og herunder udsendt spørgeskemaer, afholdt workshop og gennemført 

undervisningsdag for kommunerne. Afrapporteringen indgår i rammeaftalen 2017 som bilag.   

Aftaler vedrørende Grønland og Færøerne 

 

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret til rammeaftalen 2017, så det opdateret 

beskriver varetagelsen af de forpligtigelser Region Sjælland har i henhold til den gældende 

rammeaftalebekendtgørelse BEK nr. 1156 af 29.10.2014. Der er 14. april rettet henvendelse til 

Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om at give mulighed for at opfylde forsynings-

forpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med 

hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen. 

Grønlands Selvstyre har i februar 2016 igangsat en proces med hjemtagelse af de opgaver 

som hidtil er varetaget af Grønlands Repræsentation i Danmark. Baggrunden er et ønske om 

øget fokus på hjemtagelse af anbragte borgere, effektivisering af administrative funktioner 

samt udvikling i fagligheden og sammenhæng på handicapområdet i Grønland.   

Ændring af tællemetode ved aflastningstilbud til børn, unge og voksne 

 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har efter henvendelse fra Slagelse Kommune besluttet 

at indstille at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud efter lov om 

socialservice paragraf 66, nr. 6 og paragraf 107, ændres fra tidligere kl. 00:00 til 24:00 til i 

stedet at tælles som ”hoteldøgn” fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen 

er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1-2017 

Delvist lukkede afdelinger 

 

Ifølge ressortministeriet er der en lovændring på vej omkring delvist lukkede afdelinger. I 

følgeloven til den nye voksenansvarslov foreslås at ændre servicelovens § 5, stk. 1, nr. 4, 

således at også regionerne får adgang til at etablere delvist lukkede afdelinger (og ikke kun 

sikrede afdelinger). Lovforslaget er under behandling i Folketinget primo maj, og forventes at 

blive vedtaget ultimo maj/primo juni – med ikrafttræden pr. 1. juli 2016. Ift. Region Sjælland 

betyder dette at regionen etablerer delvist lukkede afdelinger, såfremt der er behov for et 

sådant tilbud. Region Sjælland driver de sikrede afdelinger Bakkegården og Stevnsfortet. 
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Sammenfatning:  

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge 

rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi 

og styringsaftale) på det specialiserede social- og undervisningsområde. 

 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og 

fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel) 

 

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for 

samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 

kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.  

Udviklingsstrategien 

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov 

for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet 

skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder der skal arbejdes med i det 

pågældende år. 

Det generelle billede ift. kommunernes tilbagemeldinger er at der på kapacitetssiden 

overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og kommunerne oplever 

sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper som 

man bør være opmærksom på.  

Ift. kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet at der 

indenfor børne- og unge-området efterspørges flere plejefamilier, indenfor for 

voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og er ønske om flere § 107 

tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser. 

Følgende initiativer er igangsat:  

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier. 

- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse på hjerneskadeområdet i 2016. 

- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes opstartet i 2016 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- & lands-

delsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og 

indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. Der er i 2016 seks landsdækkende 

tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger. 

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder 

med i det pågældende år.   

Den 29. april 2016 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner i region Sjælland 

og Regionsråd indenfor områderne Børn og Unge samt voksne handicappede samlet til et 

temamøde om rammeaftalen på det specialiserede social – og undervisningsområde. 

Brugerorganisationerne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret. 

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde 

med i 2017, drøftede man andre  mulige fokusområder. 

Der var opbakning til at følgende er fokusområder i 2017:  



5 

 

1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016: 

2) Kommunikationsområdet – Fortsat fra 2016  

3) Økonomi – Fortsat fra 2016 

4) Hjemløshed/Socialt udsatte - ny 

5) Psykiatriområdet - Halfwayhouses (tilbud mellem psykiatri og socialpsykiatri) - ny 

6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny 

Udviklingsstrategien for 2017 er udarbejdet på baggrund af de 17 kommuners 

tilbagemeldinger om forventede ændringer i udbud og efterspørgsel og netværksgruppernes 

tilbagemelding indenfor de enkelte delområder samt de nævnte drøftelser om fokusområderne. 

Styringsaftalen 

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 

17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for 

kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for 

omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som 

en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.  

Styringsaftalen skal som minimum 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 evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi  

• 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.  

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner 

omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig 

administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. 

[Af styringsaftalen for 2017 fremgår KKR Sjællands beslutning juni 2016 om….:] 

 

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere 

kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.  

I lighed med styringsaftale 2016 indgår forslag om en taskforce ift. lukningstruede tilbud: en 

procedure for hvordan man samler op hvis der opstår problemer ift. specialiserede tilbud som 

er bevaringsværdige. Taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de 

mest specialiserede tilbud i 2013/2014 og 2014/2015 samt loven med den nationale 

koordinationsstruktur pr. 1/7-2014. 

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære 

spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017 

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet 

og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.  
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Indledning 

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig 

udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud jf. lov om social service 

samt lov om almene boliger1 

Nærværende Rammeaftale er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland 

og Regionsrådet på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. 

Det specialiserede socialområde består af områderne: 

 Børn og unge 

 Voksne handicappede2 

 Voksne sindslidende 

 Hjælpemidler 

 Sikrede institutioner 

 Personer med misbrug 

 Herberg og forsorgshjem 

 Kvindekrisecentre 

Specialundervisningsområdet består af områderne: 

 Specialundervisning for børn 

 Specialundervisning for voksne 

Rammeaftalen anvendes på følgende typer af tilbud i regionen: 

 Særlige dagtilbud for børn og unge 

 Særlige klubtilbud for børn og unge 

 Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier  

 Opholdssteder for børn og unge 

 Døgninstitutioner efter SEL § 66, nr. 6.  

 Tilbud om behandling af stofmisbrugere 

 Beskyttet beskæftigelse  

 Aktivitets- og samværstilbud  

 Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv.  

 Hjælpemiddelcentraler 

 Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation 

eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene 

personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, 

stk. 2, i lov om almene boliger m.v. 

 Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap  

 Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af 

styringsaftalen 

Rammeaftalen anvendes på følgende typer af specialundervisningstilbud i regionen: 

 De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet 

 Undervisningstilbud for personer med tale-, høre eller synsvanskeligheder 

(kommunikationscentre). 

                                           
1 Jf. § 1 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156 
af 29/10-2014) 
 
2  Voksne udviklingshæmmede, fysiske handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade. 
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 Rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud. 

Kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal i forbindelse med fastlæggelse af 

udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordinering om de mest specialiserede lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, og sikre indbyrdes koordinering mellem de 

lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.3  

Til dette formål er nedsat et tværregionalt koordinationsforum, bestående af repræsentanter 

fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem 

Kommunekontaktråd (KKR), som er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende 

koordinering af de berørte områder. Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de 

fælleskommunale rammeaftalesekretariater én samlet beskrivelse af ændringer i kapacitet og 

efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de af tilbuddene omfattende målgrupper. 

Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra tilbuddenes driftsherrer og samtlige kommuner.  

Der er i 2016 seks landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med 

sikrede afdelinger. De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud i Region 

Sjælland er: Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs og Kolonien Filadelfia. De sikrede afdelinger i 

Region Sjælland er: Bakkegården og Stevnsfortet. Oversigt over lands- & landsdelsdækkende 

tilbud og sikrede afdelinger er vedlagt i bilag. 

Regionerne eller en eller flere kommuner skal etablere tilbud efter § 108 i lov om social service 

til personer som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, som har betydelig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne og hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne 

eller i Grønland4.   

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. 

rammeaftalelovgivningen, men de 17 kommuner i region sjælland har valgt at koordinere de  

tilbud (specialskoler),hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet - gennem dette 

eksisterende tværkommunale samarbejdsforum som styregruppen for rammeaftalen udgør og 

politisk koordineres i KKR. Tilbud, hvor mere end 5 kommuner bruger tilbuddet indgår i en 

allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem som er gældende for den egentlige 

rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale. Allongen er 

vedlagt i bilag. 

Tilbud i Rammeaftalen kan kategoriseres på følgende 3 typer: 

1) Tilbud hvor driftskommunen ikke har planlagt salg af pladser til andre kommuner. 

(Lokale tilbud). 

2) Tilbud hvor driftskommunen har indgået aftale med en eller flere andre kommuner om 

anvendelse af tilbuddet. (Klynge-tilbud). 

3) Tilbud, hvor der ikke er indgået konkret aftale mellem driftskommunen og en eller flere 

andre kommuner om anvendelse af tilbuddet, og hvor en stor del/størstedelen af 

                                           
3 Jf. Bekendtgørelser om rammeaftaler m.v.  (Bekendtgørelse nr. 1156 af 29/10/2014 og nr. 760 af 24/06/2014) 

4 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, nr. 1156 af 29. 
oktober 2014. 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pladserne på mere markedslignende vilkår anvendes af andre kommuner, evt. også af 

kommuner uden for regionen. (Regionalt orienterede tilbud).  

Oversigt over de enkelte tilbud sker ved udtræk fra Tilbudsportalen og disse fremgår af bilag 4 

i rammeaftalen.  Alle offentlige tilbud er omfattet af rammeaftalen, mens private tilbud ikke er 

omfattet af rammeaftalen. 

 

Ændringer og aktiviteter 

Siden sidste Rammeaftale medio 2015 har der været følgende ændringer og aktiviteter: 

Analyser på det specialiserede socialområde 

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3 og 21/4 styregruppens forslag til analyser 

og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017. Det blev 

tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs 

af de 17 kommuner i region sjælland: 

1) Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-området.  

2) Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.  

3) Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.  

4) Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument  

5) Takster som bredt effektiviseringsinstrument.  

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016 og det 

foreslås at fokusområdet fortsætter i 2017. 

KORA (det nationale institut for kommuner og regioners analyse og forskning) har udarbejdet 

analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen. Baggrunden for at igangsætte KORA analysen er, at 

kommunerne i Region Sjælland i de kommende år står over for at skulle tage stilling til, om og 

i givet fald hvordan de vil foretage effektiviseringer på det specialiserede socialområde. KORA 

er bedt om at foretage en række analyser med henblik på at skabe forbedret 

styringsinformation. Den samlede analyse forventes afsluttet medio 2016, men arbejdet 

foreslås fortsat som fokusområde i 2017.  

Socialstyrelsens centrale udmelding 2014  

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2014 udsendt to centrale udmeldinger for hhv. børn og unge med 

alvorligt synshandicap og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, som kommunerne 

skal forholde sig til og som indgår i den eksisterende rammeaftaleorganisering. 

Rammeaftalesekretariatet har indsamlet data og 1/3-2016 afrapporteret til Socialstyrelsen som 

forventer at melde tilbage ift. opfølgning på afrapporteringerne medio/ultimo 2016 

Socialstyrelsens centrale udmelding 2015 

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære 

spiseforstyrrelser som kommunerne ligeledes skal forholde sig til og som behandles 

administrativt og politisk som en del af rammeaftalens udviklingsstrategi 2017. 

rammeaftalesekretariatet har primo 2016 indsamlet data via spørgeskemaer og workshops 

samt afholdt en undervisningsdag om området for alle kommuner. Afrapporteringen indgår 

som bilag i rammeaftale 2017. 

I forhold til Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, er 

der i kommunerne i Region Sjælland i 2015 81 borgere ligeligt fordelt mellem børn og voksne. 
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Til denne målgruppe anvender kommunerne både offentlige og private tilbud, samt i 

begrænset omfang matrikelløse indsatser i egen kommune.  

Kommunerne oplever udbuddet af højt specialiserede indsatser som tilstrækkeligt, men at 

målgruppens begrænsede størrelse betyder at kendskabet til målgruppens behov og relevante 

tilbud kunne være større. Kommunerne oplever at sektorovergange mellem psykiatri og 

socialområdet er en udfordring, og et centralt tema er, hvordan samarbejdet mellem 

sektorerne kan forbedres. 

Misbrug 

I januar/februar 2016 er der iværksat fornyet statusundersøgelse med henblik på at belyse 

indsatsen og udviklingen i kommunernes misbrugsbehandling. Der forventes at foreligge en 

færdig rapport inden udgangen af maj 2016, som forelægges Den administrative Styregruppe i 

august 2016. Rapporten kan danne grundlag for et forstærket fokus på udvikling og 

nyspecialisering i misbrugsbehandlingen. 

Fokusområde 2016 om kommunikationsområdet 

I 2016 er der iværksat et udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle en fælles strategi på 

voksenspecialundervisningsområdet, der kan styrke den organisatoriske og styringsmæssig 

ramme for samarbejdet mellem kommuner og kommunikationscentrene/Synscentralen. Til 

formålet er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra henholdsvis 

kommunikationscentrene/ Synscentralen og kommunerne. Arbejdsgruppen skal bl.a. belyse:  

1) Kommunikationscentrenes abonnementer, priser og serviceniveauer med henblik på øget 

gennemsigtighed. 2) Mulige finansieringsmodeller samt muligheden for en øget fleksibilitet i 

betalingsaftalerne. 3) Mulighederne for etablering af et udviklingsfællesskab på tværs af 

kommunikationscentrene. 4) Forsyningssikkerhed med særlig vægt på taleområdet.  

Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2016, og skal munde ud i et forslag til en fælles 

strategi for voksenspecialundervisningsområdet i region Sjælland, men foreslås fortsat i 2017.  

   

Fokusområde 2016 om Psykiatriområdet 

Der er i 2015 igangsat et arbejde om Psykiatriområdet som efter kommunalreformen har haft 

et særligt i fokus i forhold til samarbejdet mellem kommuner og Regionen. I 2015/2016 

arbejdes med følgende centrale temaer, med vægt på analyse og udvikling: 

1) Specialiseringen og centraliseringen i den regionale psykiatri, som udfordrer udredning af 

borgere med forskellige problemstillinger og tilgængeligheden til behandlingen  

2) Udvikling og kvalitet i den regionale psykiatris sengepladser, hvor der sker udskrivning af 

borgere med svære problemer og behov for døgnbemanding, og hvor der ikke er sket 

tilsvarende opbygning af kapacitet og kvalitet i kommunalt regi 

3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet 

4) udvikling i støtte og behandlingsmetoder, hvor rehabilitering og recovery vinder indpas 

sammen med virtuel kommunikation og selvhjælps-funktioner som apps til smartphones m.v. 

5) Ungeområdet (15-25 årige). 

Arbejdet afsluttes og afrapporteres med udgangen af 2016 

Fokusområde 2016 om Kontanthjælpsreformens betydning 

Der er i 2015 igangsat arbejde med fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreformen for 

socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt for de unge (15-25 årige) 
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samt særlig belysning af de konsekvenser der involverer koordination og samarbejde mellem 

kommunerne. Arbejdet afsluttes og afrapporteres med udgangen af 2016 

Projekt markedsmodning 

K17 besluttede i 2012 at iværksætte et markedsmodningsprojekt med udbud af pladser på 

opholdssteder/botilbud. Holbæk Kommune er tovholder for projektet, som indgår i planen for 

udbud i det kommunale netværk i regionen Fællesudbud Sjælland, FUS. Udbudsmaterialet 

udarbejdes af en tværkommunal arbejdsgruppe bestående af fagfolk. Oprindeligt var der tale 

om ét udbud, hvor der samlet skulle udbydes pladser på opholdssteder/botilbud til mennesker 

med autisme, domsanbragte udviklingshæmmede, børn, unge og alkoholdemente. Udbuddet 

er senere blevet delt op i mindre udbud. Arbejdsgruppen har justeret målgrupperne i takt med, 

at det er blevet tydeligere, hvilke behov og krav, der skal stilles i udbudsmaterialet. 

Udbudsprojektet har karakter af en udviklingsopgave med henblik på at modne markedet (dvs. 

både private og offentlige opholdssteder/botilbud) og at forsøge at skabe konkurrence og 

gennemsigtighed omkring pris og kvalitet på et komplekst og udgiftstungt område. Udbud af 

pladser på botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede blev 

afsluttet medio 2015, hvor der blev indgået kontrakter med 9 botilbud. Arbejdsgruppen 

arbejder pt. på udbudsmateriale vedr. udbud af pladser på opholdssteder til unge fra 15-23 år. 

Projektets succes afhænger i høj grad af kommunernes opbakning, herunder opbakning til at 

implementere kontrakterne i de tilsluttende kommuner, samt at der i processen også er fokus 

på kommunikation med markedet og øvrige centrale interessenter. 

Børnehus 

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med styringsaftalen 

drøfte børnehus. Børnehus Sjælland blev oprettet den 1. oktober 2013, som en del af 

Overgrebspakken. Næstved Kommune har siden 1. oktober 2013 drevet Børnehus Sjælland, 

som er det samlende rådgivende og undersøgende tilbud for kommunerne, sygehusene og 

politikredsene i region Sjælland. I 2015 var budgetteret på en antagelse om 150 

børnehussager. Det viste sig imidlertid at antallet af sager steg markant således der ved årets 

udgang var 195 Børnehussager og mere end 225 konsultative sager. Det giver en øget 

efterspørgsel på 30 % i forhold til Børnehussager, ligesom de konsultative sager er steget med 

op mod 50 % fra 2014. I oktober måned 2015 besluttede Næstved kommune som følge af den 

øgede efterspørgsel, at foretage en opnormering i Børnehus Sjælland således at henholdsvis 

socialrådgiver- og psykolognormeringen fulgte efterspørgslen. Som følge deraf er der pr. 1. 

januar ansat 1 psykolog og 1 socialrådgiver ekstra, hvilket giver en samlet normering på 3 

socialrådgivere, 2,5 psykologer 1 administrativ medarbejder og 1 leder. Grundlaget for budget 

2016 er 190 børnehussager om året og de ovenfor nævnte 7,5 årsværk. 

Socialtilsyn 

Jf. Rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med styringsaftalen 

drøfte Socialtilsyn. 

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsynet udarbejder en årsrapport 

om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatet for rammeaftalen og socialstyrelsen 

senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Rapportens konklusioner skal 

indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene 

ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og 

regionsrådet.  



11 

 

Aftaler vedrørende Grønland og Færøerne 

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret til rammeaftalen 2017, så det opdateret 

beskriver varetagelsen af de forpligtigelser Region Sjælland har i henhold til den gældende 

rammeaftalebekendtgørelse BEK nr. 1156 af 29.10.2014. 

 

Udviklingsstrategien 

Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlaget for 

en styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over 

tilbud, der ligger i regionen samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over 

sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud for tilbud5. 

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov 

for oprettelse af nye pladser og tilbud. Den skal kunne anvendes i den enkelte kommune som 

input til budgetforhandlingerne og give anledning til en politisk drøftelse.  

Følgende emner SKAL indgå i udviklingsstrategien: 

 Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. 

 Konsekvenser af udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. Udviklingsplanen 

skal udformes af driftsejeren, men planen kan have betydning for det nuværende antal 

pladser, indholdet i tilbuddet m.v. 

 Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/ botilbud og særlige 

forpligtelser vedr. tilbud til Grønland og Færøerne.  

 Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (udtræk fra Tilbudsportalen).  

Følgende KAN indgå: 

 Den faglige udvikling i tilbuddene. 

 Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud. 

 Udvikling i behov og deraf afledte behov for tilbud. 

 Forebyggende foranstaltninger. 

 Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. 

For specialundervisningsområdet skal udviklingsstrategien have fokus på den faglige udvikling i 

de omfattede tilbud, fleksibilitet i anvendelse af tilbuddene samt behov for oprettelse af nye 

pladser og tilbud.  

Følgende emner SKAL indgå i udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet: 

 Faglig udvikling på baggrund af udvikling i behov det foregående år  

 Mulighed for fleksibel anvendelse af eksisterende undervisningstilbud 

 Samlet skøn over behov for regulering i antal pladser og eller undervisningstilbud 

Følgende emner KAN indgå i udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet: 

 Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan aftale at udviklingsstrategien 

kan indeholde yderligere elementer.  

 Kommunalbestyrelserne skal desuden sørge for at de relevante brugerorganisationer 

bliver inddraget i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien. 

                                           
5 Jf. 6 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156 
af 29/10-2014) 
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Ifølge lovgivningen skal kommunerne fra rammeaftale 2012 og frem ikke længere bidrage med 

input til Rammeaftalen via en ”Kommunal Redegørelse”. 

Oplysninger fra kommunerne og Regionen fra Rammeaftale 2012 og frem er skabt på 

baggrund af 1-3 spørgeskemaer, hvor kommuner og Region er blevet bedt om at beskrive: 

 Hvorvidt der er ændringer i udbud/efterspørgsel på de forskellige områder, baseret på 

hvad de faktisk forventer at ville efterspørge og udbyde (Spørgeskema 1) 

 Hvorvidt de oplever sammenhæng mellem behov for tilbud ift. udbud af tilbud indenfor 

de forskellige målgrupper på voksen– og børne/ungeområdet. (Spørgeskema 2) 

 Deres holdning, oplevelser, erfaringer og strategier mv. ift. de lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på voksen- og børne/ungeområdet. 

(Spørgeskema 3)   

Rammeaftalens udviklingsstrategi bygger derved på kommunernes og regionens årlige 

tilbagemeldinger om forventede udbud og brug af pladser, sammenhæng mellem behov og 

tilbud samt erfaring med de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger: 

Spørgeskema 1: Kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud 

Indenfor følgende områder og paragraffer i Sociallovgivningen (Lov om social service): 

 Børn og unge (§ 32, 36, 66, 67) 

 Stofmisbrug ( § 101, 103, 104, 105, 107 og 108) 

 Voksne Handicappede (§ 103, 104, 105, 107 og 108) 

 Voksne Sindslidende (§ 103, 104, 105, 107 og 108) 

 Herberg og Forsorgshjem (§ 110) 

 Kvindekrisecentre (§ 109) 

Indenfor følgende områder og paragraffer i lov om folkeskolen og lov om specialundervisning 

for voksne: 

 Specialundervisning for børn (iht. Folkeskolelovens § 20, stk. 3) herunder lands- og 

landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år  

 Specialundervisning for voksne (iht. Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2 

og § 1, stk. 3.) 

 Specialundervisning for børn (iht. Folkeskolelovens § 20, stk. 2), herunder specialskoler 

og klasser. 

Spørgeskema 2: Tværregionalt spørgeskema  

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2016 og 2017 er udsendt et tværregionalt 

spørgeskema som belyser sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af pladser indenfor 

det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, lands- og landsdelsdækkende 

tilbud og sikrede afdelinger og som gør det muligt at sammenligne på tværs af regionerne. 

Dette er konkret belyst ved kommunernes oplevelse af behov for tilbud ift. udbud af tilbud 

indenfor de 26 forskellige målgrupper på Voksenområdet (13 målgrupper) og 

Børne/ungeområdet (13 målgrupper) samt  indenfor de forskellige lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.  

Spørgeskema 3: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger  
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I forbindelse med udviklingsstrategien for 2017 er udsendt et nyt tværregionalt spørgeskema 

som belyser kommunernes samlede holdning, oplevelser, erfaring, strategier mv. omkring det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet med fokus på lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på henholdsvis det specialiserede børne- og 

ungeområde og det specialiserede voksenområde.    

 

Konklusion i forhold til kommunernes indberetninger 

Det generelle billede ift. kommunernes tilbagemeldinger er at der på kapacitetssiden 

overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og kommunerne oplever 

sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper som 

man bør være opmærksom på.   

Ift. kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet at der 

indenfor børne- og unge-området efterspørges flere plejefamilier, indenfor for 

voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og er ønske om flere § 107 

tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.  

Ift. kommunernes oplevelse af behov for tilbud ift. udbud af tilbud indenfor de forskellige 

målgrupper, er det generelle billede at der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov 

og det samlede udbud af specialiserede tilbud indenfor de forskellige målgrupper på Voksen og 

børne- og ungeområdet indenfor de fleste målgrupper.  

Blandt de få kommuner, der har vurderet opfyldelsesgraden lavt på voksenområdet, er det 

primært indenfor målgrupperne hjerneskade, hjemløshed, overgreb, funktionsnedsættelser og 

øvrige svære sociale problemer. 

Blandt de få kommuner, der har vurderet opfyldelsesgraden lavt på børne- og ungeområdet, er 

det primært indenfor målgrupperne alkohol- og stofmisbrug, overgreb og psykiske 

vanskeligheder, men der nævnes flere andre målgrupper. Det er især efterspørgsel på tilbud 

indenfor de forskellige målgrupper, der nævnes. 

På baggrund af resultaterne af kommunernes indberetninger er igangsat følgende initiativer: 

 Netværksgruppen Børn og Unge har inviteret Socialtilsynet til samarbejde om 

rekruttering af plejefamilier. 

 På hjerneskadeområdet gennemføres en detaljeret og konkret 

spørgeskemaundersøgelse som skal behandles inden udgangen af 2016 

 Ift. herberg/forsorgsområdet er hjemløshed/socialt udsatte fokusområde i 2017, men 

arbejdet forventes opstartet i 2016 

Ift. kommunernes samlede holdning, oplevelser, erfaring, strategier mv. omkring det de lands- 

og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på det specialiserede børne/ungeområde og 

voksenområde afventes Rammeaftale Hovedstadens rapport medio maj. 

På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til 

udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.  

Serviceområderne og målgrupperne er følgende:  

1) Børn og unge 
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2) Misbrug 

3) Voksne handicappede 

4) Voksne sindslidende 

5) Herberg og Forsorgshjem 

6) Kvindekrisecentre 

7) Specialundervisning for voksne 

8) Specialundervisning i folkeskolen  

9) Hjælpemidler 

10)  Lands- og landsdelsdækkende tilbud og Sikrede afdelinger 

Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger på de enkelte serviceområder og indenfor de 

enkelte målgrupper på voksenområdet og børne- og ungeområdet er vedlagt i Appendiks i 

bilag 1 

Konklusion i forhold til netværksgruppernes tilbagemelding 

Netværksgrupperne har givet tilbagemelding indenfor deres delområder: Børn og Unge, 

Voksne handicappede, Voksne sindslidende og Specialundervisning for voksne. Der er ikke 

nedsat faste netværksgrupper for de øvrige delområder, men på misbrugsområdet og 

herberg/forsorgshjemsområdet er indhentet tilbagemeldinger fra relevante fagpersoner.  

Netværksgruppen for Børn og Unge oplever som indmeldt af kommunerne et generelt stigende 

behov for plejefamilier, og har inviteret Socialtilsynet til samarbejde om rekruttering af 

plejefamilier. Netværkets fokusområder er samarbejde med Børnehus og Socialtilsynet. 

Netværksgruppen voksne handicappede peger på Senhjerneskadeområdet som stigende og 

foreslår en analyse af, hvor der evt. er mulighed for en kapacitetsudvidelse. Det opleves som 

vanskeligt at finde pladser til alkoholdemente borgere, da der ikke umiddelbart findes særlige 

tilbud til disse borgere. 

Netværksgruppen voksne sindslidende anfører en række udfordringer i samarbejdet  

med den regionale psykiatri, bl.a. psykiatriens afvisning af behandling til borgere, der er aktive 

misbrugere og de tidlige udskrivninger fra regionspsykiatri til socialpsykiatri, også af borgere 

med svære psykiske og adfærdsmæssige problemer. Herunder hører også øget fokus på 

forebyggelse af vold i socialpsykiatrien og drøftelse af at flere borgere med komplekse 

symptomer og problemer udskrives til socialpsykiatrien.  
 

Regionsnetværket på voksenspecialundervisningsområdet vil i det fælles klyngesamarbejde 

arbejde med  implementering af den fælles strategi for kommunikationsområdet, jf. 

fokusområdet 2016  om kommunikationsområdet der fortsætter som fokusområde i 2017. 

På misbrugsområdet er etableret en klyngeorganisering jf. at misbrugsområdet var et 

fokusområde i rammeaftale 2014. Alkohol- og misbrugsbehandlingen udgør et specialområde 

med mange særlige indsatser, som kun få kommuner kan levere til borgerne i fuld skala. 

Derfor har fokus i arbejdet været et øget kommunalt samspil og samarbejde. 

På herberg/forsorgshjemsområdet er en faglig vurdering fra en forsorgshjemsleder er at der er 

for få § 110 pladser. Det bakkes op af SFis hjemløsetælling i 2015 som viste en markant 

stigning i den nationale hjemløshed. Generelt set stiger andelen af unge voksne på 

forsorgshjemmene, ligesom andelen af personer med misbrug og/eller psykisk sygdom er 

stigende på forsorgshjemmene og udviklingen medfører et stigende pres på § 110 boformerne. 
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På baggrund af netværksgruppernes tilbagemeldinger er igangsat følgende initiativer: 

 Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier. 

 Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse på hjerneskadeområdet i 2016. 

 Psykiatriområdet: Halfwayhouses er nyt fokusområde for 2017 med fokus på tilbud 

mellem psykiatri og socialpsykiatri og øget samarbejde om borgere med psykiske og 

adfærdsmæssige problemer.  

 Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes opstartet i 2016 

Detaljeret oversigt over netværksgruppernes tilbagemelding er vedlagt i Appendiks i bilag 1. 

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger  
– status på kapacitet, belægning og fælles fokus.  

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen på det specialiserede 

social- og undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination 

mellem regionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. 

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de 

mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. Der er 

på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de 

administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hver af de fem KKR. 

Koordinationsforum er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de 

berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler. 

Der er i 2017 seks landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med 

sikrede afdelinger. 

Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og 

belægning samt kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes 

udvikling i forhold til kapacitet, belægning og tendenser er nærmere beskrevet i bilag 10. 

Lands-og landsdelsdækkende tilbud 

Den samlede belægning på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud efter 

Folkeskolelovens § 20, stk. 3 omfattet af delvis objektiv finansiering var i 2015 på 95 procent 

mod en belægning i 2014 på 93 procent. Belægningen på de enkelte tilbud svinger fra 54 til 

105 procent. Den samlede kapacitet er netto reduceret med 23,5 pladser fra 2013 til 2016 

svarende til 11 procent. Udviklingen i kapaciteten dækker over nedjusteringer i alle tilbud på 

nær et enkelt, hvor antallet af pladser er opjusteret. Der forventes desuden mindre 

nedjusteringer i antallet af pladser i 2018 og 2019. 

Hovedparten af de kommuner, som har anvendt de lands- og landsdelsdækkende tilbud de 

seneste år, finder helt eller delvist, at tilbuddenes kapacitet hænger sammen med behovet for 

højt specialiserede tilbud til målgrupperne. 

 

Samtidig finder i gennemsnit fire femtedele af kommunerne helt eller delvist, at de enkelte 

lands- og landsdelsdækkende tilbud besidder relevante kompetencer, og at de anvender 

relevante, dokumenterede og virksomme metoder. En mindre andel af kommunerne, knap to 

tredjedele, finder i gennemsnit helt eller delvist, at de enkelte tilbud anvender relevant 
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velfærdsteknologi, samt at de fysiske rammer i de lands- og landsdelsdækkende tilbud er 

tidssvarende og målrettet de respektive målgrupper. 

 

Der er dog omkring en fjerdedel af de kommuner, som har anvendt tilbuddene, der ikke mener 

at have tilstrækkelig viden om tilbuddene, til at kunne foretage en vurdering af tilbuddene 

besiddelse af relevante kompetencer, metoder, velfærdsteknologi og de fysiske rammer. 

 

Sikrede afdelinger 

Den samlede belægningen på de sikrede og de særligt sikrede afdelinger var i 2016 på 72 

procent, hvor de belægningen på de enkelte sikrede afdelinger spændte fra 49 til 99 procent. 

Dette er et betydeligt fald i forhold til 2014, hvor belægningen var på 79 procent.  

Størstedelen af de kommuner som har haft borgere på de sikrede afdelinger oplever helt eller 

delvist at der er sammenhæng mellem kapaciteten i de enkelte tilbud og behovet for højt 

specialiserede tilbud til målgruppen 

På baggrund af driftsherrernes indberetninger er der ingen konkrete planer om ændringer i 

kapaciteten i 2017 og fremover, dog giver den vedvarende lave belægning samt en 

benchmarkanalyse af de sikrede afdelinger anledning til at kigge på behovet for justeringer af 

kapaciteten, se afsnittet nedenfor. 

Fælles fokus på de sikrede institutioner  

Baggrund  

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste rammeaftaler sat fokus på 

tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner. 

Der er på den baggrund gennemført en benchmarkinganalyse blandt samtlige driftsherrer med 

fokus på ressourceforbruget og koblingen heraf til både de socialfaglige indsatser samt 

undervisningsdelen. Regionerne har været tovholder på analysearbejdet med bidrag fra 

driftsherrerne, KL og kommunale repræsentanter. Undersøgelsens resultater er beskrevet i 

’Rapport om de sikrede institutioner til børn og unge i Danmark - Gennemsigtighed i 

prisfastsættelsen af sikrede døgnpladser til unge i Danmark’, der kan danne afsæt for dialogen 

om den fremtidige udvikling i driften af de sikrede institutioner. Analysen er afsluttet april 

2016. 

Sideløbende med analysen, , har der mellem kommuner og regioner været en tværgående 

dialog om den fortsatte udfordring med stor ledig kapacitet på landsplan, hvor der skal tages 

forbehold for den stærkt svingende efterspørgsel over året. 

Fælles Fokus  

Med afsæt i ovennævnte analyserapport og den løbende drøftelse vil kommuner og regioner på 

tværs af landet og i den enkelte region indgå i en forpligtende dialog om følgende 

udviklingsområder: 

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner. Der er en fælles forståelse for, at 

kapaciteten på de enkelte sikrede institutioner i højere grad skal afspejle efterspørgslen 

efter sikrede pladser, hvilket bl.a. kræver en større fleksibilitet i antallet af pladser. Der 

følges løbende op på kapacitetsudviklingen. 
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2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner. På baggrund af analyserapportens konklusioner 

drøftes, hvordan der skabes større ensartethed og gennemsigtighed i de sikrede 

institutioners basisydelser (grundpakker). Vigtige fokusområder er uddannelse, misbrug 

og kognitive behandlingsprogrammer, hvor der bør være størst mulig fokus på effekt af 

de valgte indsatser og koncepter. Der vil også være områder, hvor institutionerne 

differentierer sig, men det skal ske med en faglig begrundelse. 

 

3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning. Der er en fælles forståelse for, 

at der er behov for at styrke samarbejdet mellem de anbragte børn og unges 

opholdskommune/myndighedskommune og den sikrede institution. Det kan bl.a. ske 

gennem konceptudvikling og best practice for f.eks. indskrivning og samarbejde..  

 

Den forpligtende dialog om de tre udviklingsområder skal både ske mellem og på tværs af de 

enkelte rammeaftaleparter, for at sikre overblik og koordination på landsplan. 
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Fokusområder 

Der er ikke udmeldt ministertema for 2017, men en evt. kommende central udmelding pr. 1. 

november 2016 fra Socialstyrelsen skal i så fald afrapporteres i forbindelse med rammeaftale 

2018 pr. 15. oktober og derfor udarbejdes i 2017. Det er pr. medio 2016 ikke afklaret om 

Socialstyrelsen udsender en central udmelding 

Forslag til fokusområder er udarbejdet på baggrund af drøftelser på direktørmøder, i 

netværksgrupper og i styregruppen og drøftet på politikertemamøde om rammeaftalen 29/4-

2016 

I november 2015 og i april 2016 blev afholdt to møder for direktører indenfor børne- og 

voksenområdet i kommunerne i region Sjælland. Ift. fokusområder for 2017 var der enighed 

om at flerårige fokusområder er hensigtsmæssige og gerne færre fokusområder som der 

arbejdes i dybden med. Herunder var der også forslag om et fortsat ungefokus i områderne. 

Den 29. april 2016 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner i region Sjælland 

og Regionsråd indenfor områderne Børn og Unge samt voksne handicappede samlet til et 

temamøde om rammeaftalen på det specialiserede social – og undervisningsområde. 

Brugerorganisationerne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret. 

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde 

med i 2017, drøftede man andre  mulige fokusområder. 

Der var opbakning til at følgende er fokusområder i 2017:  

7) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016: 

8) Kommunikationsområdet – Fortsat fra 2016  

9) Økonomi – Fortsat fra 2016 

10) Hjemløshed/Socialt udsatte - ny 

11) Psykiatriområdet - Halfwayhouses (tilbud mellem psykiatri og socialpsykiatri) - ny 

12) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny 

 

Der var i den politiske drøftelse om fokusområder blandt andet følgende bemærkninger: 

 Det er vigtigt med fokus på indhold i de tilbud man giver til borgerne og den effekt det 

har på livsindholdet for den enkelte borger  

 Der var en drøftelse af børneområdet versus voksenområdet og brug af erfaringer i den 

forbindelse. I den forbindelse blev blandt andet peget på, at med inklusion i 

folkeskolen, er specialområdet trukket ind i normalområdet og inklusionsarbejdet har 

fået for mange børn ind i almenområdet med lav trivsel som resultat. 

 Det er væsentligt med indsatser på forebyggelsesområdet for børn–og unge og gerne 

forebyggelsesindsatser i fællesskab 

 Overgangen fra barn-voksen er stadig relevant 

 Der bør fortsat være fokus på psykiatriområdet som fylder mere og mere ude i 

kommunerne. Der mangler tilbud (halfwayhouses) som buffer mellem regional psykiatri 

og socialpsykiatri. 

 Det er relevant med fokus på hjemløshed, socialt udsatte og kontanthjælpsreformen 
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 Der bør overvejes en proces ift. Rammeaftalen som giver nyt ejerskab og mulighed for 

inddragelse og påvirkning for fagudvalgspolitikere f. eks. som på sundheds- og 

beskæftigelsesområdet 

 Det bør sikres, at der samarbejdes om de institutioner som er mest specialiserede 

Synspunkter fra debatten, der vedrører området under rammeaftalen dvs. det specialiserede 

social- og undervisningsområde, inddrages i forbindelse med arbejdet med fokusområderne. 

 

 

1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016?  

Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen indgik regeringen en politisk aftale med 

alle Folketingets politiske partier den 13. november 2013 om at kvalificere indsatsen for 

grupper med særlige behov. Som led i aftalen skulle der udarbejdes centrale udmeldinger. 

Lov om ændring af lov om social service mv. er trådt i kraft 1/7-2014 og rummer væsentligst 

en National koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser ift. 

kommunerne: Socialstyrelsen overvåger specialiserede og komplekse målgrupper, melder 

temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og kan pålægge kommunerne oprettelse og 

drift af tilbud.  

Socialstyrelsen har med baggrund i aftalen og med hjemmel i lov om ændring af social service 

pr. 1/7-2014 udmeldt målgrupperne ”voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” og 

”børn/unge unge med alvorligt synshandicap 0-17 år” pr. 1/11-2014 og målgruppen ”borgere 

med svære spiseforstyrrelser” er udmeldt pr. 1/11-2015. Aftalen og loven rummer ikke flere 

centrale udmeldinger, men socialstyrelsen kan med hjemmelsgrundlag i loven fortsat udmelde 

temaer/målgrupper ud årligt pr. 1. november til behandling i førstkommende rammeaftale. 

Det er pt. ikke afklaret om Socialstyrelsen udmelder et tema/målgruppe til behandling i 

rammeaftale 2017. 

 

2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016 

I forhold til kommunikationsområdet foreslås der i 2017 fortsat at være fokus på at udvikle en 

fælles strategi for kommunikationsområdet, som både tager sigte på at drive området efter 

lavest effektive omkostninger, og samtidig sikrer områdets økonomiske og faglige 

bæredygtighed. Dette inkluderer bl.a. en analyse af områdets ydelses- og prisstruktur i forhold 

til øget gennemsigtighed og kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaftaler jf. 

nedenfor 

Der er behov for at forbedre vilkårene for driften og udviklingen af de faglige miljøer på 

kommunikationsområdet, så de fremtidssikres. I rammeaftalesamarbejdet vil der derfor i 2017 

fortsat være fokus på at udvikle en fælles strategi for kommunikationsområdet, som både 

tager sigte på at drive området efter lavest effektive omkostninger, og samtidig sikrer 

områdets økonomiske og faglige bæredygtighed.  

Et første skridt til udvikling af en fælles strategi er at arbejde for en øget gennemsigtighed i 

kommunikationscentrenes ydelser, priser og serviceniveauer. En analyse af området ydelses- 

og prisstruktur kan medvirke til at give kommunerne større indsigt i abonnementsaftalernes 
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serviceniveauer og priser. En analyse gør det desuden muligt at drage sammenligninger 

mellem kommunikationscentrene – evt. med henblik på harmonisering på tværs af regionen.  

I analysen skal kommunikationscentrene betragtes under ét – dvs. som en koordineret 

tilbudsorganisation, hvor mulighederne for at etablere et udviklingsfællesskab på tværs af 

regionens kommunikationscentre indgår som en del af analysen. Desuden skal der foretages 

en kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaftaler med særlig fokus på at øge 

fleksibilitet og substitution i aftalerne.  I analysen indgår også betragtninger om takster og 

takstmodeller. 

 

3) Økonomi – fortsat fra 2016 

 

I forhold til fokusområdet om økonomi foreslås at der fortsat arbejdes med fælles 

effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i region Sjælland med bench-

mark analyse af handicapområdet, analyse af visitation, belægningsprocent, 

udbud/markedsmodning og takster som effektiviseringsinstrument jf. nedenfor 

Der arbejdes fortsat med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 

kommuner i region Sjælland.  

1) Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-området med 

sammenligning af udgiftsniveau på tværs og ift. landstal samt fokus på, hvordan region 

Sjælland ligger ift. landsgennemsnittet  

2) Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde. økonomisk 

analyse af voksen-handicapområdet, der fokuserer på udviklingen i antal borgere og udgifter. 

3) Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen af denne og muligheden for at hæve 

denne.  

4) Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument til effektivisering via 

almindeligt konkurrencepres og med mulige lavere priser.  

5) Takster som bredt effektiviseringsinstrument. Afprøvning af andre analysevinkler på 

taksternes udvikling og størrelse herunder med benchmarking til de andre regioner.  

KORA (det nationale institut for kommuner og regioners analyse og forskning) har udarbejdet 

analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen. Baggrunden for at igangsætte KORA analysen er, at 

kommunerne i Region Sjælland i de kommende år står over for at skulle tage stilling til, om og 

i givet fald hvordan de vil foretage effektiviseringer på det specialiserede socialområde. KORA 

er bedt om at foretage en række analyser med henblik på at skabe forbedret 

styringsinformation. Den samlede analyse forventes afsluttet medio 2016, men arbejdet 

foreslås fortsat i 2017.   

KORA-analysen er tiltrådt som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftale 2017 

og KKR behandler analysen parallelt med rammeaftalen 2017. Udfaldet af KKRs behandling og 

anbefalinger inkluderes i rammeaftalen som redigeres inden de videresendes til politisk 

behandling i kommunerne ultimo juni 2016. 
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4) Hjemløshed /Socialt udsatte - ny 

På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger om øget pres på herberger og forsorgshjem og 

herunder også pga forsørgelsesreformerne foreslås det at der sættes fokus på hjemløshed og 

socialt udsatte som tema i rammeaftale 2017. Fokusområdet har forbindelse til de 

igangværende arbejder i 2016 med fokusområderne om psykiatriområdet og 

kontanthjælpsreformens betydning. Arbejdet forventes opstartet i 2016.  

 

5) Psykiatriområdet – Halfwayhouses - Ny 

- Tilbud mellem psykiatri og socialpsykiatri  

- Øget samarbejde om borgere med svære psykiske og adfærdsmæssige problemer  

På politikertemamødet 29/4, blev der i den politiske drøftelse om fokusområder bemærket at 

der fortsat bør være fokus på psykiatriområdet som fylder mere og mere ude i kommunerne. 

Der mangler tilbud (halfwayhouses) som buffer mellem regional psykiatri og socialpsykiatri og 

forstærket samarbejde i øvrigt mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Herunder også 

fokus på forebyggelse af vold i socialpsykiatrien og at flere borgere med komplekse 

symptomer og problemer udskrives til socialpsykiatrien. 

 

6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny  

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne i 5 år. Siden kommunerne 

overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange senest med 

oprettelsen af National Koordinationsstruktur. I flere regioner pågår en drøftelse af, hvordan 

det sikres at det tværkommunale rammeaftalesamarbejde forbliver relevant både i en politisk 

og administrativ kontekst. Bl.a. Nordjylland arbejder med ideer il udvikling af 

rammeaftalesamarbejdet, med inspiration fra sundhedsområdets 4-årige sundhedsaftaler og 

med en ny proces for rammeaftale 2018.  I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske 

grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.  

På politikertemamødet 29/4, blev der i den politiske drøftelse om fokusområder bemærket at 

der bør overvejes en proces ift. rammeaftalen som giver nyt ejerskab og mulighed for 

inddragelse og påvirkning for fagudvalgspolitikere f. eks. som på sundheds- og 

beskæftigelsesområdet.  
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Aftaler vedrørende Grønland og Færøerne 

Region Sjælland har en særlig forpligtelse over for Grønland og Færøerne. Forpligtelsen er 

historisk og betinget af at Grønland siden midten af 1950’er sendte udviklingshæmmede 

borgere til Vestsjællands Amt.  

Region Sjællands særlige forpligtelse fremgår af bekendtgørelse om rammeaftaler mv. §8, 

stk.2: ” Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner at etablere tilbud efter § 108 i 

lov om social service, til personer, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, med betydelig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud 

på Færøerne eller i Grønland.  

Grønland og Færøerne er ikke parter i Rammeaftalen, men i henhold til bekendtgørelsen 

fastlægger Region Sjælland ”behovet for og forventet forbrug af pladser fordelt på målgrupper 

efter forhandling med familiedirektoratet i Grønland og Almannastovan på Færøerne og 

koordinerer antallet af pladser regionerne imellem. 6” 

Fastlæggelse af behov og forventet forbrug - Regionens forpligtelser 

Region Sjælland har i henhold til bekendtgørelsen forpligtelsen til at fastlægge behovet for 

tilbud og forventet forbrug af pladser til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

efter forhandling med familiedirektoratet i Grønland og Almannastovan på Færøerne og 

koordinerer antallet af pladser regionerne imellem.  

Opgaven varetages som led i det almindelige rammeaftalearbejde, hvor regionen i lighed med 

de øvrige aftaleparter indgiver oplysninger om registrerede afvigelser behov og tilbud til 

målgruppen. Regionen koordinerer endvidere antallet af pladser med de øvrige regioner.  

Det er oplyst at det Grønlands Selvstyre i februar 2016 har igangsat en proces med 

hjemtagelse af de opgaver som hidtil er varetaget af Grønlands Repræsentation i Danmark. 

Baggrunden for hjemtagelsen er et ønske om øget fokus på hjemtagelse af anbragte borgere, 

effektivisering af administrative funktioner samt udvikling i fagligheden og sammenhæng på 

handicapområdet i Grønland.   

Det Grønlandske Selvstyre vil i løbet af 2016 orientere om, hvorledes opgaverne fremover vil 

blive varetaget. Det kan i forlængelse heraf blive nødvendigt at ændre de administrative 

arbejdsgange til fastlæggelse af behov og pladser som grundlag for rammeaftalen.  

Forsyning med pladser – tværgående forpligtelse for driftsherre i Region Sjælland 

Alle rammeaftalens parter er forpligtet på forsyning af pladser til borgere fra Grønland og 

Færøerne med vidtgående handicap, der er visiteret til ophold i Danmark. 

Borgere fra Grønland har jf. den historiske tilknytning til Vestsjælland Amt overvejende ophold 

i botilbud i Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred. Det er aftalt at de fire kommuner i 

samarbejde intensiverer og koordinerer indsatsen for at skabe de bedst mulige levevilkår for 

udviklingshæmmede borgere fra Grønland i respekt for deres kulturelle baggrund. 

                                           
6  Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, nr. 1156 af 29. 
oktober 2014. 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Følgende andre driftsherrer har anbragte borgere fra Grønland i botilbud: Ringsted, 

Guldborgssund, Næstved, Vordingborg, Lolland, og Region Sjælland.  

Forsyningsforpligtelsen overfor grønlandske og færøske borgere vedrører i henhold til 

bekendtgørelsen for rammeaftalen tilbud efter § 108 i lov om social service. 

Efterhånden som flere kommuner har omlagt § 108-pladser enten til § 107 eller til boliger 

efter almenboligloven med bistand efter § 85 i lov om social service, er det vanskeligt for 

rammeaftalens parter at opfylde forsyningsforpligtelsen, som den er beskrevet. Det er aftalt 

mellem rammeaftalens parter at henstille til Social- og Indenrigsministeriet at give mulighed 

for at opfylde forsyningsforpligtelsen også med tilbud efter de nævnte paragraffer.    

Der er 14. april rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om at 

give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven 

og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85.  

Anbringelser af grønlandske og færøske borgere i tilbud i Danmark 

Såfremt en grønlandsk kommune beslutter at anbringe en borger i et botilbud i regionen, og 

dette er godkendt af Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggende i Grønland, 

sker anbringelse både for så vidt vilkår for ophold som betaling efter de samme regler, som 

også gælder for danske kommuners køb af pladser, herunder reglerne for sammenhæng 

mellem visitationskompetence og finansieringsansvar som på det øvrige specialiserede 

socialområde7 

I Region Sjælland fastlægges de konkrete aftaler for køb af pladser i standardiserede 

kontrakter på henholdsvis børne- og voksenområdet. Med det formål også i forhold til de 

grønlandske borgere at sikre et så tydeligt aftalegrundlag, gør kommunerne i Region Sjælland 

det obligatorisk at anvende en kontrakt, der er udformet, så de særlige forhold der gælder ved 

anbringelse af grønlandske borgere bliver beskrevet.  

I kontrakterne fastlægges vilkår for ferie- og besøgsrejser for borgere fra Grønland, der har 

ophold i Danmark. De danske botilbud stiller medarbejdere til rådighed som ledsagere for de 

grønlandske borgere ved ferie- og besøgsrejser til/i Grønland. De grønlandske kommuner 

betaler udgifterne for ledsagende medarbejdere og refunderer botilbuddenes vikar- eller 

lønudgifter efter ansøgning. For deltidsansatte medarbejdere refunderes tillige udgifter 

svarende til fuldtidsansættelse i rejseperioden. 

Ligeledes fastlægges vilkår i tilfælde, hvor en grønlandsk myndighed ønsker at benytte 

forskellige former for konsulentbistand fx ved udredning af en borger. Den grønlandske 

myndighed der rekvirerer konsulentbistanden afholder udgiften.  

Hjemtagelser 

Såfremt en grønlandsk kommune beslutter at hjemtage en større gruppe borgere fra botilbud i 

Region Sjælland, tilbyder driftsherrerne for de berørte tilbud i fællesskab den fornødne faglige 

                                           

7 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service 
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og personalemæssige bistand for at opnå en vellykket hjemtagning. Den grønlandske 

kommune afholder udgifterne forbundet med denne bistand. 

Aftaler vedr. studieophold og udveksling/udlån af personale 

Institutioner i Grønland har mulighed for at sende personale på studieophold på bosteder i 

Region Sjælland. Den grønlandske myndighed, der rekvirerer studieophold, afholder udgiften 

efter konkret aftale. Tilsvarende kan der mellem grønlandske kommuner og kommuner i 

Region Sjælland indgå aftale om udveksling/udlån af personale. Udgifter afholdes ligeledes 

efter konkret aftale.  

Færøerne  
Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner, at etablere tilbud efter § 108 til 

personer, der har bopæl på Færøerne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 

hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne. Samtlige regioner er 

forpligtet til at forbeholde et antal pladser til personer fra Færøerne i rammeaftalerne.  

Da der er behov for en national koordinering af behovet for pladser, påhviler det Region 

Sjælland, at fastlægge behovet for og forventet forbrug af pladser, fordelt på målgrupper efter 

forhandling med Almannastovan på Færøerne. 
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Styringsaftalen 

Med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling indgås en styringsaftale, som 

omfatter kommunale og regionale tilbud som ligger i regionen og som anvendes af flere 

kommuner end driftskommunen8.   

Nærværende styringsaftale er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland 

og Regionsrådet. Aftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for det år, som 

styringsaftalen vedrører, samt indeholder takster og principper for omkostningsberegning og 

betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte 

kommunes/Regionens budgetproces. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser 

og Regionsrådet senest den 15. oktober.  

Styringsaftalen omfatter det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt 

allonge om specialundervisning i folkeskolen (vedlagt som bilag 3). 

Oversigt over de enkelte tilbud sker ved henvendelse til kommunerne og Regionen, og disse er 

vedlagt rammeaftalen i bilag. Offentlige tilbud er omfattet af rammeaftalen, mens private 

tilbud ikke er omfattet af rammeaftalen. 

Formålet med aftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige 

konsekvenser af, at kommunerne på alle områder som benyttes af en eller flere 

kommuner/Regionen er afhængige af at købe og sælge pladser på tilbud på tværs af 

kommunerne.  

I Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene 

ældreboligområde, nr. 1156 af 29. oktober 2014 er det præciseret, hvad styringsaftalen som 

minimum skal indeholde:  

1) Angivelse af hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen. 

2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen. 

3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. 

4) Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. 

5) Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi. 

6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. 

7) Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og 

fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige 

kommuner. 

Omkostninger på social- og specialundervisningsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, 

bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og 

VISO har indgået kontrakt om. 

Med styringsaftalen træffes beslutning om takster for de tilbud, der er omfattet af 

rammeaftalen samt en række overordnede principper for omkostningsberegning og 

                                           
8 Jf. 11 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156 
af 29/10-2014) 



26 

 

betalingsmodeller. Alle takster for institutioner omfattet af denne styringsaftale beregnes efter 

samme principper. 

Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun forpligte rammeaftalens parter. Det betyder, at 

rammeaftalen alene regulerer køb og salg indenfor regionen. I forhold til køb og salg udenfor 

regionen anbefales det derfor, at der ved hvert køb udarbejdes en konkret og individuel 

købskontrakt der regulerer forpligtelsen for såvel køber og sælger. Købskontrakten bør 

indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.m. 9 

I bilag er vedlagt en standardkontrakt som skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af 

aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af 

pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakten anvendes 

ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region sjælland og kommuner 

udenfor region Sjælland. 

Tilbud omfattet af Styringsaftalen 

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens 

kommune omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud, der som følge af 

regionens status som udelukkende driftsherre, altid vil indeholde tilbud, der sælges til andre 

parter. 

Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier: 

1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren (lokale tilbud). 

2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren (klyngetilbud). 

3) Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren (regionale 

tilbud). 

Tilbud efter kategori 1 er ikke omfattet af styringsaftalen, da der ikke er tale om køb/salg 

mellem flere kommuner. De indgår i en orienterende oversigt. 

Tilbud efter kategori 2 kan ligeledes undtages styringsaftalen. Det kræver dog, at der er 

indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler 

om takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud. I forbindelse 

med indgåelse af aftale, er det vigtigt at være opmærksom på, at aftalen også tager stilling til 

spørgsmålene om takstændringer i løbet af året og nedlukningsomkostninger. 

Tilbud efter kategori 3 er omfattet af styringsaftalen, og kan ikke undtages denne. 

Kategorierne er defineret ved antallet af kommuner som køber pladser og antal kommuner, 

som der sælges pladser til udover driftskommunen: 

                                           
9 Ifølge KL kan rammeaftalen kun forpligte dens underskrivende parter dvs. den enkelte regions rammeaftale er kun 
gældende for køb/salg indenfor egen region – ift. salg på tværs af regionsgrænser kræves specifik aftale: kontrakt 
omkring køb/salgsvilkår. 
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1) Kategori 1 tilbud kan sælge enkelte pladser og stadig bevare status som et kategori 1 

tilbud udenfor styringsaftalen – så længe der kun er tale om salg af enkelte pladser. 

Ved salg udover enkelte pladser er tilbuddet enten kategori 2 eller 3, og dermed som 

udgangspunkt omfattet af styringsaftalen. 

2) Kategori 2 tilbud er defineret ved at max 4 kommuner køber pladser / max 4 

kommuner som der sælges pladser til - udover driftskommunen.  

3) Kategori 3 tilbud er tilsvarende defineret ved at mindst 5 kommuner køber pladser / 

mindst 5 kommuner som der sælges pladser til – udover driftskommunen.  

Ved ændring i kategori skal tilbuddet leve op til kravene for den nye kategori. 

Skillelinjen mellem antallet af kommuner, som der sælges pladser til, skal ses i forhold til den 

fremadrettede drift. Tilbud kan ikke ændre kategori i løbet af året, men ændret kategorisering 

sker årligt i forbindelse med rammeaftalen for det næstfølgende år. 

Tilbud defineres som organisatorisk enhed dvs. på institutionsniveau. 

For oversigt over tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, henvises til bilag 5.   

 

Aftale om takstudviklingen - Principper og anbefalinger 

Følgende principper ligger til grund for aftaler om takster: Mindst mulig administration, færrest 

mulige takster og færrest mulige tillægsydelser.  

Mindst mulig administration 

Der lægges vægt på, at takstsystemet skal være gennemsigtigt og let at administrere for 

kommuner, region og institutioner. Det indebærer bl.a., at de enkelte takster så vidt muligt 

omfatter et så bredt felt af ydelser, så hyppige forhandlinger om enkeltydelser undgås. 

Færrest mulige takster 

Brugerne af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen har ofte et varierende og svingende 

funktionsniveau og deraf følgende behov for bistand, pleje eller omsorg. Der lægges derfor 

vægt på, at takststrukturen udformes på en sådan måde, at det giver det enkelte tilbud 

mulighed for en fleksibel ressourceudnyttelse inden for samme målgruppe. 

Såfremt et tilbud opererer med forskellige takstniveauer skal der foreligge beskrivelse af, hvad 

der er forskellen på takstniveauerne.  

Færrest mulige tillægsydelser 

Der lægges vægt på, at taksten dækker de ydelser, som tilbuddets målgruppe har behov for 

pædagogisk, behandlingsmæssigt m.v. Behov for tillægsydelser vil derfor ikke forekomme 

ofte. Der tages stilling til omfanget af tillægsydelsen ved visitation. 
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De to principper om færrest mulige takster (minus ydelsespakker men i stedet 

gennemsnitstakster) og færrest mulige tillægsydelser – er de vigtigste. Takster kan 

differentieres i forhold til forskellige målgrupper 

Anbefalinger fra KKR Sjælland 
 

[Der foreligger pt. ikke nogen anbefaling fra KKR. Forventes at komme senere.] 

Betalingsmodeller 

Inden for rammerne af ovenfor nævnte principper er aftalt følgende betalingsmodeller: 

 Traditionel takstbetaling 

 Afregning for tillægsydelser 

 Betalingsaftale 

 Objektiv finansiering 

Traditionel takstbetaling 

Efter omkostningsprincippet indregnes tilbuddets driftsudgifter, udgifter til udvikling af 

tilbuddene samt tilsyn, henførbare administrative udgifter, afskrivning og forrentning på 

anlægsaktiver (bygninger og tekniske anlæg) samt opsparing til fremtidige 

pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Endelige indgår hensættelse til feriepengeforpligtelsen i 

opgørelsen over de samlede udgifter. Se takstaftalen for en specifik gennemgang af 

takstberegninger. 

Socialministeriet har udsendt en vejledning af 3. marts 2006 om styreaftaler mv. på det 

sociale område og almene ældreboliger, som kan anvendes i specifikationen af 

takstberegningsgrundlaget.  

Afregning for tillægsydelser 

Tilbuddenes basisydelser vil typisk dække brugerens behov, men der skal være mulighed for at 

tilrettelægge en mere individuel og differentieret indsats ved enkelte brugeres særlige behov, 

når dette behov afviger væsentligt fra gennemsnittet. 

Tillægsydelser kan bestå i særlige ydelser i forbindelse med ophold på social institution eller 

rådgivningsydelser af administrativ eller behandlingsmæssig karakter.  

Der beregnes faste timetakster for disse tillægsydelser, som baseres på de direkte 

omkostninger samt andele af de indirekte omkostninger. Omfanget af indsatsen aftales 

individuelt mellem den myndighed, der leverer ydelsen og den der modtager ydelsen. 

Aftaler om tillægsydelser indgås på myndighedsniveau. 

Tillægsydelser er nødvendige, da der er behov for fleksibilitet i tilfælde hvor borgeren udvikler 

sig og behovet ændres, men der skal være færrest mulige tillægsydelser. Dialog mellem køber 
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og sælgerkommune og aftaler om tillægsydelser ligger ikke på institutionsniveau, men indgås 

på myndighedsniveau. 

KKR anbefaler den enkelte kommune, at fastsætte takster ud fra et princip om, at der ikke kan 

sættes udgiftskrævende aktiviteter (tillægs-ydelser) i værk uden at der er visiteret hertil, samt 

at tillægsydelser ikke kan besluttes på decentralt niveau. 

Betalingsaftale 

Abonnements-/Kontraktbetaling  

For tilbud/ydelser hvor der kræves en fast kapacitet, men hvor efterspørgslen i sagens natur 

kan svinge en del, kan der aftales en abonnementsbetaling mellem institutioner og kommuner 

som gerne vil have abonnement. For egentlige rådgivningsydelser anvendes således en 

abonnementsordning i form af objektiv finansiering for den/de kommuner, der ønsker at 

trække på en anden kommunes ydelser.  

Vedrørende tale-høre-synsområdet indgås særskilte bilaterale aftaler mellem udbyderne og 

køberkommunerne.  

Aftalerne konkretiseres som forskellige modeller med mulighed for kombinationer mellem 

leveringsaftaler og takster.  

Betalingsaftale anvendes i øjeblikket, når kommunerne indgår aftaler med driftskommunerne 

om kommunikationscentrenes ydelser vedr. tale-høre-synsområdet. Arbejdet med at sikre en 

større gennemsigtighed i kommunikationscentrenes ydelser fortsættes i forbindelse med 

arbejdet med fokusområder på kommunikationsområdet. 

Objektiv finansiering 

Som hovedregel dækkes udgifterne til de lands- og landsdelsdækkende tilbud af en takst for 

brugen af tilbuddet. Der er dog visse undtagelser fra denne hovedregel fastsat i 

bekendtgørelsen.  

Taksten for de lands og landsdelsdækkende undervisningstilbud afregnes efter en objektiv 

finansiering efter folketal i de kommuner, der har adgang til at benytte tilbuddet. 

Udgifter til specialrådgivningsfunktionerne ved de sociale tilbud fordeles efter folketal på de 

kommuner, der har adgang til at benytte rådgivningen. Tilsvarende fordeles udgifterne til 

specialrådgivningsfunktionerne, der alene omhandler småbørn i de kommuner, der kan benytte 

tilbuddene efter antallet af 0 – 6-årige i de pågældende kommuner. 

Udgifterne til driften af Kofoedsminde, sikret institution for personer med nedsat psykisk 

funktionsevne med dom til ophold på sikret afdeling, fordeles mellem alle landets kommuner 

efter folketal.  
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I henhold til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden 

for hjemmet10, betales der en grundtakst for ophold for varetægtsfængslede 15-17-årige på 

1,25 mio. kr. årligt (PL 2010). I praksis omregnes grundtaksten til en døgntakst. Den objektive 

finansiering, som består af udgifter ud over det takstfinansierede, fordeles mellem alle landets 

kommuner efter antallet af 15-17-årige der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året 

forud for regnskabsåret.  

Aftale om prisstruktur. 

Der er nævnt i vejledningen, at det kan være relevant at drøfte aftaler til brug for 

enkeltmandsforanstaltninger. Der kan f.eks. aftales retningslinjer for hvilke betingelser, 

der skal gøre sig gældende for, at der kan etableres et enkeltmandsprojekt. Ligeledes kan det 

aftales, hvordan man kan samarbejde om enkeltmandsprojekter på tværs af kommunerne.  

Der indgås ikke aftaler for enkeltmandsforanstaltninger, men arbejdet med særligt dyre 

særforanstaltninger kan munde ud i beslutninger om disse.  

Aftaler om principper for evt. deling af udgifter forbundet med 

oprettelse og lukning. 

Finansiering af omkostninger i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud skal ske på 

en fornuftig, økonomisk og faglig forsvarlig måde.  

Aftaler om opbygning af tilbud indgås i forbindelse med den årlige styringsaftale.  

Driftsherren har ansvaret for en eventuel nedlukning af tilbud. Dette skal finde sted så hurtigt 

som muligt. I den forbindelse orienterer driftsherren i styreaftaleregi.  

Ved etablering af nye tilbud finansieres efter følgende model:  

Indkøringsudgifter, der ikke skal forrentes og afskrives, fordeles mellem brugerkommunerne i 

startåret samt efterfølgende kalenderår. Den konkrete fordelingsperiode aftales i forbindelse 

med tilbuddets etablering.  

Som indkøringsudgifter defineres udgifter afholdt inden der indskrives brugere samt forskellen 

mellem a conto taksten og den faktiske takst, såfremt der er lav belægning i indkørings-

perioden.  

Et beregningseksempel findes i bilag til takstaftalen  

Ved nedlæggelse af tilbud finansieres efter følgende model:  

Fra det tidspunkt, hvor et tilbud besluttes nedlagt, betaler brugerkommunerne normal takst 

frem til lukningstidspunktet. Merudgifter i forhold til a conto taksten som følge af lukningen 

fordeles mellem brugerkommunerne i det fulde kalenderår før beslutningen træffes og fordeles 

på grundlag af de enkelte kommuners belægningsmæssige andel i det fulde kalenderår. Ved 

                                           
10 BEK nr. 186 af 20/02/2015. 
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betaling af a conto takst i lukningsperioden opnår man, at tilbuddet kan anvendes af nye 

kommuner i lukningsperioden uden risiko for at skulle betale en andel af merudgifter som følge 

af vigende belægning eller andre forhold som følge af lukningen.  

Ovenstående betyder helt konkret, at når der er truffet beslutning om at tilbud A nedlægges 

pr. 31. december 2010, betaler brugerkommunerne a conto takst i 2010, og der vil blive 

foretaget efterregulering overfor brugerkommunerne i 2011. Efterreguleringen foretages i 

forhold til den belægningsmæssige andel, kommunerne havde i 2009. Eventuelle 

lukningsudgifter, bogført i regnskabsår 2011 samt det akkumulerede over/underskud 

vedrørende tidligere år, medtages i reguleringen, som derfor først kan ske når alle posteringer 

er bogført. Fordelingen af nedlukningsudgifterne skal være upåvirkede af overvejelserne om 

nedlukning. Dvs. belægningen året før nedlukningen er kendt danner grundlag for fordeling af 

nedlukningsomkostninger. 

Den enkelte driftsherre har ret til at ændre driften, herunder også pladstal med +/-20% i 

henhold til styringsaftalens bestemmelser. Det er et krav at driftsherre informerer eksterne 

købere af pladser før udsvingene når 10%. Hensigten er at imødegå økonomiske problemer, 

før de bliver for store. Der anbefales tæt og tidlig dialog mellem købere og sælgere i 

forbindelse med løbende driftsmæssige tilpasninger. 

Se også takstaftalens bestemmelser i bilag. 

Aftaler om afregningsfrister. 

Afregningsproceduren  

Afregning sker månedsvis bagud med mindre andet er fastsat ved lov. Driftsherren sender 

månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for betaling fastsættes til 30 dage. 

Det bemærkes, at betalingerne kan automatiseres via PBS. Senere betalinger end 1 måned 

påføres morarenter.  

Betalingskommunen kan ikke regulere i den fremsendte regning. Regningen betales uanset 

enighed om regningens størrelse. Er der uenighed om regning meddeles dette driftsherren, 

hvorefter det er driftsherren, der skal foretage de nødvendige berigtigelser i kommende 

afregning. Dette princip er nødvendigt, hvis afregningssystemerne skal fungere effektivt.  

Opsigelsesvarsler 

Opsigelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt. 

Ved dødsfald ophører betaling af taksten efter løbende måned plus 30 dage. Egenbetaling for 

boligen indgår i skifterettens bestemmelse om boets behandlingsmåde 

Overførsel af over/underskud  

I forhold til regulering for over- eller underskud henvises til takstaftale 2017 for region 

Sjælland som er vedlagt som bilag 6.  
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Standardkontrakter 

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet 

standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som er vedlagt i bilag til 

styringsaftalen. Standardkontrakterne er obligatoriske og skal derfor anvendes af kommunerne 

ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland 

og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes, at 

standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i 

Region Sjælland og kommuner udenfor Region Sjælland. 

National koordinationsstruktur  

Lov om ændring i lov om social service(opfølgning på evaluering af kommunalreformen) har 

etableret en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur og vidensopbygning på det mest 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområde som forankres i Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen følger udviklingen i tilbud, målgrupper og indsatser og har: 

 Kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser som 

kommunalbestyrelserne skal forholde sig til i forbindelse med de årlige 

rammeredegørelser. ( Socialstyrelsens centrale udmeldinger) 

 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. Dette dog kun undtagelsesvist i helt særlige tilfælde 

 I sidste ende kan træffe afgørelse om en finansieringsmodel 

Taskforce i forhold til lukningstruede tilbud:  

Ultimo 2013 og 2014 er gennemført en kategorisering af de mest specialiserede tilbud, som 

har dannet grundlag for arbejdet med fokusområdet om forpligtende samarbejde i 2014 og 

herunder forslag om Taskforce i forhold til lukningstruede tilbud.  

Taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest specialiserede 

tilbud og i lyset af loven om national koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen tildeles en 

række beføjelser i forhold til kommunerne. 

På baggrund af indmeldinger fra kommunerne og efterfølgende vurdering fra et ekspertpanel, 

er der er primo 2015 indstillet ni tilbud som ”de mest specialiserede”:  

Kildebo - med fokus på senhjerneskadedelen  

BOMI – Hjerneskadedelen 

Platangården – afdelingen for spiseforstyrrelser 

Børneskolen Filadelfia 

Bakkegården – Skelbækgårddelen: Kompetencemiljø for unge kriminelle udviklingshæmmede 

Kofoedsminde – den sikrede afdeling (tilbuddet er dækket af lovgivningen) 

Synscenter Refsnæs 

Orions Bælte (Prader Willis syndrom)  

Himmelev (autismetilbud/indsats på børne-ungeområdet særligt skærmet indsats 2-4 pladser) 
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Listen er dynamisk, da afdækningen af de mest specialiserede tilbud gentages med jævne 

mellemrum. 

I forhold til lukningstruede tilbud tages udgangspunkt i den aktuelle liste, men andre tilbud kan 

også være relevante.  

Taskforcemodellen er en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer. 

Formålet er at understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille målgruppe 

kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed, og er en proces for iværksættelse af en 

særlig opmærksomhed for konkrete sociale tilbud, der er i risiko for lukning, men fremadrettet 

vurderes at være ønskeligt at have til rådighed. 

Procedure for sociale tilbud med regional betydning, der har behov for særlig 

opmærksomhed 
Hvis et tilbud er lukningstruet eller potentielt lukningstruet følges følgende procedure:  

1. Indstilling af ønske om særlig opmærksomhed for et tilbud til styregruppen 

Kommune/region henvender sig til Styregruppen med en beskrivelse af behovet for særlig 

opmærksomhed inklusiv økonomiske data, udvikling i belægning mv.  

Tilsvarende kan en sag rejses af styregruppen i tilfælde af, at en leverandør anmoder om 

lukning af et tilbud, som styregruppen gerne ser genovervejet/bevaret. 

Styregruppen igangsætter en vurdering af det pågældende tilbud:  

 Er der tale om et tilbud, der fremadrettet hensigtsmæssigt skal være til rådighed for at 

kunne tilgodese behov for behandling/tilbud til regionens borgere?  

 Er der tilsvarende tilbud /den samlede kapacitet af den pågældende tilbudstype? 

 Hvad er baggrunden for faldet i efterspørgslen (hvilke tilbud får borgerne som 

alternativ?) 

Det er en forudsætning, at leverandørerne selv har ageret økonomisk ansvarligt og forsøgt at 

løse tilbuddets økonomiske udfordringer: lukning af pladser, besparelser, organisatoriske 

ændringer, der kan nedbringe omkostninger, f.eks. samdrift med andre tilbud, fællesledelse 

mm. 

Vurderingen foretages af en taskforce nedsat af styregruppen og med repræsentanter fra 

kommuner og region med økonomisk og faglig baggrund.  

Taskforcen indstiller til Styregruppen, om der er grundlag for en særlig opmærksomhed og 

opstiller mulige forslag til, hvordan den særlige opmærksomhed udmøntes.  

2. Beslutningsforløb for den indstillende kommune /region, styregruppe og KKR 

Vurderingen af tilbuddet fremsendes til leverandøren (indstillende kommune eller regionen). 

Såfremt den indstillende kommune eller regionen fortsat ønsker en særlig opmærksomhed til 
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det pågældende tilbud, fremsendes en anmodning til Styregruppen sammen med 

kommunens/regionens egne bemærkninger.  

Styregruppen behandler herefter indstillingen forud for behandling i KKR. Taskforcens 

vurdering skal foreligge til det efterfølgende styregruppemøde i forhold til det møde, hvor en 

anmodning er rejst. Dette med henblik på at sikre en relativ hurtig stillingtagen af hensyn til 

den konkrete leverandør og den samlede økonomi. 

Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af 

regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud 

skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. 

Der er ingen tilkendegivelser om overtagelse af tilbud.   

Børnehus 

Status  
2015 var budgetteret på en antagelse om 150 børnehussager. Det viste sig imidlertid at 

antallet af sager steg markant således der ved årets udgang var 195 Børnehussager og mere 

end 225 konsultative sager. Det giver en øget efterspørgsel på 30 % i forhold til 

Børnehussager, ligesom de konsultative sager er steget med op mod 50 % fra 2014. 

I oktober måned 2015 besluttede Næstved kommune som følge af den øgede efterspørgsel, at 

foretage en opnormering i Børnehus Sjælland således at henholdsvis socialrådgiver- og 

psykolognormeringen fulgte efterspørgslen. Som følge deraf er der pr. 1. januar ansat 1 

psykolog og 1 socialrådgiver ekstra, hvilket giver en samlet normering på 3 socialrådgivere, 

2,5 psykologer 1 administrativ medarbejder og 1 leder. 

Grundlaget for budget 2016 er 190 børnehussager om året og de ovenfor nævnte 7,5 årsværk.  

Nye udfordringer 
1. april 2016 trådte en ny lov i kraft, der medførte, at også unge på 13-14 år skal videoafhøres 

i overgrebssager. Det medfører en øget efterspørgsel på videoafhøringsfaciliteterne og kan 

også øge antallet af sager. Der er en antagelse om, at der i dag er sager, der burde være 

børnehussager, men ikke bliver det, fordi kommunerne ikke er opmærksomme på, at 

Børnehuset skal involveres. Når disse børn skal videoafhøres er der større sandsynligheden for, 

at de bliver til Børnehussager.  

Antallet af videoafhøringer forventes på denne baggrund at stige med op imod 30 %, jf. 

politiets beregninger. Kapaciteten i Børnehus Sjælland, til videoafhøring, samtaler, samråd, 

ventefaciliteter, administrative opgaver og andre opgaver i relation til sagerne, er allerede 

presset. Derfor er Børnehus Sjælland / Næstved kommune allerede i gang med at undersøge 

hvordan de kommende udfordringer kan løses bedst muligt, både fagligt og økonomisk. 

Siden 2014 er antallet af konsultative sager steget. Det gælder de telefoniske konsultative 

sager, men i særdeleshed de konsultative sags-samråd steget. Der opkræves ikke en takst fra 

kommunerne for de konsultative sager. Disse er dermed alene finansieret gennem den 

objektive takst. Hidtil har normeringen og den løbende tilpasning af normering ikke taget 
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afsæt i de konsultative ydelser, da de i de første 1,5 års drift ikke har fyldt nær så meget som 

de gør nu. 

Grundlaget for budget 2017 
Som det fremgår af ovenstående anser Næstved Kommune den aktuelle normering for at være 

tilstrækkelig til den budgetterede opgave. Der er imidlertid nogle forhold, der kan få opgaven 

til at stige: Flere videoafhøringer, flere børnehussager og flere konsultative sager.  

Det kan lægge et pres på såvel bemandingen som på de fysiske rammer, som i forvejen er 

udfordrede.  

Da effekten af dette endnu ikke er kendt ligesom den nye normering kun har været effektueret 

i kort tid, er det endnu for tidligt at sige, i hvilket omfang disse forandringer udfordrer den 

eksisterende normering.  

En sådan udfordring kan imødekommes henholdsvis gennem en udvidelse af kapaciteten og 

gennem en reduktion af ydelsen.  

Næstved Kommune har taget initiativ til at der mellem de fem driftskommuner arbejdet med 

at sætte en fælles standard for Børnehusenes ydelser. Der har imidlertid endnu ikke været en 

periode med en stabil opgavemængde i nogle af Børnehusene, hvilket vanskeliggør 

erfaringsopsamlingen.  

De DUT-midler kommuner fik til drift er opbrugt af det nuværende udgiftsniveau. KL er 

opmærksomme på, at stigningen i opgavemængden som følge af den nye lov kan/skal gøres til 

genstand for de nye DUT-forhandlinger.  

Næstved Kommune vil følge udviklingen løbende og udmelde et budget for 2017 i første del af 

efteråret 2016. 

Borgerens egenbetaling  
 

Reglerne for borgernes egenbetaling på botilbud (servicelovens §§ 107-110) er komplicerede 

og har flere steder været misforståede. KL har på den baggrund i flere år forsøgt at rejse 

problemstillingen hos det nuværende Social- og Indenrigsministerium.  

I 2015 har forskellige fortolkninger af reglerne givet anledning til udfordringer med 

socialtilsynets godkendelser af ovenstående typer botilbud til voksne. På den baggrund har 

kommunerne i region Syddanmark, region Midtjylland og region Hovedstaden i breve til 

ministeriet rejst problemstillingen og ytret ønske om ændrede regler.  

Ministeriet har i sine svar på ovennævnte henvendelser tilkendegivet, at ministeriet 

anerkender, at reglerne ikke er helt enkle, og derfor er villig til at indgå i drøftelser med KL om 

eventuelle ændringer heraf.  

KL har på baggrund af ovenstående på embedsmandsniveau indledt en dialog med ministeriet 

om ønsker til ændringer og hvilke hensyn, der bør lægges til grund herfor. Til brug for denne 

dialog med ministeriet har KL indhentet input fra de administrative niveauer under alle fem 

KKR.  
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Dialogen med ministeriet pågår fortsat. Arbejdet er dog af forskellige årsager i ministeriets regi 

blevet forsinket. Social- og Indenrigsministeriet har derfor tilkendegivet, at de ikke forventer, 

at nye regler kan nå at blive udmeldt i foråret 2016.  

KL har understreget over for ministeriet, at de eventuelle nye regler kun kan få virkning for 

rammeaftalen for 2017, hvis de udmeldes i foråret 2016. På den baggrund forventer 

ministeriet først, at eventuelle nye regler vil skulle have virkning fra 1. januar 2018 og dermed 

ligge til grund for rammeaftalen for 2018.  

Indtil eventuelt nye regler træder i kraft skal KL opfordre kommunerne til at efterleve de 

eksisterende regler, dvs. at fastsættelsen af egenbetalingen sker af myndighedskommunen. 

Opkrævningen skal i udgangspunktet også foretages af myndighedskommunen. Opkrævningen 

kan dog delegeres til tilbuddet. Dette betyder samtidig, at egenbetalingen ikke må indregnes i 

takstgrundlaget.  

Ændring af tællemetode ved aflastningstilbud til børn, unge og voksne 
 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har efter henvendelse fra Slagelse Kommune besluttet 

at indstille at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud efter lov om 

socialservice paragraf 66, nr. 6 og paragraf 107, ændres fra tidligere kl. 00:00 til 24:00 til i 

stedet at tælles som ”hoteldøgn” fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen 

er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017. 

Delvist lukkede afdelinger 
 
Ifølge ressortministeriet er der en lovændring på vej omkring delvist lukkede afdelinger. I 

følgeloven til den nye voksenansvarslov foreslås at ændre servicelovens § 5, stk. 1, nr. 4, 

således at også regionerne får adgang til at etablere delvist lukkede afdelinger (og ikke kun 

sikrede  afdelinger). Lovforslaget er under behandling i Folketinget primo maj, og forventes at 

blive vedtaget ultimo maj/primo juni – med ikrafttræden pr. 1. juli 2016. Ift. Region Sjælland 

betyder dette at regionen etablerer delvist lukkede afdelinger, såfremt der er behov for et 

sådant tilbud. Region Sjælland driver de sikrede afdelinger Bakkegården og Stevnsfortet. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Orienteringssag: Analyser af udgifter og takster på det 
specialiserede socialområde ved KORA 



Sammenfattende notat om KORA-analysen 

Baggrund for analyse 

Baggrunden for at igangsætte KORA analysen er, at kommunerne i Region Sjælland i de 

kommende år står over for at skulle tage stilling til, om og i givet fald hvordan de vil foretage 

effektiviseringer på det specialiserede socialområde.  

KORA er bedt om at foretage en række analyser med henblik på at skabe forbedret 

styringsinformation. KORA-analysen rummer 6 delanalyser som er samlet i 4 rapporter: 

1.Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 

1) Sammenligning af udgifter pr. 18-64 årig borger på voksenområdet  

2) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområdet 

 

2.Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde 

3) Sammenligning af brugertal, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet 

4) Korrektion for forskelle i kommunernes udgiftsbehov/sociale belastning på børneområdet 

 

3.Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

5) Sammenligning af udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser på voksen- og 

børneområdet 

 

4.Udvikling i takster på det specialiserede område 

6) Takster og takstudvikling på tilbuddene i Region Sjælland på voksen- og børneområdet. 

I det følgende sammenfattes hovedkonklusionerne fra de 4 rapporter jf. ovenfor 

 

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 

Overordnet set viser resultaterne, at RS17-kommunernes udgifter til voksenområdet pr. 18-64 

årig er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af botilbudsmodtagere steget, 

mens enhedsudgifterne til botilbud er faldet. 

Når RS17-kommunerns udgifter pr. 18-64 årig indbygger er steget fra 2010 til 2014 skyldes 

det tilsyneladende især at antallet af brugere på området er steget. Der er altså flere og 

billigere brugere i perioden. Det kan der være flere forskellige årsager til, f.eks. at der visiteres 

flere borgere med gennemsnitligt mindre behov, at målgruppens sammensætning har ændret 

sig, at efterspørgslen er steget og at man driver tilbuddene mere effektivt. 

 

Udgifter 

Den regionale benchmarking viser, at udgiftsniveauet blandt kommunerne i Region Sjælland, 

set under ét, ligger omtrent på landsgennemsnittet. Der er dog forskelle i prioriteringen af 

midlerne inden for området. Kommunerne i Region Sjælland bruger i 2014 flere penge på 

botilbud efter §§ 107-108 end landsgennemsnittet, men færre penge på socialpædagogisk 

støtte efter § 85, personlige hjælperordninger efter §§ 95-96 og hjælpemidler til 

handicappede. 



Fra 2010 til 2014 er de samlede udgifter til voksne handicappede og sindslidende steget med 

5% i kommunerne i Region Sjælland, hvilket svarer nogenlunde til udviklingen på landsplan og 

i Region Hovedstaden. 

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på RS17-kommunernes udgifter til 

området i 2014, både samlet set og på foranstaltninger. Kommunerne med de højeste samlede 

udgifter pr. 18-64 årig indbygger har halvanden til to gange så høje udgifter som kommuner 

med de laveste. Variationen er størst i udgifterne til § 85. Der er store forskelle i udviklingen i 

udgifterne fra 2010 til 2014 mellem kommunerne med fald i de samlede udgifter på op til 12% 

og stigninger på op til 31% i de enkelte kommuner. 

 

Brugere 

Brugerandelene er generelt steget på voksenområdet fra 2010 til 2014, hvilket kan være en 

del af forklaringen på de stigende udgifter. 

Den kommunale benchmarking viser, at kommunerne med flest borgere i botilbud har to til tre 

gange så mange botilbudsmodtagere som kommunerne med færrest. Hvis man ser på de 

forskellige botilbudstyper, er variationen tilsyneladende størst i andel borgere i 

botilbudslignende boformer efter Almenboliglovens § 105. 

Enhedsudgifter 

Enhedsudgifterne er generelt faldet og den enkelte borger i botilbud er således gennemsnitligt 

set billigere i 2014 end 2010. En gennemsnitlig botilbudsmodtager er 18% billigere i 2014 end 

i 2010. Der har i de enkelte kommuner været stigninger i de samlede enhedsudgifter i botilbud 

på op til 17% og fald på op til 35%. 

 

2.Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde 

Overordnet set viser resultaterne bl.a., at RS17-kommunernes udgifter til det specialiserede 

børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af 

foranstaltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget 

blandt kommunerne i Region Sjælland. Der er færre børn, der modtager en social 

foranstaltning i RS17-kommunerne end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale 

baggrund.  

Udgifter 

Den regionale benchmarking viser, at udgiftsniveauet blandt kommunerne i Region Sjælland, 

set under ét, ligger over landsgennemsnittet. Hvis man ser på de forskellige 

foranstaltningstyper, bruger kommuner i Region Sjælland færre penge i 2014 pr. 0-22 årig på 

døgninstitutioner end landsgennemsnittet, men flere penge på familiepleje og 

socialpædagogiske opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger. 

Fra 2010 til 2014 er de samlede udgifter til det specialiserede børneområde faldet med 4% i 

kommunerne i Region Sjælland, hvilket er mindre end udgiftsfaldet på landsplan, der er på 8% 

og i Region Hovedstaden, hvor det er 12%. I Region Sjælland har der været faldende udgifter 

til anbringelser, især i døgninstitutioner, men stigende udgifter til forebyggende 

foranstaltninger. En tilsvarende udvikling ses på landsplan. 

Den kommunale benchmarking viser, at der er forskel på RS17- kommunernes udgifter til 

børneområdet i 2014, både samlet set og fordelt på foranstaltninger. Kommunerne med de 



højeste samlede udgifter pr. 0-22 årig, har halvanden til to gange så høje udgifter som 

kommunerne med de laveste. Variationen er størst i udgifter til plejefamilier og opholdssteder. 

Der er store forskelle i udviklingen i udgifterne fra 2010 til 2014 mellem kommunerne i Region 

Sjælland. Ti kommuner har haft faldende udgifter, mens syv kommuner har haft stigende 

udgifter. Der har været fald i de samlede udgifter på op til 35% og stigninger på op til 26% i 

de enkelte kommuner. 

Brugere 

Brugerandelene er generelt faldet i kommunerne i Region Sjælland, og der er færre børn og 

unge i 2013, der modtager en social foranstaltning end der var i 2010, set i forhold til det 

samlede antal 0-17 årig indbyggere. En del af forklaringen på de faldende udgifter fra 2010 til 

2014 er tilsyneladende, at antallet af foranstaltningsmodtagere er faldet. 

Den regionale benchmarking viser, at brugerandelen på børneområdet blandt kommuner i 

Region Sjælland, set under ét, ligger lidt over landsgennemsnittet. Fra 2010 til 2013 er det 

samlede foranstaltningsmodtagere faldet med 5%, hvilket er mindre end faldet på landsplan 

(9%) og i Regions Hovedstaden (17%). 

Den kommunale benchmarking viser, at der forskel på RS17-kommunernes brugerandele på 

børneområdet i 2013. Kommuner med flest modtagere har fire til fem gange så mange 

modtagere som kommunerne med færrest. Hvis man ser på foranstaltningstype er variationen 

størst i andel børn i plejefamilier og opholdssteder. 

Enhedsudgifter 

Enhedsudgifterne er generelt steget, og den enkelte foranstaltning er gennemsnitligt set 

dyrere i 2013 end 2010. Den regionale benchmarking viser, at enhedsudgifterne ligger over 

landsgennemsnittet. Stigningen i enhedsudgifterne svarer nogenlunde til udviklingen på 

landsplan. Den kommunale benchmarking viser, at variationen er størst i enhedsudgiften til 

døgninstitutioner. 

 

3.Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

Voksenområdet 

Den regionale benchmarking viser, at kommuner i Region Sjælland i 2014 brugte en større 

andel af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører end 

kommunerne i de øvrige regioner.  I Region Sjælland var købsandelen 61%, mens den i de 

øvrige fire regioner lå mellem 51% og 56%. Den større samlede købsandel dækker over et 

gennemsnitligt niveau af køb hos andre kommuner på 31%, et relativt lavt niveau af køb hos 

regionerne på 8% og et relativt højt niveau af køb hos private leverandører på 22%. 

Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i eksterne køb af pladser fra 2010 til 

2012, hvorefter købsandelen har været nogenlunde stabil frem til 2014. 

Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne er væsentligt højere end i 

kommunerne i de øvrige regioner. Region Sjællands kommuner har også haft de største fald i 

salgsindtægterne fra 2010 til 2014 på 31%, mod 25% på landsplan. 

Den kommunale benchmarking viser, at de samlede eksterne købsandele i 2014 varierer fra 

48% til 91% i kommunerne i Region Sjælland. 



Børne- og ungeområdet 

Den regionale benchmarking viser, at kommuner brugte en relativ stor del deres samlede 

anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er 

købsandelen 61%, hvor den i de øvrige regioner er mellem 48% og 63%. Der har været et 

nogenlunde gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014. 

Indtægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige 

regioner, og kommunerne har haft et nogenlunde gennemsnitligt fald i salgsindtægterne fra 

2010 til 2014 med 36%. 

Den kommunale benchmarking viser, at de samlede eksterne købsandele i 2014 varierer fra 

40% til 94% mellem kommunerne i Region Sjælland. 

 

4.Udvikling i takster på det specialiserede område 

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med 

datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014 

Analysen giver viden om udvikling og forskelle i taksterne på de sociale tilbud som drives af de 

enkelte kommuner i region sjælland. Analysen sigter på at skabe mere detaljeret information 

om taksterne på RS17 kommunernes tilbud, end den foreligger i dag. Hensigten er at forbedre 

grundlaget for diskussioner om takstudvikling i RS17 

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4% fra 2010 til 2014. 

Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2% fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i 

tilbud til socialt udsatte er steget med 41% fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er 

gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9% og gennemsnitstaksten i særlige 

dagtilbud er faldet med 7%. 
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Aftale om implementering af decentralisering af sygebesøg og samta-
leterapi mv. 
 
 
PLO og RLTN kan konstatere, at det ikke er lykkedes de lokale parter at 
indgå decentrale aftaler om hhv. sygebesøg og samtaleterapi, som aftalt i 
forhandlingsaftalen mellem RLTN og PLO af 1. marts 20141. 
 
Med henblik på at facilitere indgåelsen af decentrale aftaler vedrørende 
sygebesøg og samtaleterapi er der mellem PLO og RLTN enighed om,   
 
1. At det tilstræbes, at der er indgået aftaler om decentralisering af 

henholdsvis sygebesøg og samtaleterapi i alle regioner hurtigst 
muligt, dog senest med udgangen af 3. kvartal 2016. 

 
2. At de decentrale aftaler skal være af to års varighed, og at de  

lokale parter kan aftale at justere i indholdet i den enkelte aftale 
undervejs i aftaleperioden. I denne periode kan aftalerne opsiges 
med 6 måneders varsel til udløb ved en måneds udgang. Senest 6 
måneder før aftalernes udløb, dvs. senest 1. april 2018 tager de 
lokale parter stilling til, hvad der skal ske med aftalerne ved ud-
løbstidspunktet.  

 
 BEMÆRKNING TIL PUNKT 2: 

Parterne er enige om, at hensigten med den 2-årige løbeperiode 
er, at der gives tilstrækkelig tid til at indhøste erfaringer med de 
decentrale aftaler. Muligheden for opsigelse med 6 måneders 
varsel kan kun benyttes i tilfælde af særlige omstændigheder. 
 

3. At ved decentraliseringen af henholdsvis sygebesøg og samtalete-
rapi reduceres den centrale økonomiske ramme med den enkelte 
regions forbrug af ydelser i henhold til henholdsvis overenskom-
stens §§ 45 stk. 42 og 533 med det sidst kendte opgjorte årlige be-

                                                 
1 Med henvisning til gældende sundhedslov aftalte PLO og RLTN, jf. forhandlingsafta-
len af 1. marts 2014, som er implementeret i overenskomst om almen praksis pr. 1. sep-
tember 2014, at overenskomstens bestemmelser vedrørende sygebesøg (§§ 45 stk. 4, 50, 
65, 66 og 83) og samtaleterapi (§ 53) bortfalder regionsvis med et varsel på 6 måneder 
til ophør den 1. i en måned, såfremt der i regionen er indgået en underliggende aftale til 
praksisplanen, som fastlægger indsatser omkring de forskellige former for sygebesøg og 
indsatser for visse patienter med psykisk sygdomme, jf. § 125 stk. 2. 
 
2 Ydelseskode 0102, 0121, 0411, 0421, 0431, 0441, 0451, 0461, 0491 og 2301 

18-04-2016 

Sag.nr.  - 15/2231 

Dokumentnr. 15205/16 

Sagsbehandler 

Anette Ernst Seehusen 

Tel. 35298129 

Email: Ase@regioner.dk 
  



 

 

Side   2 løb. Reduktionen af den centrale økonomiske ramme sker med 
virkning fra tidspunktet for de enkelte decentrale aftalers ikraft-
træden. Hermed flyttes midler og opgaver fra den centrale over-
enskomst til det lokale niveau i den enkelte region. 

 
4.  At der er enighed om, at ”de samlede udgifter til almen lægehjælp 

til patienter i det foregående regnskabsår”, jf. overenskomstens § 
86 vedr. indbetaling til administrationsudvalget også omfatter 
økonomi, som er udflyttet, jf. pkt. 3. 

  
5.  At økonomien i de decentrale aftaler ikke kan blive mindre end 

det beløb, der overgår fra den centrale overenskomst.  
 
6.  At de lokale parter løbende foretager en monitorering af aktivite-

terne i de decentrale aftaler. Det aftales i praksisplanudvalget, 
hvorledes et eventuelt mindreforbrug kan anvendes. 

 
7. At der sker tilbageførsel til den centrale økonomiske  

ramme af udflyttet økonomi, jf. pkt. 3, såfremt de lokale parter 
ved aftalernes udløbstid ikke indgår anden aftale. Honorarerne for 
ydelserne nævnt i pkt. 3 reguleres jf. overenskomstens § 68 såle-
des, at ydelserne bringes op til det ifølge overenskomsten gæl-
dende niveau. Det i rammen tilbageførte beløb reguleres på tilsva-
rende vis. 
 

8. Samtidig med bortfald af de decentrale aftaler jf. pkt. 7, bortfalder 
den forholdsmæssige andel af de nye midler (200 mio. kr.) samt 
de tilhørende lokale aftaler. 

 
9. At overenskomstens nuværende bestemmelser om sygebesøg og 

samtaleterapi træder i kraft på tidspunktet for evt. bortfald af be-
stemmelserne i de decentrale aftaler.  

 
 
 
Den 18. april 2016 
 
 
 
_________________   _________________________ 
   For RLTN    For PLO 

                                                                                                                        
3 Ydelseskode 6101 og 6201 
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Generelle bestemmelser der kan indgå i underliggende aftaler indgå-
et mellem PLO-R, Region X og Kommunerne i Region X 

 
 
Følgende generelle bestemmelser kan, såfremt de lokale parter ønsker det 
og ikke aftaler andet lokalt, indgå i de regionale underliggende aftaler.  
 
Der er tale om tekstforslag vedrørende følgende elementer:  

- aftalens parter og indhold 
- aftalens hjemmelsgrundlag 
- ydelser og honorar 
- regulering af honorar,  
- tvister og sanktioner,  
- klager,  
- opmand  
- opsigelse  

 
Danske Regioner og KL vil opfordre regioner og kommuner til at anven-
de nærværende generelle bestemmelser, som gennemgående vilkår i alle 
delaftaler, under forudsætning af enighed med PLO om ”Aftale om im-
plementering af decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi” af den 
14. april 2016. 
 

14-04-2016 

Sag.nr.  - 15/2231 

Dokumentnr. 15209/16 

Sagsbehandler 

Anette Ernst Seehusen 

Tel. 35298129 

Email: Ase@regioner.dk 
  



 

 

Side   2 Aftalens parter 
Nærværende underliggende aftale er indgået mellem Region X, kommu-
nerne i Region X og PLO-R på vegne af de praktiserende læger med 
ydernummer i regionen.  

Aftalen fastlægger de overordnede vilkår for samtlige delaftaler om en-
keltydelser, eller andre aftaler om almen praksis opgaver, der herefter 
indgås mellem Regionen og/eller kommunerne på den ene side og PLO-
R på den anden side 

Aftalens hjemmelsgrundlag 
Nærværende underliggende aftale, der er indgået med henvisning til 
sundhedsloven, fastlægger de overordnede vilkår for delaftaler mellem 
regionen, kommunerne og PLO-R 

Ydelser og honorarer  
Honoreringen af de enkelte ydelser fremgår af den respektive delaftale. 
 
Delaftaler kan også vedrøre ikke-honorerede tiltag. 
 

Regulering af honorarer  
Honorarer aftalt i de enkelte delaftaler reguleres, med mindre andet afta-
les, som følger: 

Omkostningsandelen af honorarerne reguleres  
• pr. 1. april med 25 % af den procentvise stigning, der har 

været i nettoprisindekset fra juli året før til januar samme år 
og  

• pr. 1. oktober med 25 % af den procentvise stigning der har 
været i nettoprisindekset fra januar til juli samme år.  

 
Nettoandelen af honorarerne reguleres  
• pr. 1. april med 75 % af den procentvise stigning, der har 

været i den særlige reguleringsprocent for regioner fra ok-
tober året før til april samme år og  

• pr. 1. oktober med 75 % af den procentvise stigning der har 
været i den særlige reguleringsprocent for regioner fra april 
til oktober samme år.  
 

Reguleringen finder sted den 1. april og 1. oktober og sker første gang 
den 1. oktober 2016 eller ved førstkommende regulering efter delaftalens 
ikrafttrædelse. 
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Tvister og sanktioner  
Nedsættelse af ”Lokalaftaleudvalg” 

Til håndtering af tvister, fortolkningsspørgsmål og tildeling af sanktioner 
til aftalens parter, nedsættes et regionalt ”Lokalaftaleudvalg”.  Udvalget 
består af 1 medlem udpeget af kommunerne i regionen, 1 medlem udpe-
get af regionen og 2 medlemmer udpeget af PLO-regionalt. 
 
Regionen sekretariatsbetjener Lokalaftaleudvalget, som holder møde ef-
ter behov eller når en af parterne ønsker det. 
Lokalaftaleudvalget fastlægger en forretningsorden for sit arbejde.  
 
Regionen, kommunerne i regionen og/eller PLO-Regionalt kan anmode 
Lokalaftaleudvalget om at behandle eventuelle fortolkningsspørgsmål og 
tvister. 
 
Lokalaftaleudvalget træffer afgørelse efter mæglingsdrøftelse og kan kun 
træffe afgørelser i enighed. 
 
Lokalaftaleudvalget vejleder med hensyn til forståelse og praktisering af 
den underliggende aftale og delaftaler.  
 
Lokalaftaleudvalget har mulighed for at iværksætte sanktioner over for 
en læge, region eller kommune i tilfælde af serviceklager, ved mislighol-
delse eller overtrædelse af den underliggende aftale og/eller de i medfør 
heraf indgåede delaftaler. 
 
De sanktioner, som lokalaftaleudvalget har adgang til er, at  

• Tilbyde rådgivning og vejledning 
• Tildele påtale, udtale misbilligelse eller advarsel 
• Beslutte at pålægge regionen/kommunen/lægen at beta-

le/tilbagebetale et af Lokalaftaleudvalget fastsat beløb 
• Pålægge regionen/kommunen/lægen en bod, der stilles 

til rådighed for velgørende formål 
• Beslutte, at en læge/kommune/region pga. mislighol-

delse ikke længere kan gøre brug af en konkret delafta-
le. Såfremt en læge udelukkes fra at udføre opgaver i 
relation til en specifik delaftale, skal Lokalaftaleudval-
get søge en løsning i forhold til, at borgere/patienter ik-
ke mister adgangen til lokalt aftalte sundhedsydelser 

 
 



 

 

Side   4 Klager fra patienter 

Klager fra patienter over de forhold, der er omhandlet i den underliggen-
de aftale eller tilhørende delaftaler fremsættes over for Regionen, der se-
kretariatsbehandler klagerne. Sagsbehandlingen er omfattet af forvalt-
ningslovens regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, parters 
aktindsigt, partshøring, klagevejledning og tavshedspligt mv. Ved klager, 
der vedrører kommunale forhold, skal kommunen bistå regionen i kla-
gens behandling. Regionen træffer en administrativ afgørelse i klagesa-
gen, som meddeles parterne i sagen, dog således at regionen ikke uden at 
forholdet er forelagt Lokalaftaleudvalget, kan påtale lægens rolle i en 
klagesag. 
 
Er der dele af klagen, der vedrører den sundhedsfaglige del af lægebetje-
ningen, skal regionen oplyse klageren om dette og vejlede med hensyn til 
andre klagemuligheder.  
 
Parterne i klagesager er forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle de 
sagen vedrørende forhold til den, der har sagen til behandling.  
  
Klagesager skal behandles som fortrolige. 
 
Lokalaftaleudvalget orienteres om klager over lægebetjeningen i relation 
til den underliggende aftale. 
 
Regionen kan indbringe klagesager for Lokalaftaleudvalget med henblik 
på tildeling af sanktion. 

 
Opmand 

Opnås der ikke ved drøftelse i Lokalaftaleudvalget enighed, kan sagen af 
hver af parterne henvises til afgørelse ved en af parterne udpeget uaf-
hængig opmand. I tilfælde af uenighed mellem parterne om udpegning af 
opmand udpeges denne af Sundheds- og ældreministeren. 
 
Udgifter til opmandens virksomhed fordeles ligeligt mellem aftalens tre 
parter.  
 
Sager om fortolkning og anvendelse af den underliggende afta-
le/delaftaler samt hvorom der ikke kan opnås enighed i Lokalaftaleudval-
get, kan af hver af aftaleparterne indbringes for opmanden. Såfremt en af 
parterne ønsker, at opmanden skal mægle mellem parterne, indkaldes der, 
forinden sagen indbringes for opmanden, til møde mellem opmanden og 
Lokalaftaleudvalget, hvor opmanden undersøger muligheden for et forlig 
og om muligt fremsætter et forligsforslag. Sager om idømmelse af orga-
nisationsansvar kan ligeledes indbringes for opmanden. Også i sager om 
organisationsansvar gælder bestemmelserne om mægling.  
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Opmandens kendelser er bindende for de lokale aftaleparter. I sager om 
idømmelse af organisationsansvar kan der pålægges en af parterne en 
bod. 
 
 
Opsigelse 

Den underliggende aftale og delaftaler knyttet til decentralisering af sy-
gebesøg og samtaleterapi er indledningsvis gældende for en to-årig peri-
ode. 
Aftalerne kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. 

 
BEMÆRKNING: 
Parterne er enige om, at hensigten med den 2-årige løbeperiode 
er, at der gives tilstrækkelig tid til at indhøste erfaringer med de 
decentrale aftaler. Muligheden for opsigelse med 6 måneders 
varsel kan kun benyttes i tilfælde af særlige omstændigheder. 
 
Samtidig med opsigelse af de decentrale aftaler, bortfalder den 
forholdsmæssige andel af de nye midler (200 mio. kr.) samt de 
tilhørende lokale aftaler. 

 
Senest 6 måneder før aftalernes udløb, dvs. senest 1. april 2018 tager de 
lokale parter stilling til, hvad der skal ske med aftalerne ved udløbstids-
punktet. 
 
Enhver delaftale i øvrigt er gældende, indtil den med 3 måneders varsel 
til udgangen af en måned opsiges af en af de lokale parter, medmindre 
andet fremgår af aftalen. Opsigelse af en delaftale berører ikke den un-
derliggende aftaler eller andre delaftalers gyldighed.    
 
Når den underliggende aftale eller en delaftale opsiges eller bortfalder, 
påhviler det i fællesskab regionen/kommunerne og PLO-R at orientere de 
berørte praktiserende læger herom.   
   
  

 
 
 



2.8 Beslutningssag: Praksisplan - Proces
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Indledning 

Almen praksis er for de fleste borgere indgangsporten til sundhedsvæsenet. Almen praksis 
spiller derfor en central rolle for borgerne, men er samtidig en vigtig aktør og samarbejds-
partner for kommunerne, sygehusene og øvrige aktører i sundhedsvæsenet. 
 
Samtidig er almen praksis arbejdsplads for flertallet af speciallæger i almen medicin og et 
sundhedsvæsen med almen praksis som omdrejningspunkt betyder høje krav til de praktise-
rende lægers opgavevaretagelse og samarbejde med borgere og øvrige aktører.  
 
Region Sjællands borgere skal opleve et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæ-
sen. Borgerne skal opleve, at uanset hvem de er, og hvad de fejler, tilbydes de samme mulig-
heder og samme høje standard. Med almen praksis som indgangsport er den første grundfor-
udsætning, at alle regionens borgere er tilknyttet en praktiserende læge. Erfaringerne viser, 
at der skal gøres en ekstraordinær indsat for at rekruttere og fastholde praktiserende læger til 
alle dele af regionen. 
 
Lægedækning er ét af de emner, som Praksisplanudvalget har arbejdet med. Et andet væsent-
ligt emne er Sundhedsaftalen, hvor det defineres, hvordan der skal arbejdes med at sikre et 
sammenhængende sundhedsvæsen og en prioritering af opgaverne, således at de knappe res-
sourcer anvendes på bedst mulige måde til gavn for flest mulige. 
 
Set i lyset af ovenstående samt strukturelle ændringer i sundhedsvæsenet er det nødvendigt 
med en kontinuerlig drøftelse, prioritering og udvikling af de opgaver, der skal løses i almen 
praksis.  
 
Praksisplanudvalget har blandt andet via emnerne sygebesøg og samtaleterapi indledt det 
konkrete arbejde med at drøfte opgaveporteføljen i almen praksis. Arbejdet er kun påbegyndt 
og Praksisplanudvalget vil også fremadrettet arbejde med emnet, og mulighederne for at 
tænke nyt og anderledes. 
 
Denne politiske og strategiske plan for almen praksis i Region Sjælland indeholder de pejle-
mærker, som Praksisudvalget vil arbejde henimod for at sikre en almen praksis der også i 
fremtiden er velfungerende til gavn for såvel borgerne, de praktiserende læger samt de øvrige 
aktører og samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet.  
 
 
 

Egon Bo 
 

Formand for  
Praksisplanudvalget 

 

Ulrik Hesislev 
 

Formand for  
PLO Sjælland 

 

Navn 
 

Repræsentant for  
KKR 
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1. Formål og rammer for Praksisplanen 

a. Praksisplanudvalget  
Det nuværende Praksisplanudvalg blev nedsat ved indgangen til 2014 og skal virke indtil ud-
gangen af 2017. 
  
Praksisplanudvalget består aktuelt af følgende medlemmer: 
 

 
 

b. Praksisplanen 
Sundhedsstyrelsen godkendte i maj 2014 Region Sjællands rammeplan for Praksisplanen. 
Rammeplanen er en beskrivelse af de faktuelle forhold om regionens borgere og praktiseren-
de læger samt information om snitflader og samarbejdsrelationer med de øvrige parter på 
sundhedsområdet. Praksisplanen samt den allerede godkendte rammeplan danner grundla-
get for nærværende plan samt det nuværende arbejde i Praksisplanudvalget. 

Praksisplanen er et dynamisk værktøj, hvis indhold ændrer sig i takt med udviklingen i almen 
praksis, men som samtidig sikrer et kontinuerligt overblik over indsatser og ressourceanven-
delse på området. Opdatering af planen skal medvirke til at sikre, at Praksisplanen udgør det 
centrale samarbejds- og planlægningsværktøj, den er tænkt som. 
 
For at holde parterne ajour og synliggøre det dynamiske indhold er samtlige dokumenter, 
analyser og andet materiale samlet på Praksisplanudvalgets hjemmeside.  
 
Den underliggende aftale 
Praksisplanen definerer rammen for de opgaver, der ønskes løst af almen praksis inden for 
regionen. Den konkrete udmøntning af denne ramme forudsætter, at der indgås en underlig-
gende aftale med de praktiserende læger om konkrete opgaver og honoreringen herfor. 
 
Parterne i den underliggende aftale er parterne i det regionale Praksisplanudvalg, hvilket vil 
sige regionen, de 17 kommuner og PLO-Sjælland. 
 
Den underliggende aftale er et aftalekompleks, der omfatter alle de indsatser, der aftales i 
Praksisplanudvalget. På den vis vil vi kunne danne os et overblik over den samlede mængde 
af opgaver og den samlede anvendelse af såvel midler som almen praksis’ ressourcer. Vi har 
på den baggrund mulighed for at skabe sammenhæng i det alment medicinske tilbud til bor-

Regionsrådsmedlem Egon Bo (Formand) 
Regionsrådsmedlem Kai Nielsen 
Regionsrådsmedlem Annemarie Knigge 
Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune 
Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune 
Byrådsmedlem Lene Hatt, Guldborgsund Kommune 
Borgmester Mogens Haugaard, Stevns Kommune 
2. viceborgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune 
Praktiserende læge, formand for PLO-Sjælland, Ulrik Heislev 
Praktiserende læge, PLO-Sjælland, Peter Wied 
Praktiserende læge, PLO-Sjælland, Helle Iversen 
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gerne i regionen, og for at prioritere økonomi og lægeressourcer til de opgaver, som vi beslut-
ter, at almen praksis skal varetage i regionen. 
 
Aftalekomplekset består af samtlige aftaler, der involverer almen praksis uanset, hvem der 
har indgået dem og hvordan de finansieres.  
 
De aftaler der omhandler almen praksis, og som indgår i den underliggende aftale, skal god-
kendes af Praksisplanudvalget.  
 
Aftalekomplekset består derfor af følgende typer af aftaler: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da en aftale kan omfatte både varig opgavevaretagelse og tidsbegrænsede projekter, vil der i 
praksis være behov for at kunne revidere eller udvikle den underliggende aftale løbende. 
Herudover vil indholdet i aftalekomplekset ændre sig i takt med, at indholdet i Praksisplanen 
ændrer sig. Den underliggende aftale bliver derfor, på samme måde som Praksisplanen, et 
dynamisk dokument, der giver et samlet overblik over indsatserne på almen praksisområdet.  
 
I modsætning til selve Praksisplanen har regionen ikke særlig beslutningskompetence når det 
gælder den underliggende aftale. Den underliggende aftale kan kun indgås, hvis alle tre par-
ter skriver under på den. 
 
Af Praksisplanudvalgets hjemmeside vil der komme til at fremgå en detaljeret beskrivelse af 
processen om indgåelse af aftaler, der skal integreres i den underliggende aftale.  
 

c. Organisering og proces 
Praksisplanudvalget har nedsat en Administrativ Forberedelses Gruppe (AFG), hvis formål 
er, at varetage den administrative forberedelse og koordinering af de emner, som Praksis-
planudvalget ønsker at behandle.  

Gruppen skal understøtte arbejdet i Praksisplanudvalget gennem drøftelse af processer og 
sager, som har betydning for udarbejdelse af Praksisplanen og de aftaler, som knytter sig her-
til, inden en politiske stillingtagen.  
 
Den Administrative Forberedelses Gruppe fungerer derudover som forhandlingsgruppe, som 
løbende får mandat til at indgå forhandlinger om konkrete aftaler til efterfølgende godken-
delse af Praksisplanudvalget.  
 

Underliggende aftale 

Aftaler der 
er indgået i 
regi af Prak-
sisplan-
udvalget 

Lokalaftaler, der 
er indgået før 
nedsættelsen af 
Praksisplanud-
valget (og som er 
accepteret af 
Praksisplan-
udvalget) 

Nye aftaler om al-
men praksis, der 
indgås mellem kun 
to af parterne i ud-
valget (og som er 
accepteret af Prak-
sisplan-udvalget) 
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Praksisplanudvalget har nedsat en stående arbejdsgruppe, der i hele perioden har til opgave 
at arbejde med emnet lægedækning. Derudover nedsætter Praksisplanudvalget efter behov 
ad hoc arbejdsgrupper. Indtil nu har der været nedsat arbejdsgrupper vedrørende sygebesøg 
og samtaleterapi. Formålet med arbejdsgrupperne har været at få gennemført grundige ana-
lyser som grundlag for udvalgets beslutninger. 
 
Sammenhæng til andre udvalg og interessenter 
Praksisplanudvalget og dets arbejde har snitflader til mange udvalg og interessenter omkring 
det nære sundhedsvæsen og almen praksis. De væsentligste samarbejdsflader beskrives ne-
denfor.  
 
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) er et udvalg, som Praksisplanudvalget har en særlig 
tæt konneks til grundet arbejdet med Sundhedsaftalen og implementeringen af denne i al-
men praksis via Praksisplanen. Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde skal understøtte 
sammenhængende patientforløb, kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse i opgaveløsningen. 
 
Ud over Sundhedskoordinationsudvalget har Praksisplanudvalget en tæt kontaktflade til 
Samarbejdsudvalget for almen praksis, som behandler overenskomstmæssige spørgsmål om 
almen praksis, hvorfor dette udvalg er en central samarbejdspartner.  
 
Udvalget for det nære sundhedstilbud (DNS) er nedsat som ét af Regionsrådets syv midlerti-
dige udvalg i 2016 og 2017. Udvalget skal arbejde med emner som blandt andet praksisområ-
det og det tværsektorielle område, herunder samarbejdet med kommuner mv. Praksisplan-
udvalgets arbejde er derfor tæt forbundet med arbejdet i dette udvalg. 
 
De Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU) er der ligeledes en tæt forbindelse til, idet det er disse 
udvalg skal sikre den lokale implementering af Praksisplanen, og det er også er disse udvalg, 
der kan stille forslag om indgåelse af lokale aftaler mellem almen praksis og den enkelte 
kommune. 
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2. Udfordringer og visioner 
 

a. Udfordringer 

Der er en høj andel af ældre borgere i Region Sjælland, og Sundhedsprofilen fra 2013 viser, at 
en stor andel af borgerne i Region Sjælland har en uhensigtsmæssig livsstil som påvirker de-
res sundhed negativt - blandt andet daglig rygning, fysisk inaktivitet og usund kost. En del af 
borgerene lever med smerter og ubehag samt et dårligt fysisk og mentalt helbred. For grup-
pen af borgere med sindslidelser er der særlige udfordringer knyttet til sundhedsadfærden.  
 
Patienter med kronisk sygdom og ofte flere kroniske sygdomme samtidigt har typisk brug for 
flere indsatser fra sundhedsvæsenets forskellige dele, hvilket øger behovet for et velfunge-
rende tværsektorielt samarbejde og for en koordination af patientforløbene. Hermed kommer 
almen praksis’ rolle og funktioner særligt i fokus. Udviklingen i sundhedsvæsenet sætter for-
ventningspres i forhold til almen praksis’ opgaveudførelse.  
 
Med stigningen i antal ældre og med mønsteret for langvarig eller kronisk sygdom, er der be-
hov for udvikling af nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer i sundhedsvæsenet. Den de-
mografiske udvikling i befolkningen sætter pres på sundhedsvæsenets ressourcer. 
 
Samtidig udgør den demografiske udviklingen i almen praksis også en udfordring. Som det 
fremgår af Rammeplanen fra maj 2014, er der et højt aldersgennemsnit hos Regions Sjæl-
lands praktiserende læger. Aldersgennemsnittet er højere i de lægedækningsudfordrede om-
råder, som også har en høj andel af borgere med kroniske sygdomme. 
 
Der er fokus på, at borgere kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og at syge 
borgere kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket fordrer et velfungerende og inte-
greret samarbejde mellem sektorerne og i særligt grad mellem almen praksis og kommuner-
ne. 
 
Den sundhedsfaglige udvikling med flere og bedre behandlingsmuligheder åbner mulighed 
for, at diagnosticere og behandle flere, men de økonomiske muligheder vokser ikke tilsvaren-
de. Konsekvensen er, at der er behov for at løse opgaverne i sundhedsvæsenet på en anderle-
des måde end hidtil. En måde, hvor kvaliteten bevares og hvor opgaverne løses på lavest ef-
fektive omkostningsniveau. 
 
Samtidig ændres sygehusstrukturen. Der er færre sygehuse, og specialer og funktioner samles 
på færre og større enheder for at opnå højere effektivitet og bedre kvalitet i behandlingen. 
Der er generelt kortere indlæggelsestid på sygehusene, hvilket stiller nye krav til kommuner-
ne og almen praksis vedrørende opfølgning efter indlæggelse. Dette øger behovet for faglig 
dialog mellem sektorerne herunder dialog mellem kommunernes plejepersonale og almen 
praksis og mellem almen praksis og specialiserede læger på sygehusene omkring det enkelte 
patientforløb. 
 
Ændringerne betyder også, at behovet for at sikre kvalificerede, nære behandlings- og pleje-
tilbud i nærmiljøet stiger, så de patienter, der er færdigbehandlede på sygehusene, kan få den 
fornødne pleje og behandling tættere på hjemmet eller i hjemmet f.eks. via velfærdsteknolo-
giske løsninger. 
 
Udvikling af teknologiske muligheder forventes at betyde, at forebyggelse, udredning, be-
handling og kontrol kan foregå tæt på borgeren. En del af løsningerne vil kræve, at borgeren 
har en vis grad af egenomsorgsevne. Anvendelse af teknologiske løsninger handler ikke kun 
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om teknik, men også om at sygehus, almen praksis, kommunerne og borgeren arbejder sam-
men på nye måder i et forpligtende samarbejde. 
 
Ovennævnte udfordringer sætter fokus på en velfungerende primærsektor og på en velfunge-
rende almen praksis. Det bliver nødvendigt at udvikle nye løsninger på forpligtende integre-
ret samarbejde i det nære sundhedsvæsen. En del af løsningen på denne udfordring er en hø-
jere grad af patientinddragelse og øget egenomsorg med fokus på at understøtte patienterne, 
så de i højere grad tager ansvar for og initiativ til at sikre egen sundhed. 
 

b. Visioner 

Udfordringerne stiller krav til nytænkning. Almen praksis står over for nogle udfordringer, 
som ikke kan imødegås med ”mere af det samme”. Der er brug for, at alle parter vender blik-
ket og kigger fremad og udad, således at den fælles opgaveløsning og det gensidige samspil 
bliver så smidigt og effektivt som muligt. 
 
Praksisplanudvalgets vision for samarbejdet i det nære sundhedsvæsen med almen praksis 
som fortsat vigtig aktør adresserer nogle af de store udfordringer: 
 
Vi vil arbejde med fortsat at sikre lægedækning i alle kommuner 
Alle skal også i fremtiden have adgang til en praktiserende læge, og behandlingskvaliteten 
hos lægerne skal være på samme høje niveau, uanset hvor man bor. Det er en ambition for 
Praksisplanudvalget – ligesom det er for regeringen, som har igangsat et arbejde for at få et 
overblik over situationen og komme med løsningsforslag. Regeringens arbejde følger vi tæt 
og vi forudser, at løsningerne kalder på regionale indsatser.  
 
Vi vil bygge videre på erfaringer med udvikling af teknologiske løsninger, herunder teleme-
dicin 
Der har de seneste år været afprøvet flere former for teknologiske løsninger i sundhedsvæse-
net. Nogle af disse projekter har også inddraget almen praksis – eksemplerne er blandt andet 
kommunikationen til patienterne via e-mail, kommunikationen til sygehuset med FællesMe-
dicinKort og med kommunen om kronikerbehandling.  
 
Der er stadig behov for at sikre god digital understøttelse. For nogle patienter vil det også væ-
re relevant at flytte behandlingen til at foregå hjemme eller på andre lokaliteter – med tele-
medicin, eller hjemmemonitorering – hvor det er til gavn for den enkelte borger. De teknolo-
giske muligheder vil på trods af eventuelle geografisk lange afstande sikre en kort vej mellem 
patienterne og Sundhedsvæsenet. 

 
Vi vil lægge vægt på innovation, metodeudvikling og nytænkning 
Nye former for organisering af almen praksis er noget af det, der skal arbejdes med og i dette 
arbejde vil såvel regionen som kommunerne støtte op og hjælpe almen praksis således, at det 
er muligt at implementere nye innovative løsninger.  
 
Også opgavefordelingen kan tænkes anderledes og nye former for opgavefordeling kan afprø-
ves og eventuelt implementeres – et eksempel kan være, at opgaver i almen praksis med for 
eksempel forebyggelse eller attester kan flyttes til kommunerne. 
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Vi vil sikre, at patienterne sikres sammenhængene forløb med smidige sektorovergange. 
Det skal ikke kunne mærkes i patientforløbene, når der sker ændring i arbejdsfordelingen 
mellem sektorerne.  
Der stiller nye krav til kommunerne og almen praksis vedrørende opfølgning efter indlæggel-
se. Dette øger behovet for faglig dialog mellem kommunernes plejepersonale og almen prak-
sis og mellem almen praksis og specialiserede læger på sygehusene omkring det enkelte pati-
entforløb. Det kan også ske via teknologiske løsninger. 

 
Vi vil videreudvikle sundhedshusene og lægehusene til fremtidens patienter: Gode sund-
hedstilbud på rette tid og sted 
Borgerne skal opleve tilgængelighed, sammenhæng og flow i deres kontakt til almen praksis 
– her kan udvikling af de fysiske rammer være med til at løfte dette mål. Sundhedscentre 
med samling af regionale, private og kommunale sundhedstilbud kan være en måde at gøre 
det på og som særligt tilgodeser de borgere, der har flere kontakter og længere forløb.  
 
Senest har regeringen øremærket 800 mio. kr. til sundhedshuse og nye lægehuse i yderom-
råder, som kan bidrage til at skabe faglige miljøer og gøre det attraktivt for læger at nedsætte 
sig.  

 
Vi vil arbejde for etablering af fælles tilbud om kompetenceudvikling – med målet om de 
rette kompetencer til rette opgaver 
Vi vil støtte op om at tilbyde relevant kompetenceudvikling, som udbydes på tværs af sekto-
rer.  
 
Lægernes efter- og videreuddannelse løftes allerede i dag på bedste vis med mange forskellige 
både nationale og regionale tilbud. Mens der for klinikpersonalet i almen praksis og kommu-
nernes plejepersonale er et større behov for flere efteruddannelsestilbud. 
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3. Fem indsatsområder 

 
Efter udarbejdelsen af rammeplanen i maj 2014 drøftede Praksisplanudvalget, hvilke emner 
der skulle arbejdes med som de næste. 

Praksisplanudvalget fandt det naturligt i første omgang at arbejde med emnerne; Sundheds-
aftale, lægedækning, sygebesøg og samtaleterapi samt de nationale tiltag, der automatisk til-
går Praksisplanudvalget. 
 
Årsagen til at arbejde med netop de fem emner var, at de kan karakteriseres som obligatori-
ske emner med følgende begrundelser: 
 
Sundhedsaftalen 
Det fremgår af ” Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen prak-
sis”, at Praksisplanen er den ramme, der skal sikre implementeringen af de tiltag i Sundheds-
aftalen, der omfatter almen praksis.  

 
Lægedækning  
At sikre lægedækningen til alle borgere i alle dele af regionen er ligeledes et emne, som Prak-
sisplanudvalget ifølge vejledningen skal arbejde med. Praksisplanudvalget finder, at læge-
dækning er en grundforudsætning for succesfuld implementering af andre emner. 

 
Sygebesøg 
Sygebesøg er den ene af to ydelser der kan tages ud af Overenskomst for almen praksis og de-
centraliseres. Det betyder, at Praksisplanudvalget aktivt skal tage stilling til emnet og skrive 
det ind i Praksisplanen og den underliggende aftale til Praksisplanen.  

 
Samtaleterapi 
Samtaleterapi er i samme kategori som emnet sygebesøg og dermed ét ud af to emner, der 
kan decentraliseres. 
 
Nationale tiltag 
Der vil løbende blive truffet beslutning om nationale tiltag, som vil blive forankret i Praksis-
planudvalget til regional konkretisering og implementering. 
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4. Sundhedsaftale 

a. Sundhedsaftalen og Praksisplanen 
 
Sundhedsaftalen 
Sundhedsaftalen er indgået mellem Regionsrådet og de 17 kommunalbe-
styrelser for perioden 2015-2018. I aftalen fastsættes rammer og målsæt-
ninger for samarbejdet om de fælles borgere og deres forløb i sundhedsvæ-
senet. Den politiske vision udmøntes i konkrete aftaler og værktøjer i sam-
arbejdet.  
 
Sundhedsaftalen omfatter både samarbejdet mellem sygehuse og kommu-
nale tilbud, mellem praksissektor og kommunale tilbud og mellem sygehu-
se og praksissektor, herunder særligt almen praksis. Sundhedsaftalen om-
fatter både borgere med somatiske og psykiske sygdomme.  
 
Indholdet af Sundhedsaftalen kan kort skitseres i en politisk og en administrativ del.  
 
 

 
 
 

Politisk del 
 
Vision Fælles om bedre sundhed 

Overordnede  

mål 

 Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland 

 Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sund-
hedsvæsenet 

 Mere sundhed for de samme penge 
 

Mål  Mere sundhed til flere 

 Borgeren som partner 

 En borger – én plan 

 Et mere integreret og borgernært sundhedsvæsen 
 

Indsatser  Forløbsbeskrivelser 

 Prioriteringsværktøjer 

 Kompetenceudvikling 
 

Grundlæggende 

forudsætninger 

 Fleksibilitet 

 Differentiering 

 Ressourcebevidsthed 
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Sammenhæng mellem Praksisplan og Sundhedsaftale 
Der er en tæt sammenhæng imellem Praksisplanen og Sundhedsaftalen, som er indgået mel-
lem regionen og kommunerne i regionen.  
 
Almen praksis er i henhold til Sundhedsloven forpligtet til at varetage de opgaver, som er be-
skrevet i Sundhedsaftalen. De opgaver, som de alment praktiserende læger forpligtes til at 
udføre via Sundhedsaftalen skal beskrives i Praksisplanen og følges op af den underliggende 
aftale.  
 
Ansvaret for Sundhedsaftalen er placeret i Sundhedskoordinationsudvalget, som anmoder 
om opgaveløsning i forhold til Sundhedsaftalen hos Praksisplanudvalget. Praksisplanudval-
get vil fra Sundhedskoordinationsudvalget derfor løbende blive bedt om at håndtere og be-
handle forskellige indsatsområder. 
 
Nedenstående figur viser sammenhængen mellem Sundhedsaftalen, Praksisplanen og den 
underliggende aftale:  
 

Administrativ del 
 
Tværgående  

temaer 

 Kvalitet og læring 

 Patientsikkerhed 

 Forskning 

 Kompetencer og relationer 

 Økonomi og kapacitet 

 Sundheds-it og digitale arbejdsgange 
 

Obligatoriske  

indsatsområder 

Genoptræning og rehabilitering 
Behandling og pleje 
Forebyggelse 
 

Værktøjskasse Dynamisk værktøjskasse med værktøjer, der understøtter og sup-
plerer den øvrige del af aftalen. 
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b. Samarbejdet omkring Sundhedsaftalen og Praksisplanen 
 
Principper og proces for implementering af Sundhedsaftalen i Praksisplanen 
Arbejdet med Sundhedsaftalens målsætninger baseres i den politiske aftale på følgende tre 
forudsætninger:  
 
1. Fleksibilitet i samarbejdet er forudsætningen for at kunne arbejde helhedsorienteret 

om den enkelte borger. Fleksibilitet går hånd i hånd med en proaktiv tilgang, hvor vi ikke 
venter på signal fra hinanden til at handle. Det fleksible samarbejde skal fungere inden 
for de aftalte rammer, hvor vi er tilgængelige for hinanden og har fokus på indhold og 
kvalitet for at skabe bedre borgerforløb.  

 
2. Differentiering indebærer, at vi målretter vores tilbud og gør den nødvendige indsats i 

forhold til den enkelte borger. Det forudsætter, at vi inddrager borgerne, så vi kender de-
res ressourcer og forløb. Vi differentierer vores indsatser og graden af vores samarbejde 
efter behov. Differentiering indebærer også prioritering af nogle målgrupper med særlige 
behov frem for andre. Nogle grupper har brug for et større løft for at få flere, gode leveår. 
Vi skal opspore og sætte tidligere ind med forebyggelse, behandling og rehabilitering og 
styrke den enkelte borgers mestringsevne.  

 
3. Ressourcebevidsthed som princip spiller ind i alle dele af borgerens forløb. Samarbej-

det afpasses efter den konkrete situation. Som princip betyder det, at vores ydelser skal 
være målrettede og leveres på det rette niveau; det kan både betyde laveste specialise-
ringsniveau, men kan også være på højt specialiseret niveau, hvis effekt og ressourcer 
samlet set optimeres.  

 
Disse forudsætninger er afgørende for den fælles tilgang til samarbejdet. Det indebærer kon-
kret, at hvor de tidligere Sundhedsaftaler har indeholdt beskrivelser af, hvordan vi sikrer god 
overlevering mellem aktørerne med rammer for, hvordan og hvornår aktørerne skal kommu-



 

Praksisplan for Region Sjælland 2015-2018  Side 14 
 
 

nikere, så tager den nuværende Sundhedsaftale et yderligere skridt i retning af et smidigt 
samarbejde på tværs af sektorer. Det gøres med en række initiativer, der understøtter et sam-
arbejde struktureret omkring fagligt indhold i de enkelte forløb, hvor roller og ansvar er tyde-
liggjort, og hvor der er skabt grundlag for målrettet opfølgning og kvalitetssikring. Der er 
med andre ord tale om en omfattende ændring i tilgang i forhold til de foregående Sundheds-
aftaler.  
 
Principper for samarbejde 
I implementeringsplanen for Sundhedsaftalen er der opstillet en lang række indsatser, som 
skal udvikles og implementeres i aftaleperioden. Dertil kommer, at der i forbindelse med den 
årlige behandling af status på implementering af Sundhedsaftalen kan forventes nye eller 
ændrede indsatser. For at sikre almen praksis efterlevelse af Sundhedsaftalen er det essenti-
elt, at der er et gensidigt samarbejde mellem Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinati-
onsudvalget. Samarbejdet vil bygge på følgende principper:  
 
A. Almen praksis tilbydes altid at deltage i alle relevante fora i samarbejdsorganisationen 

samt i ad hoc-arbejdsgrupper mv. i forhold til konkrete udviklingsindsatser  

B. Almen praksis forpligter sig til efter nærmere aftale gennem diverse fora og grupper at 
indgå i udviklingen af Sundhedsaftalens særlige indsatser, som fremgår af aftalens im-
plementeringsplan.  

C. Sundhedskoordinationsudvalget forpligter sig ved godkendelse af nye tiltag, ændret prak-
sis og opgavefordeling mv. til at involvere Praksisplanudvalget, således at Praksisplanud-
valget kan behandle behovet for en underliggende aftale, som kan sikre almen praksis’ ef-
terlevelse af aftalen. 

D. Praksisplanudvalget forpligter sig til at forsøge at indgå nødvendige aftaler til sikring af 
Sundhedsaftalens implementering, samt at orientere Sundhedskoordinationsudvalget om 
udfaldet af sådanne aftaler. Derudover forpligtes Praksisplanudvalget til at informere 
Sundhedskoordinationsudvalget i alle forhold, som har indflydelse på efterlevelsen af 
Sundhedsaftalen.  

Praksisplanudvalget havde i foråret 2015 en temadrøftelse omkring Sundhedsaftalen og im-
plementeringen af denne. Resultatet var en række forskellige forslag til særlige opmærksom-
hedspunkter og tiltag, som kan fremme arbejdet med Sundhedsaftalen. Vi var enige om, 
Sundhedsaftalens implementering afhænger af tilstrækkelig lægekapacitet og vores væsent-
ligste opgave er derfor at sikre tilstrækkelig lægedækning i alle dele af Region Sjælland.  
 
 

 Tæt sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og Praksisplanen 

 Vi efterlever de principper for implementering af Sundheds-
aftalens målsætninger og for samarbejdet med Sundhedsko-
ordinationsudvalget 

 Lægedækning er den vigtigste forudsætning for implemente-
ring af Sundhedsaftalen 
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5. Lægedækning 
 
Ifølge Sundhedsloven er det regionens forpligtigelse at sikre praktiserende læger til alle 
regionens borgere. Med baggrund i forsyningsforpligtelse er det ligeledes regionen, der har 
kompetencen til at fastlægge, hvor i regionen, der er behov for de praktiserende læger. 
 
Regionen har kompetencen til at træffe beslutninger omhandlende antal og placering af 
lægekapaciteter, men regionens beslutninger skal være i overensstemmelse med 
Praksisplanudvalgets rammer og principper for den strategiske udvikling af lægedækningen. 

a. Principper og politikker  
De hidtidige erfaringer med at sikre lægedækningen viser, at der ikke findes 
standardløsninger, når der opstår udfordringer med lægedækningen. Hvilken løsning, der 
anvendes, afhænger af lægernes individuelle behov, områdets situation og udfordringens 
størrelse.  
 
I Region Sjælland findes syv principper for lægedækningen. Principperne kan til tider 
konflikte, men det vigtige er, at der er frihed til at finde den bedste løsning i de konkrete 
tilfælde. Åbenhed, dialog og individuelle løsninger forventes at have en positiv effekt på 
muligheden for at tiltrække læger til regionen. 
 
Principperne er herunder beskrevet i vilkårlig rækkefølge. Principperne er ikke prioriterede, 
da det er den enkelte situation, der vil afgøre hvilket princip, der vejer tungest. Dog er 
udgangspunktet, at borgernes behov har første prioritet. 
 
Princip: Lægekapaciteten følger behovet 
Behovet for lægekapacitet i et område afhænger af flere faktorer heriblandt antallet af borge-
re, befolkningssammensætningen og sygdomstyngde. Lægedækningsbehovet vil i hvert en-
kelt tilfælde blive vurderet. 
 
Hvis læger/praksis søger om at flytte deres kapacitet vil det være afgørende, hvad den seneste 
lægedækningshøring og supplerende analyser viser for lægekapacitet i forhold til de aktuelle 
behov i området. 
 
Det betyder også, at hvis en lægekapacitet lukkes ned og ydernummeret indleveres til regio-
nen vil der ikke automatisk blive udbudt en lægekapacitet/et ydernummer, som erstatning.  
 
Princip: Lægepraksis placeres, hvor borgerne er 
Ved nynedsættelser og flytninger af eksisterende praksis er udgangspunktet, at de skal place-
res centralt i forhold til borgernes placering, hvilket vil sige med kort og let adgang mellem 
praksis og byer/beboelsesområder.  
 
Det betyder, at når der søges om flytninger, eller der ønskes nedsat nye lægekapaciteter, vil 
udgangspunktet for en beslutning være borgernes bosætning. 
 
Princip: Ved tilstrækkeligt patientunderlag foretrækkes flerlægepraksis  
Kompagniskaber og/eller praktiserende læger under samme tag eller i nærheden af andre fo-
retrækkes i de områder, hvor der er tilstrækkeligt patientunderlag. Begrundelsen er, at fler-
lægepraksis mindsker sårbarheden ved sydom/ferie og på den måde sikres borgernes tilgæn-
gelighed til en praktiserende læge.  
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Der er dog steder i regionen, hvor der ikke er grundlag for flere læger og princippet kan der-
for til tider konflikte med princippet ” Lægepraksis placeres, hvor borgerne er”.   
 
Alternative organiseringsformer (f.eks. satellitpraksis) kan være et middel til et kompromis 
mellem principperne nærhed, organisering og tilgængelighed. 
 
Princip: Almen praksis er tilgængelig for borgere og samarbejdspartnere 
Region Sjællands borgere skal have let og lige adgang til deres praktiserende læge. Helt kon-
kret betyder det blandt andet, at borgerne skal kunne komme i kontakt med deres praktise-
rende læge i dagtimerne og klinikkerne skal give mulighed for adgang for gangbesværede og 
handicappede borgere.  
 
Almen praksis samarbejdspartnere er blandt andet sygehuse og kommuner. På samme måde, 
som borgerne skal samarbejdsparterne have let og lige adgang til almen praksis, så gode pati-
entforløb sikres. 
 
Det tilstræbes, at alle tilflyttere til Region Sjælland har mulighed for at vælge mellem to åbne 
praksis inden for en radius af 15 km fra deres bopæl. 
 
Princip: Der er åbenhed overfor alternative ønsker til organisering af praksis 
Der er åbenhed over for alternativ organisering og organisationsformer som f or eksempel: 
 

 Regionen kan udbyde drift af overdraget eller nyoprettet praksis 

 En læge kan eje op til 6 ydernumre/kapaciteter, som er erhvervet fra regionen 

 Regionen kan indgå i et offentligt/privat partnerskab (OPP) 
 
Overenskomsten rummer ligeledes en række muligheder, der kan være med til at sikre gene-
rationsskifte i almen praksis. 
 
Princip: Der udvises fleksibilitet, tages hensyn til lokale forhold og lægernes individuelle 
behov/ønsker 
Vi ønsker at være kendt for at skabe alternative og pragmatiske løsninger, som tilgodeser så-
vel borgenes behov for tilgængelighed til almen praksis som attraktive arbejdsvilkår for de 
praktiserende læger. 
 
Der skal være lydhørhed overfor ønsker fra både allerede etablerede praksis som fra special-
læger i almen medicin (f.eks. nyuddannede), der ønsker at nedsætte sig i Region Sjælland. 
Udgangspunktet skal dog altid være borgerne og deres behov samt tilgængelighed til almen 
praksis. Således vil principper omhandlende ”Lægepraksis placeres, hvor borgerne er” og 
”Almen praksis er tilgængelig for borgere og samarbejdspartnere” som udgangspunkt stå 
over princippet om at finde individuelle løsninger for lægerne. 
 
Princip: Der arbejdes for en national strategi vedrørende omplacering af ydernumre 
Vi arbejder for en national strategi vedrørende omfordeling af lægekapaciteter på landsplan. 
Der skal en proaktiv handling til, hvis der på landsplan skal skabes lige adgang til almen 
praksis. 
 
Ønsket er at princippet om, at ” Lægekapaciteten følger behovet” bliver landsdækkende, og 
at der gøres en indsats for at ændre den nuværende fordeling, så den bliver mere retfærdig 
for alle dele af landet. 
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b. Rekruttering og fastholdelse 
 
Lægedækningsudfordrede områder 
Ved etablering af særlige tiltag til rekruttering og fastholdes af speciallæger i almen medicin 
har Praksisplanudvalget udpeget områder (kommuner), der er udfordrede på lægedæknin-
gen.  
 
Ved at udpege udfordrede kommuner tages der stilling til, hvilke af regionens områder, der 
er særligt sårbare, når de vurderes ud fra et lægedækningsmæssigt synspunkt. Formålet med 
at udpege særligt udfordrede kommuner er, at der kan fokuseres, og skabes målrettede ind-
satser for disse områder.  
 
Èn gang årligt revurderer Praksisplanudvalget, hvilke kommuner der er lægedækningsudfor-
drede. Hvilke kommuner der aktuelt betragtes som lægedækningsudfordrede kan ses på 
Praksisplanudvalgets hjemmeside. 
 
Undersøgelse af de unge lægers ønsker 
En gennemført undersøgelse af de unge lægers ønsker og behov ved nedsættelse i almen 
praksis og i særdeleshed i Region Sjælland giver nogle interessante perspektiver. 
 
Familie og netværk er vigtige parametre for de yngre læger. Det er vigtigt for de yngre læger, 
at de bor i nærheden og har tid til familie og venner. 
 
Også arbejdsmæssigt er netværket vigtigt for de yngre læger. Flertallet af de yngre læger øn-
sker at være i et arbejdsfællesskab enten i form af et kompagniskab eller i en samarbejds-
praksis.  
 
De yngre læger ser sig selv som selvstændigt erhvervsdrivende, men flere ser det som en for-
del, hvis de i de første år kan afprøve faget ved enten at være ansat i en eksisterende klinik 
eller har mulighed for at leje en etableret klinik og primært skal stille deres faglige kompeten-
cer til rådighed.  
 
Resultaterne viser, at hvis man skal rekruttere almen medicinere til lægedækningsudfordrede 
områder, så skal lægerne tilbydes muligheder, de ikke kan få andre steder – for eksempel i 
form af fleksibel arbejdstid eller en økonomisk gevinst. Økonomi spiller dog en mindre rolle, 
når først man er etableret med bolig og familie. 

c. Sundhedsdækning på øerne 
På landsplan opleves udfordringer med rekruttering af praktiserende læger til de mindre øer 
og for at være på forkant med udfordringerne, har vi udarbejdet en strategi for sundheds-
dækningen på de mindre øer. 
 
I Region Sjælland er der 8 mindre øer, hvoraf de tre øer aktuelt har en ø-læge, mens de øvrige 
øer er uden læge. En ø-læge er en fastboende læge, der samtidig varetager døgnvagtforpligti-
gelsen.  
 
Når sundhedsdækningen på øerne skal vurderes, er der flere forhold, som skal indgå i overve-
jelserne for eksempel antallet af beboere, geografisk placering, logistik, prioritering af res-
sourcer og nye teknologiske redskaber, som betyder, at den fremtidige sundhedsdækningen 
på øerne har nye muligheder at bygge på. Den nuværende sundhedsdækning på øerne er 
præget af de muligheder, der var eksisterende på tidspunktet for etableringen. 
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Analyse af såvel sundhedstilbud etableret på Sjælland som på regionens øer samt studierne af 
andre ø-modeller har synliggjort, at det ikke vil være optimalt på forhånd at definere hvilken 
model, der vil være den bedst egnede til at sikre sundhedsdækningen på øerne. Inden for 
rammerne er der mulighed for flere modeller og kombinationsmuligheder, og det vil derfor 
være hensigtsmæssigt, at der også ved den fremtidige sundhedsdækning tages udgangspunkt 
i de lokale forhold. 
 
Ved reetablering af sundhedsdækningen på øerne i Region Sjælland udvikles en skræddersyet 
løsning til den enkelte ø, med henblik på at levere et sundhedstilbud, som svarer til sund-
hedstilbud i øvrige yderområder og med afsæt i princippet om laveste effektive omsorgsni-
veau. 
 

 7 principper for fordeling af lægekapaciteter 

 Årlig udpegning af lægedækningsudfordrede kommuner 

 Tiltag til rekruttering og fastholdelse af almen medicinere 
 Fremtidig sundhedsdækning på de mindre øer 
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6. Sygebesøg 
Sygebesøg er den ene af to ydelser fra Overenskomst for almen praksis 2014, hvor der er mu-
lighed for at indgå aftale om decentralisering af ydelsen. På den baggrund har vi udarbejdet 
en analyse af sygebesøg som danner grundlag for de indsatser og modeller vi ønsker at arbej-
de videre med i forhold til aflæggelse af sygebesøg til regionens borgere. 

a. Fakta 
Indledningsvis kan nedenstående fakta anskueliggøre omfanget af sygebesøg i regionen: 
 
 

 
 
 
Fordelingen af sygebesøg 
Fordelingen af antal sygebesøg viser, at der er en forholdsvis stor spredning i antal sygebesøg 
på tværs af kommunerne og på tværs af praksis. Det har ikke umiddelbart været muligt at 
forklare denne store spredning.  
 
I gennemsnit foretager lægerne et eller flere sygebesøg for 2½% af deres patienter. Der er 
dog en stor spredning på, hvor mange sygebesøg der foretages. I den ene ende ligger praksis, 
som har kørt på sygebesøg til under ½% af deres patienter, og i den anden ende ligger prak-
sis, som har aflagt sygebesøg til 5-6% af deres patienter. 
 
Nogle praksis foretager markant få sygebesøg, mens nogle praksis foretager mange sygebe-
søg. Praksisstørrelse, beliggenhed (by/land), kommunetilhørsforhold, andelen af ældre bor-
gere i kommunen mv forklarer ikke de store variationer i frekvensen af aflæggelse af sygebe-
søg.  
 
Sygebesøg på kommunale plejecentre og midlertidige pladser 
Som det fremgår oven for aflægges hovedparten af sygebesøgene til den ældre del af befolk-
ningen. Det er ikke umiddelbart muligt at få data for, hvor mange sygebesøg der aflægges på 
disse pladser, idet de ikke registreres særskilt.  
 
Konkrete optællinger i én kommune og én praksis viser, at ca. halvdelen af sygebesøgene af-
lægges i borgerens eget hjem mens den anden halvdel aflægges på plejecentre. Der tegnes 
dermed et billede af, at der aflægges mange sygebesøg til ældre borgere på plejecentre. 
 
Gennem de seneste år har kommunerne etableret forskellige former for midlertidige pladser 
(akut-, rehabiliterings pladser). Vi har i analysen derfor valgt også at afdække omfanget af 
sygebesøg på disse pladser. Konkrete optællinger i én kommune viser, at antallet af 
sygebesøg til borgere på midlertidige pladser sker i et meget begrænset omfang, og at langt de 
fleste af de aflagte sygebesøg sker inden for 15 km zonen.  

Fakta om sygebesøg i Region Sjælland 
 

 Det samlede honorar til sygebesøg i regionen årligt ca. 14 mio. kr 

 Der aflægges ca. 55.000 sygebesøg pr. år fordelt på ca. 20.000 patienter.  

 Størstedelen af sygebesøgene (95%) er almindelige sygebesøg aflagt inden for 
en zone på 16 km. 

 Langt de fleste sygebesøg køres til ældre patienter. Ca. 30% af borgerne på 80 
år+ har haft minimum. et sygebesøg. 
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Oversigter over placeringen af de kommunale midlertidige pladser viser, at pladserne i de fle-
ste tilfælde er placeret i områder, hvor der findes flere almen lægepraksis. Der er dog eksem-
pler på, at kommunerne placerer deres pladser i mindre byer, hvor der f.eks. kun er en læge-
praksis. Kommunernes antal og placering af midlertidige pladser ændres løbende, idet kom-
munerne fortsat opsamler og evaluerer på resultaterne af disse pladser.  

b. Politiske fokusområder 
Analysen har afdækket forskellige forhold og udfordringer i forbindelse med aflæggelse af sy-
gebesøg. Disse har dannet grundlag for udpegning af de fokusområder, som vi ønsker at ar-
bejde videre med i Praksisplanperioden.  
 
Sikring af ensartet anvendelse og mindsket ulighed  
Den store spredning i aflæggelse af sygebesøg kan være en indikation på et meget forskelligt 
serviceniveau i forhold til borgerne i regionen. Det forskellige serviceniveau sker helt ned på 
yderniveau, hvilket betyder, at borgere tilknyttet forskellige praksis i den samme 
by/kommune kan opleve et meget forskelligt serviceniveau.  
 
Vi har stort politisk fokus på, at borgerne har lige adgang til sundhed, og det er derfor vigtigt 
for os at arbejde for en sikring af, at sygebesøg aflægges med en større ensartethed i forhold 
til borgernes behov.  
 
Sygebesøg udover 15 km 
Den nye sundhedslov giver borgerne mulighed for frivilligt at vælge læge udenfor 15 km mod 
at frasige sig retten til at modtage sygebesøg. Sundhedsloven foreskriver desuden, at borgere, 
som vælger en læge udenfor 15 km og som på tidpunktet for lægevalget ikke havde mulighe-
den for at vælge mellem to læger indenfor 15 km fortsat har ret til sygebesøg. I disse situatio-
ner er regionen forpligtet til at stille sygebesøg til rådighed. Det kan enten ske ved at patien-
ten transporteres til lægen for regionens regning, eller at en læge aflægger sygebesøget.  
 
Vi ønsker, at understøtte borgernes mulighed for et frit lægevalg, hvilket i ovenstående situa-
tioner kræver, at vi finder en model som sikrer aflæggelse og honorering af sygebesøg i disse 
særlige situationer.  

 
Sygebesøg på midlertidige kommunale pladser 
Gennem de senere år har kommunerne på forskellig vis etableret særlige midlertidige pladser 
til borgere, som af en eller anden årsag har brug for særlig opmærksomhed i en midlertidig 
periode. Kommunernes antal og placering af midlertidige pladser forandres løbende, idet 
kommunerne fortsat opsamler og evaluerer på resultaterne af disse pladser.  

De pågældende patienter er fortsat registreret på deres private adresse, og er dermed også 
tilknyttet deres hidtidige praktiserende læge. Denne nye konstellation påvirker almen praksis 
aflæggelse af sygebesøg, dels pga. afstanden mellem almen praksis og den kommunale plads 
(som kan overskride de gængse 15 km), dels pga. de indholdsmæssige rammer for sygebesø-
gene.  
 
Vi har en stor interesse i at sikre disse borgere relevante sygebesøg uanset afstand og kom-
pleksitet. Kommunernes placering af de midlertidige pladser og dermed afstanden til praksis 
er helt central.  
 
Kommunernes strategi for personalenormering på disse pladser er også en dimension, som 
har betydning for almen praksis aflæggelse af sygebesøg (uddybes nedenfor). Vi ønsker på 
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den baggrund, at håndteringen af disse borgere i stort omfang varetages lokalt i de Kommu-
nalt Lægelige Udvalg (KLU). 

Til brug for den lokale håndtering i KLU ønsker vi at vedtage en overordnet ramme for løs-
ningsmodeller og honorering for aflæggelse af disse sygebesøg.  
 
Kompetenceniveau og forventningsafstemning i forhold til plejepersonale 
Læger og kommuner påpeger, at kompetenceniveauet hos personalet på kommunale institu-
tioner og midlertidige pladser er meget afgørende for frekvensen og kvaliteten af sygebesøg. 
Lægens faglige vurdering har en bedre kvalitet, hvis denne kan være i dialog med en sygeple-
jerske, og dermed kan forbruget af sygebesøg reduceres. I nogle kommuner er der altid en 
sygeplejerske til stede på de kommunale institutioner, og i nogle kommuner er der aldrig en 
sygeplejerske til stede.  
 
På den baggrund ønsker vi at undersøge muligheden for at fastlægge et niveau for kompeten-
cerne hos plejepersonale med henblik på at sikre, at opgaven omkring sygebesøg løses på det 
lavest mulige omkostningsniveau.  
 
Derudover vil vi undersøge, om der kan udarbejdes en model, som sikrer optimal forvent-
ningsafstemning mellem læge og plejepersonale, således at plejepersonale har retningslinjer 
for, hvornår det er relevant at anmode om et sygebesøg.  
 
Alternativer til fysiske sygebesøg 
Et sygebesøg er tidskrævende for lægen og i forlængelse af princippet om at reducere læger-
nes tid på landevejen er det relevant at se på alternative muligheder for aflæggelse af sygebe-
søg.  
 
Vi ønsker derfor at der arbejdes videre med indsatser, som styrker udnyttelse af de digita-
le/teknologiske muligheder.  
 
Samtidig finder vi det nyttigt, at kortlægge processerne for håndtering af sygebesøg hos læger 
og kommuner for derigennem at indsamle viden og udvikle metoder og processer.  

c. Principperne i en ny model 
Vi finder det relevant, at udarbejdelse af modellerne og forslag til tiltag bygger på følgende 
principper:  
 

 Ønsket om at sikre en ensartet anvendelse af sygebesøg  

 Fokus på mulighed for gennem innovation og digitalisering at optimere anvendelsen 
af sygebesøg  

 Behov for at afdække nye måder at løse opgaven på  

 Reducering af lægernes tid på landevejen  

 Opgaven skal løses effektivt og på lavest mulige omkostningsniveau  

 Sygebesøg skal ligge inden for rammerne af almen praksis opgaveportefølje  

 
Vi har udarbejdet forslag til løsningsmodeller for nedenstående situationer: 
 

 Borgere med midlertidigt ophold på kommunale pladser udenfor 15 km  

 Borgere med læge udenfor 15 km uden mulighed for valg mellem to læger indenfor 15 
km.  
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Modellerne er udarbejdet med baggrund i et ønske om at skabe en simpel model for håndte-
ring af sygebesøg og samtidig undgå for mange særaftaler på området. Samtidig tager model-
lerne højde for, at der er forskellige vilkår og forudsætninger i regionens kommuner og derfor 
lægges der for en del af løsningen op til at der indgås kommunale aftaler.  
 
Ved Praksisplanens udarbejdelse var der endnu ikke indgået endelig aftale om fremtidige 
modeller og honorering af sygebesøg. 
 

 
 

 Vi prioriterer, at sygebesøg skal aflægges med udgangspunkt i lige 
adgang til sundhed for alle 

 Vi har fokus på, at borgere på kommunale midlertidige pladser sik-
res relevante sygebesøg med baggrund i lokale forhold 

 Vi vil sikre, at regionens sygebesøg løses på lavest mulige omkost-
ningsniveau og med fokus på at minimere lægernes transporttid. 
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7. Samtaleterapi 
Ligesom sygebesøg er samtaleterapi en ydelse, hvor der er mulighed for at indgå en aftale om 
decentralisering. Vi har derfor gennemført en analyse af samtaleterapi i almen praksis.  

a. Fakta 
Ifølge Overenskomsten for almen praksis er ydelsen for samtaleterapi beregnet til et samtale-
forløb. Samtalen skal være gennemføres af en læge ved brug af relevante samtaleteknikker, 
og den skal være aftalt på forhånd, så patienten er klar over, at det drejer sig om samtaletera-
pi. Der er krav om, at lægen erhverver sig kompetencer til brug for gennemførsel af disse 
samtaler og vedligeholder disse via deltagelse i supervisionsmøder. 
 

 
 
Anvendelse af samtaleterapi 
Årsagerne til at tage patienterne i samtaleterapi registreres ikke af de praktiserende læger.  
 
For at få indblik i hvilke diagnoser og hvilke forhold, der ligger bag et samtaleterapiforløb, 
har én praksis opgjort, hvordan patienterne fordeler sig i denne praksis. Ca. 2/3 af alle sam-
taleterapiforløbene drejede sig om stress/belastningsreaktion og depressive sympto-
mer/angst. De øvrige samtaleterapiforløb drejede sig om: Egen eller pårørendes sygdom, 
psykisk sygdom, sorg, misbrug, skilsmisse og spiseforstyrrelse mv.  
 
Den aldersgruppe, der hyppigst modtager samtaleterapi i almen praksis, er patienter på 40-
49 år. Samtaleterapi ydes også hyppigt blandt de 20-39 årige og blandt de 50-59 årige, mens 
samtaleterapi sjældnere ydes til børn og unge samt til de 60+ årige.  
 
Overenskomsten lægger ikke op til at samtaleterapi-ydelser kan være enkeltstående. Ikke de-
sto mindre er det hyppigste samtaleterapiforløb kun på én samtale, og den næsthyppigste på 
to samtaler. I alt udgør én og to samtaler næsten 60 % af alle samtaleterapiforløb.  
 
Blandt de borgere, som har modtaget samtaleterapi hos egen læge, er der godt 20 % af bor-
gerne, der også modtager behandling i andet regi – typisk hos en privatpraktiserende psyko-
log (14,58 %).  
 
Der har været en jævn stigning i brugen af samtaleterapi i perioden 2003 til 2010, mens brug 
af ydelsen har været faldende i perioden 2010 til 2014. Det gælder både i forhold til antallet af 
personer, der anvender ydelsen og antallet af ydelser.  
 

Fakta om samtaleterapi i Region Sjælland, 2014 
 

 Det samlede honorar til samtaleterapi udgjorde ca. 15. mio. kr.  

 262 ud af 296 praksis anvendte ydelsen  
 En del af de praksis, der ikke benyttede ydelsen, var nystartede i 2014, og flere 

af de øvrige praksis lå i områder, der var lægedækningsudfordrede  

 1,94 % af borgerne i Region Sjælland modtog samtaleterapi hos egen læge 

 Der er stor forskel på, hvor stor en andel af en kommunes borgere, der modta-
ger samtaleterapi. Det varierer således fra omkring 1 % af borgerne i de læge-
dækningsudfordrede kommuner Lolland, Kalundborg og Guldborgsund til 
2,8-3,7 % af borgerne i de kommuner, hvor samtaleterapi hos egen læge benyt-
tes oftest (Faxe, Næstved og Vordingborg).  
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Brugen af ydelsen i Region Sjælland sammenlignet med de øvrige regioner viser, at Region 
Sjælland er den region, hvor ydelsen anvendes mindst. Forbruget af ydelsen i Region Sjæl-
land viser således, at der er 45 ydelser pr. 1.000 sikrede mod et regionsgennemsnit på 54 
ydelser pr. 1.000 sikrede.  

b. Mål og udfordringer 
Der er flere grunde til vores ønske om at beskrive en ny model for samtaleterapi i Region 
Sjælland. Helt overordnet er ydelsen kendetegnet ved, at vi mangler konkret viden om ydel-
sens anvendelse og værdi for borgeren. Der er klinikker som ikke tilbyder ydelsen, hvilket 
skaber et uens tilbud for regionens borgere. Der er krav om, at de klinikker der anvender 
ydelsen skal bruge relevante samtaleteknikker, men hvad dette konkret betyder og hvordan 
det tolkes og anvendes er uvist. Der er krav til at lægerne skal være fagligt opdateret for at yde 
samtaleterapi, men mere specifikke krav findes ikke. Hypotesen er, at der med den nuværen-
de ydelse kan være stor varians i såvel den faglige kvalitet som anvendelse af samtaleterapi. 
 
Det vigtigste formål med at ændre ydelsen er derfor, at den fremadrettet skal sætte patienter 
og faglighed i centrum med det mål at dække patienternes behov bedst muligt. Det betyder, 
at ydelsen skal være beskrevet, så der ikke kan opstå tvivl om, hvordan og med hvilket formål 
ydelsen anvendes i forhold til hensigtsmæssige patientforløb.  
 
I forlængelse af dette er det vigtigt at sikre en beskrivelse af de faglige kompetencer, der er en 
forudsætning for at kunne gennemføre samtaleterapi.  
 
Endelig skal ydelsen beskrives, så den bliver nemmere at administrere for både almen praksis 
og regionen.  
 
Den foreslåede model tager udgangspunkt i faglige anbefalinger og kliniske retningslinjer og 
er baseret på tankegangen omkring forløbsprogrammer for kroniske sygdom. 

c. Principperne i en ny model 
På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en ny model, der beskriver principperne for 
samtaleterapi.  
 
Vi lægger vægt på, at det er nødvendigt at få en klar definition på, hvad man forstår ved sam-
taleterapi samt klarhed over, hvilke kompetencer en praktiserende læge skal besidde for at 
kunne anvende ydelsen samtaleterapi.  
 

 Målgruppen skal være defineret i forhold til hvilke patienter, der bør tilbydes samtale-
terapi i almen praksis. Det gælder både i forhold til aldersgruppe og psykiske lidelser 
og problemstillinger, som skal være omfattet af ydelsen. 
 

 Der skal tages afsæt i faglige anbefalinger for eksempel udarbejdet af DSAM 
 

 Patienterne skal kunne stratificeres i forhold til, hvilke patienter der skal kunne tilby-
des samtaleterapi i almen praksis, hvilke patienter der bør henvises til henholdsvis 
behandling hos praktiserende psykiater og psykolog samt behandlingspsykiatrien. 
 

 Vigtigt også at være opmærksom på, at kommunerne har forskellige tilbud, som det 
vil være muligt at henvise til i udvalgte tilfælde.  
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 Ved indgåelse af aftalen er det vigtigt at få defineret præcist, hvad rammerne for sam-
taleterapi skal være både fagligt, tidsmæssigt og i forhold til målgruppe.  

 Næsten 2% af regionens borgere får samtaleterapi hos deres praktise-
rende læge 

 Uvist hvad årsagen er til anvendelse af samtaleterapi og hvilke teknik-
ker der anvendes 

 I ny model er sigtet, at der skal være en klar definition af målgruppen, 
det faglige indhold og det anvendte tidsforbrug  

 Patienterne skal stratificeres  

 Der skal tages afsæt i faglige anbefalinger 



 

Praksisplan for Region Sjælland 2015-2018  Side 26 
 
 

8. Nationale tiltag 
Der vil løbende blive truffet beslutning om nationale tiltag til implementering i de forskellige 
regioner.  Praksisplanudvalgets opgave er i den forbindelse at sikre en regional konkretise-
ring og implementering af de nationale tiltag. 
 
Ved indgåelse af Finanslovsaftalen for 2016 og efterfølgende økonomiaftale med KL/Danske 
Regioner er der således på nationalt niveau truffet beslutning om en række sundhedspolitiske 
emner.  
 
Vi vil løbende sikre, at nationale tiltag bliver implementeret på en sådan måde, at de spiller 
sammen med egne regionale målsætninger og øvrige tiltag og at der sker en lokal forankring 
af de nationale tiltag.  

a. Igangværende indsatser 
Nedenfor beskrives to eksempler på igangværende nationale tiltag: 
 
FMK i almen praksis 
Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og PLO indgik i 2015 en aftale om oprydning 
i FMK i forbindelse med igangsætning af implementeringen af FMK i kommunerne.  
 
Parterne udarbejdede i fællesskab en implementeringsaftale, der for at kunne træde i kraft, 
skulle indgås lokalt. Efterfølgende indgik Praksisplanudvalget en regional aftale med et for-
mål at forberede kommunernes overgang til FMK. Kommunerne kan således rekvirere en op-
rydning, herunder en ajourføring af nogle borgeres medicinkort, således at det afspejler bor-
gerens aktuelle medicinering. 
 
Der blev mellem landets kommuner og regionerne indgået en aftale om at anvende op til 30 
mio. kr. fordelt ligeligt mellem parterne til oprydning i forbindelse med igangsættelsesopga-
ven i 2015 og 2016.  
 
Tidlig opsporing af kræft 
Den tidligere og nuværende regeringen har fokus på kræftoverlevelsen og regionerne har fået 
ekstra midler øremærket en tidligere opsporing af kræft.  
 
Den konkrete implementering af initiativerne er forankret i Praksisplanudvalg, som er styre-
gruppe for projektet.   
 
I Region Sjælland er det planlagt at tage udgangspunkt i eksisterende viden på området. Hvis 
diagnosen kræft skal stilles tidligere end den bliver i dag, er der to faktorer, der vigtige at ha-
ve fokus på: Patient’s delay og Doctor’s delay. 

b. Fremtidige indsatsområder 
På nationalt niveau er der nedsat nedenstående to udvalg. Praksisplanudvalget vil i forlæn-
gelse af udvalgenes analyser og forslag behandle disse og sikre implementeringen af nødven-
dige og værdiskabende tiltag i en regional kontekst.  
 

 Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
Som led i Økonomiaftalen 2016 har Regeringen, KL og Danske Regioner indgået aftale 
om at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal komme med forslag, der kan indgå i en 
plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalgets for-
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slag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sekto-
rer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet.  
 

 Udvalg om lægedækning i hele landet 
Regeringen har nedsat et udvalg, der skal skabe overblik over udfordringerne med at 
sikre en tilstrækkelig lægedækning i alle dele af landet. Udvalget skal analysere udfor-
dringerne og opstille mulige løsningsforslag, der kan understøtte en mere hensigts-
mæssig fordeling af læger på tværs af landet. 

 
Af eksempler på nationale tiltag, der løbende vil skulle konkretiseres og forankres lokalt af 
Praksisplanudvalget kan nævnes: 
 

 Styrket indsats for mennesker med lungesygdomme 

 Kræftområdet - Kræftplan IV fremlægges i 2016 

 Medicinområdet 

 Analyse af aktivitetsniveau og arbejdsdeling mellem sektorerne 

 Styrkelse af almen praksis 

 Sammenhængende sundhedsvæsen 

 Ældre medicinske patienter  

 Handlingsplan for demens 

 Sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og regioner samt understøttelse 
af faste læger tilknyttet plejecentre 

 Bekæmpelse af multiresistente bakterier  

 Hurtig udredning og behandling – inden 30 dage 

 Styrket formidling og partnerskaber inden for alternativ behandling  

 Telemedicinske løsninger 

 8 nationale kvalitetsmål 
 

 

 Vi vil løbende sikre lokal forankring og implementering af 
nationale tiltag  

 Oprydning i FMK samt regional implementering af Kræft-
plan III er eksempler på indsatser, som allerede er under 
implementering 
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9. Perspektivering 
 
Som det fremgår af nærværende Praksisplan er der behov for at både region, kommuner og 
almen praksis har fokus på den fælles opgaveløsning og det gensidige samspil. Praksisplan-
udvalget har på den baggrund adresseret forskellige visioner, som tager sit afsæt i almen 
praksis rolle som hjørnesten i sundhedsvæsenet og patientbehandlingen. Løsningerne skal 
findes og implementeres i et tæt forpligtende samarbejde i det nære sundhedsvæsen med al-
men praksis som fortsat vigtig aktør.  
 
Visionerne er et udtryk for de udfordringer og fokusområder, som vi kan se, at vi står overfor 
nu og i nær fremtid. Praksisplanen er et dynamisk værktøj, hvis indhold skal afspejle udvik-
lingen, men som samtidig sikrer et kontinuerligt overblik samt udgør et centralt samarbejds- 
og planlægningsværktøj. 
 
Den sundhedsfaglige udvikling går stærkt og giver løbende muligheder for ændrede mulighe-
der, krav og forventninger til patientbehandlingen. Samtidig er både det nationale og regio-
nale sundhedspolitiske fokus genstand for kontinuerlige forandringer og prioriteringer. En-
delige vil vilkår og rammer i almen praksis, kommuner og region undergå løbende forandrin-
ger. 
 
Det er centralt, at Praksisplanudvalget er opmærksom på udviklingen og indretter denne 
praksisplans visioner og indsatsområder efter konkrete muligheder og forandringer. Der vil 
derfor løbende i planperioden være behov for at drøfte og prioritere, og som konsekvens af 
dette vil der være behov for at nedprioritere visse indsatser og prioritere nye og/eller ændre-
de indsatsområder.  
 
 
Vi vil arbejde med fortsat at sikre lægedækning i alle kommuner 
Som det fremgår af afsnittet om lægedækningen, er der allerede igangsat flere initiativer for 
at sikre den regionale lægedækning og arbejdet vil fortsætte. Fokus vil være særligt rettet 
mod de lægedækningsudfordrede områder.  
 
Praksisplanudvalget vil forsøge at påvirke til en ændret honorarstruktur og omfordeling af 
ydernumre på landsplan, således at forskelligheder udjævnes, og alle borgere sikres let og lige 
adgang til almen praksis. Vi vil også arbejde for en mere retfærdig honorering, således at de 
praktiserende læger honoreres efter hvilken patientpopulation, de betjener. 
 
Vi vil profilere regionen over for potentielle kommende læger og tage initiativ til tiltræknings-
tiltag. Vi vil skabe kontakt mellem allerede nedsatte læger og kommende almen medicinere 
og midlet vil blandt andet være afholdelse af informations- og rekrutteringsmøder samt et 
forsøg på at etablere sommerferiejobs i almen praksis for læger og stud. med’er, der ønsker at 
blive afklaret i forhold til deres fremtid. 
 
Vi vil lægge vægt på innovation, metodeudvikling og nytænkning 
Det er helt naturligt at sætte fokus på, hvordan de elektroniske og digitale muligheder kan 
understøtte de visioner, vi har for det nære sundhedstilbud til borgerne. Vi vil aktivt under-
søge mulighederne for at gøre brug af IT-løsninger i patientbehandlingen som f.eks. sygebe-
søg og andre lægefaglige ydelser, som dermed kan flyttes fra lægeklinikken til hjemmet.  
 
Vi vil lægge vægt på innovation, metodeudvikling og nytænkning 
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Som et naturlig element i de forskellige rekrutteringsindsatser finder vi det centralt, at der 
løbende tænkes i nye måder at organisere og løse opgaverne på. Vi vil udnytte de forskellige 
muligheder der findes for nye praksis-organiseringer. Derudover ønsker vi at understøtte 
drøftelser af nye former for opgavefordeling, således at opgaverne i almen praksis prioriteres 
og evt. uddelegeres til øvrige aktører.  
 
Som et konkret eksempel på en ny måde at tænke opgaverne på vil Praksisplanudvalget gen-
nemføre et projekt, hvor kommunalt hjælpepersonale integreres i almen praksis, idet mange 
borgere har tæt kontakt til både læge og kommune. 
 
Vi vil sikre, at patienterne sikres sammenhængene forløb med smidige sektorovergange. 
Det skal ikke kunne mærkes i patientforløbene, når der sker ændring i arbejdsfordelingen 
mellem sektorerne.  
Vi sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde, hvilket helt konkret betyder, at vi vil un-
derstøtte processer som sikrer at sygehuse, almen praksis og kommuner samarbejder, koor-
dinerer og kommunikerer omkring patienternes forløb. 

 
Vi vil videreudvikle sundhedshusene og lægehusene til fremtidens patienter: Gode sund-
hedstilbud på rette tid og sted 
Vi vil målrettet anvende evalueringen af de allerede oprettede sundhedshuse som afsæt for 
udviklingen af nye sundhedshuse, som kan skabe faglige miljøer, gør det attraktivt for læger-
ne og sikre borgerne en mere sammenhængende behandling. I forhold til finansieringen af 
disse tiltag vil vi gøre brug af muligheden for at få andel i centrale midler.  
 
Vi vil arbejde for etablering af fælles tilbud om kompetenceudvikling – med målet om de 
rette kompetencer til rette opgaver 
Vi vil støtte op om at tilbyde relevant kompetenceudvikling, som udbydes på tværs af sektorer 
– særligt i forhold til klinikpersonalet i almen praksis og kommunernes plejepersonale er et 
større behov for flere efteruddannelsestilbud. 
 
 
I den første del af praksisplanperioden har vi haft særligt fokus på de 5 indsatsområder 
sundhedsaftale, lægedækning, sygebesøg og samtaleterapi samt de nationale tiltag, der lø-
bende tilgår Praksisplanudvalget. 

Fremadrettet vil vi fortsætte arbejde med disse indsatsområder men samtidig sætte større 
fokus på arbejdet med de øvrige dele af visionerne i nærværende praksisplan. Det betyder, at 
vi i endnu højere grad vil iværksætte tiltag som understøtter nytænkning og innovative løs-
ninger i forhold til organisering, opgaveløsning og udnyttelse af teknologiske muligheder. 
Derudover vil vi prioritere indsatser, som sikrer gode patientforløb, der er koordineret mel-
lem sygehuse, almen praksis og kommuner.  
 
 



2.12 Orienteringssag: Årsrapport 2015 fra Socialtilsyn Øst
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Resumé 

I 2015 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.233 plejefamilier og 410 sociale tilbud og 
misbrugsbehandlingssteder. 

Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de plejefamilier og sociale til-
bud, som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med. 

Der er gennemført 2.518 tilsynsbesøg.  

Antal tilsynsbesøg fordelt på tilsynstype: 

• 616 – driftsorienterede tilsyn 
• 1.650 – re-godkendelser 
• 252 – ny-godkendelser 

Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver: 

• Ny-godkendt 80 plejefamilier og 13 sociale tilbud  
• Taget stilling til i alt 30 tilbud vedrørende servicelovens § 85 botilbud, hvor af 15 af disse er 

besluttet omfattet af reglerne for socialtilsyn.  
• Truffet 127 afgørelser med vilkår, der er fordelt på 27 specifikke plejefamilier og 100 speci-

fikke sociale tilbud. Afgørelserne indeholder totalt 173 vilkår, der er fordelt på 31 plejefami-
lier og 142 sociale tilbud.  

• Modtaget 67 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer, 20 af ansøgninger har resulte-
ret i en godkendelse.  

• Modtaget 51 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltnings-
lovens- og offentlighedslovens regler.  

• Modtaget og behandlet 230 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.  

Tilsynsopgaverne blev udført af en stadig ung organisation med 86 medarbejdere – 69 tilsynskonsu-
lenter og 17 stabsmedarbejdere herunder 4 ledere. 

Socialtilsyn Østs årsrapport for 2015 indeholder kvantitative opgørelser om godkendelser, tilbage-
kaldte godkendelser og lignende. Udover de kvantitative opgørelser indeholder den også generelle 
og kvalitative overvejelser om kvaliteten i tilbuddene. 

Den samlede vurdering er, at kvaliteten i de plejefamilier og sociale tilbud Socialtilsyn Øst har til-
synsforpligtelsen med, sammenlignet med 2014, er i en positiv udvikling.  
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1. Indledning 
Tilsynsreformen på det sociale område har nu været i anvendelse i to år. Reformens overordnede 
mål om at sikre større kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilier opleves af Socialtilsyn Øst som væ-
rende i en positiv udvikling.   

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

Opsamlingen af den nødvendige viden sker via en række afrapporteringer. Der er krav om årsrap-
porter fra det enkelte tilbud, socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens auditfunktion. 

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestil-
ling, Integration og Sociale Forhold om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og 
rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn1. 

Herudover skal årsrapporterne medvirke til: 

• At fungere som centrale oplysninger til socialstyrelsens auditfunktion og samtidig muliggøre 
sammenligning 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: 

• 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 
socialtilsyn 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 Hovedstaden. Socialtilsyn Øst fører ligeledes tilsyn med sociale tilbud og 
plejefamilier i en af de andre tilsynskommuner, nemlig Hjørring Kommune.  

De fem socialtilsyns tilsynsopgaver drejer sig om det driftsrettede tilsyn på følgende typer af tilbud: 

• Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service2 
• 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 krise-

centre samt midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat, fysisk eller 
psykisk funktionsevne 

• Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service. 

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 
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Socialtilsynene fører tilsyn med generelt godkendte plejefamilier, herunder aflastningsfamilier og 
kommunale plejefamilier. De konkret godkendte plejefamilier ligger uden for socialtilsynenes kom-
petenceområde. Socialtilsynene fører endvidere tilsyn, hvor der ydes støtte efter, blandt andet ser-
vicelovens § 85 til borgere, der bor i plejeboliger eller lign. 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 personale, der udgår fra servicearealer i tilknytning til boli-
gerne. Formålet er, at socialtilsynene skal føre tilsyn med ”botilbudslign.” 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 bety-
der, at nye sociale tilbud og plejefamilier, offentlige såvel som private, skal godkendes af et socialtil-
syn, før tilbuddet må tages i brug, og der må visiteres borgere til tilbuddet. De eksisterende sociale 
tilbud og plejefamilier skal alle re-godkendes af et socialtilsyn inden udgangen af 2015.  

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

Det er en betingelse for godkendelse (og re-godkendelse) af sociale tilbud og plejefamilier, at de 
efter socialtilsynets samlede vurdering har den fornødne kvalitet. Hvis tilbuddet ikke har den for-
nødne kvalitet, kan socialtilsynet 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 tilbagekalde godkendelsen, hvilket medfører, at tilbud-
det må lukke.   

Socialtilsynene skal i henhold til lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelse føre tilsyn og vur-
dere tilbuddenes 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)/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 tilbud-
det efter. Kvalitetsmodellerne skal sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor 
tilbuddene bliver vurderet ud fra de væsentligste parametre for kvalitet. Kvalitetsmodellerne kan 
læses i deres fulde længde i bekendtgørelse om socialtilsyn.  

                                           
3 De fire betingelser: 

1. Hjælpen skal ydes til beboere i plejeboliger eller lign. boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i lov om so-
cialtilsyn § 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 hjæl-

pen 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. 
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Årsrapporten vil beskrive, hvad Socialtilsyn Øst har foretaget af tilsyn ud fra en kvantitativ tilgang. 
Der vil endvidere være en kvalitativ tilgang, hvor det beskrives, hvordan kvalitetsniveauet i de so-
ciale tilbud og plejefamilierne er set i 2015.  
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2. Kvalitet i tilbuddene 
Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering har 
den fornødne kvalitet4. Kvalitetsvurderingerne foretages ud fra kvalitetsmodellen, som fremgår af 
bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om socialtilsyn5.  

Socialtilsynets årsrapport skal indeholde kvantitative opgørelser om godkendelser, tilbagekaldte 
godkendelser og lign6. Udover de kvantitative opgørelser skal socialtilsynets årsrapport også inde-
holde generelle og kvalitative overvejelser om kvaliteten i tilbuddene7.  Indholdet i socialtilsynets 
årsrapport kan endvidere rumme socialtilsynets overvejelser om udvalgte fokuspunkter8.  

Fokuspunkter til belysning af kvaliteten 
Belysningen af kvaliteten i de sociale tilbud og i plejefamilierne opdeles i en faglig kvalitet og en or-
ganisatorisk kvalitet.  De fem socialtilsyn i Danmark har for 2015 valgt at belyse hele re-
godkendelsesprocessen for 2014 og 2015 med særlig fokus på følgende indikatorer: 

Tabel 1: Udvalgte indikatorer 

Tema 
Tilbudstype 

Tilbudsområdet Plejefamilier 

Tema 1 Uddannel-
se og beskæftigel-
se 

Indikator 1.b - Borgerne er i un-
dervisningstilbud osv. 

 

Indikator 1.a – Barnet er i undervis-
ningstilbud osv. 

 
Tema 2 Selvstæn-
dighed og relatio-
ner 
 

Indikator 2.b - Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber og 
netværk i det omgivende samfund 

 

Indikator 2.a – Barnet indgår i socia-
le relationer, fællesskaber og netværk 
i det omgivende samfund 

 
Tema 3 
Målgrupper og 
metoder og resul-
tater 

Indikator 3.c - Tilbuddet kan do-
kumentere positive resultater i for-
hold til opfyldelsen af de mål de visi-
terede kommuner har opstillet for 
borgerens ophold  
 

Indikator 4.b – Plejefamilien kan 
redegøre for, hvordan de understøtter 
opfyldelsen af de mål, der er opstillet 
for barnets anbringelse eller aflast-
ningsophold i plejefamilien 

 
Tema 4 
Organisation og 
ledelse 

Indikator 9.a - Borgerne har i for-
hold til deres behov, tilstrækkelig 
kontakt til personale med relevante 
kompetencer 

 

Indikator 7.a – Plejefamilien har 
overskud til at varetage opgaven som 
plejefamilie 

 

Tema 5 
Kompetencer 

Indikator 10.b – Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med bor-
gerne, at medarbejderne har rele-
vante kompetencer 

 

Indikator 8.b – Plejefamilien er kom-
petente til at drage omsorg for barnets 
særlige behov, udvikling og opdragelse 

 

Tema 6 
Økonomi 

Indikator 12.a – Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgrupper, 

Indikator 9.a – Plejefamiliens dispo-
nible indkomst giver grundlag for at 

                                           
4 Jf. § 6 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
5 Jf. bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
6 Jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
7 Jf. § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
8 Jf. § 11, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
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metoder samt tilbuddets planer for 
faglige udvikling og større ændrin-
ger 

 

sikre barnets stabile rammer og vilkår 
 

Tema 7 
Fysiske rammer 

Indikator 14.a – Borgerne trives 
med de fysiske rammer 

 

Indikator 10.a – Barnet trives i de 
fysiske rammer 

 
 
Socialtilsyn Øst har som en opfølgning på årsrapporten for 2014 endvidere udvalgt følgende fokus-
punkter: 

• Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis 
• Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet 

Kapitlet vil endvidere belyse ny-godkendelsesprocessen, herunder analyse af årsager til: 

• Tilbagetrækning af ansøgning 
• Ikke godkendelse 
• Godkendelse med sanktioner 

 

Metode til undersøgelse af tilbuddenes kvalitet 
Socialtilsyn Øst har valgt at belyse kvaliteten med datatræk i Tilsyn.dk9 på indikatorniveau.  Herud-
over er der analyseret på ca. 15 % af de tilbud og plejefamilier, der har fået gennemført en re-
godkendelse i 2014 eller 2015, herunder den samlede vurdering.  

Det brede udsnit af tilsynsrapporter danner basis for analysen og vil så vidt muligt belyse den fagli-
ge kvalitet vedr. re-godkendelser med særlig fokus på indikatorerne i Tabel 1. 

Datatrækkene og analysen af tilsynsrapporterne har til hensigt at afklare de erfaringer, som er gjort 
i 2015 i forhold til temaer og indikatorer, der fremgår af Tabel 1. 

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

• Informationsmøder 
• Behandling af ansøgninger 
• Grundkurser 
• Godkendelsesprocessen 

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

Gældende for hele analysedelen er, at der er taget udgangspunktspunkt i tilsynsrapporter om, hvor-
dan tilbuddene arbejder med mål og målopfyldelse i deres indsatser, der berører det enkelte fokus-
område. Socialtilsynet skal ved tilsynene bedømme det sociale tilbuds og plejefamiliernes forudsæt-
ninger for og forventede evne til at opfylde indikatorer og kriterier i kvalitetsmodellen. Indenfor 
hvert tema, skal socialtilsynet lave en samlet temavurdering med udgangspunkt i scoring (bedøm-
melse) 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 gennemsnit af henholdsvis 

                                           
9 Socialtilsynets sagsstyringssystem 
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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 So-
cialtilsyn Østs opgaveportefølje, der er analyseret. Der skal derfor tages forbehold for valideringen 
heraf, hvis der ses på hele organisationen. Socialtilsynene har været i drift i to år, hvorfor årsrap-
porten 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 
kvalitetsmodellen, som er baseret på standarder og indikatorer for kvalitet i de sociale tilbud og ple-
jefamilierne. Vurderingen 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: 
Med udgangen af 2015 bestod Socialtilsyn Østs opgaveportefølje af: 

Tabel 2: Antal godkendte tilbud fordelt på tilbudstype  

 Traditionelle tilbudstyper 

§ 66, stk. 1 § 66, stk. 2 I alt 
Plejefamilier 1.202 31 1.233 

 Kommunalt Regionalt Privat I alt 

Børne- og unge tilbud 15 1 82 98 

Voksentilbud 136 4 87 227 

Kombinerede børne-/unge og 
voksentilbud 

19 5 61 85 

Traditionelle tilbud i alt                                                                                                     410 

Andre tilbudstyper 

Koncerner 3 
Tilbud under koncerner 10 
Andre tilbudstyper i alt  13 
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Tabel 3: Antal godkendte tilbud pr. kommune 

Kommune Tilbudstype Andre tilbuds-
typer 

Plejefamilier I alt 

Børn/
unge 

Voksne Børn/unge
/voksne 

Kon-
cern 

Under 
kon-
cern 

§ 66, 
stk. 1 

§ 66, 
stk. 2 

Tilbud Andre 
tilbuds-
typer 

Pleje-
familie 

Faxe 8 6 9 0 1 62 1 23 1 63 

Greve 1 3 2 0 0 30 2 6 0 32 

Guldborg-
sund 

11 19 9 0 1 132 1 39 1 133 

Hjørring 4 29 7 1 3 114 5 40 4 119 

Kalundborg 7 13 4 0 1 94 0 24 1 94 

Køge 3 9 1 1 1 47 0 13 2 47 

Lejre 7 9 1 0 0 21 0 17 0 21 

Lolland 7 15 4 0 0 108 3 26 0 111 

Næstved 12 33 8 0 1 114 0 53 1 114 

Odsherred 7 13 7 0 0 65 2 27 0 67 

Ringsted 2 5 3 0 0 24 0 10 0 24 

Roskilde 7 19 0 0 0 52 0 26 0 52 

Slagelse 5 27 7 0 0 104 6 39 0 110 

Solrød 0 1 0 0 0 13 3 1 0 16 

Sorø 5 13 4 0 0 50 2 22 0 52 

Stevns 4 1 2 0 0 48 1 7 0 49 

Vordingborg 8 11 16 1 1 124 5 35 2 129 

Anden 0 1 1 0 1   2 1  

I alt 98 227 85 3 10 1.202 31 410 13 1.233 

Re-godkendelser 
Tilbud og plejefamilier, der var eksisterende ved lov om socialtilsyns ikrafttrædelse, og som var op-
taget på Tilbudsportalen, skulle re-godkendes inden 1. januar 2016. Godkendelsen skulle ske på 
socialtilsynets eget initiativ eller efter ansøgning fra det enkelte tilbud10. I perioden fra lovens ikraft-
trædelse og indtil den 1. januar 2016 skulle kravet om mindst et årligt tilsynsbesøg opfyldes11. 

Ved re-godkendelser var det kvalitetsmodellen samtlige 7 temaer, der blev gennemgået. Det var en 
betingelse for re-godkendelse, at tilbuddet efter en samlet vurdering havde den fornødne kvalitet12.  

Socialtilsyn Øst har opfyldt kravene i lovgivningen om, at re-godkendelserne skulle være gennemført 
inden 1. januar 2016, og at alle tilbuddene i perioden 1. januar 2014 – 1. januar 2016 har fået gen-
nemført mindst et tilsynsbesøg årligt.  

I forhold til den generelle kvalitet i tilbuddene kan Socialtilsyn Øst konkludere, at kvaliteten ligger 
over middel. Socialtilsynet kan med rette konstatere, at den generelle kvalitet på tilbudsområdet er 
løftet i de seneste to år. De to år, som socialtilsynet har haft sit virke, er det tydeligt, at tilbuddene 
er i en konstant udvikling i forhold til at opretholde eller højne kvaliteten. Dette kan socialtilsynet 
blandt andet konstatere på baggrund af de samlede bedømmelser, når 2014 og 2015 sammenlignes. 
Hertil kan tilføjes, at de tilbud, der fra starten af socialtilsynenes virke ikke har haft den fornødne 
kvalitet, har efterlevet socialtilsynets krav jf. lovgivningen eller har fået trukket deres godkendelse. 
Der er flere tilbud, der har taget konsekvensen og selv har lukket deres tilbud. 

De kommende afsnit i årsrapporten belyser kvaliteten i tilbuddene ud fra de fælles indikatorer jf. 
Tabel 1, der er valgt for 2015.  

                                           
10 Jf. § 26, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
11 Jf. § 26, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
12 Jf. § 6 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
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Plejefamilier 
Tabel 4: Indikator 1.a Barnet er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et 

grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Antal i procent 

Bedømmelse  Antal i % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 6 % 
2 (i lav grad opfyldt) 2 % 
3 (i middel grad opfyldt) 6 % 
4 (i høj grad opfyldt) 25 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 61 % 
I alt 100 % 

 
Der er flere forskellige årsager til, at en plejefamilie kan få en lav bedømmelse vedrørende indikator 
1.a. Det kan blandt andet skyldes: 
 

• at børnene er så små, at de bliver passet hjemme  
• at børnene først lige er begyndt i dagpleje/vuggestue 
• at familien ikke har opgaver på nuværende tidspunkt 
• at familien kun har aflastningsbørn 

 
Der skal derfor være opmærksomhed på, at en lav bedømmelse ikke nødvendigvis er et udtryk for, 
at tilbuddet generelt har en dårlig kvalitet. 
 
Af Tabel 4 fremgår det, at plejefamilierne i høj og i meget høj grad opfylder kravene om, at børne-
ne er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med un-
dervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. 

Tilbudsområdet 
Tabel 5: Indikator 1.b Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet be-

skæftigelse eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % Børn og 
unge 

Antal i % Voksen Antal i % kombine-
rede tilbud 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 

1 % 2 % 1 % 

2 (i lav grad opfyldt) 2 % 7 % 2 % 
3 (i middel grad op-
fyldt) 

7 % 20 % 26 % 

4 (i høj grad opfyldt) 18 % 39 % 32 % 
5 (i meget høj grad 
opfyldt) 

72 % 32 % 39 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

 
Generelt set kan Socialtilsyn Øst konkludere, at tilbuddene får en høj og meget høj bedømmelse i 
forhold til, om borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse 
eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud.  
 
Hovedårsagen til, at meget få tilbud på børne- og ungeområdet opnår en meget lav bedømmelse, 
er, at enkelte af borgerne ikke er engagerede, hvilket betyder, at de ikke deltager i undervisningen 
enten ved at blive væk eller ved ikke at deltage aktivt i undervisningen. På baggrund af analyse af 
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de udvalgte sager kan Socialtilsyn konstatere, at få af borgerne er så bogligt udfordret, at de ikke er 
i stand til at bestå en afgangseksamen.  
 
Størstedelen af tilbuddene sørger for, at borgerne bliver tilmeldt det undervisnings-
/uddannelsestilbud, som de har forudsætninger for at følge. Ved analyse af indikatoren kan Socialtil-
syn Øst konstatere, at, af de borgere der går i folkeskole, er der en stor andel, der går i specialklas-
ser for at tilgodese de forudsætninger, den enkelte borger har. 

I voksen- og kombinerede tilbud oplever Socialtilsyn Øst, at de tilbud, der opnår en meget lav og lav 
bedømmelse, har udfordringer med at finde beskæftigelsestilbud uden for tilbuddene, hvilket gør, at 
der i nogen grad er tilbud, der ikke får udfordret borgerne nok. Socialtilsynet vurderer, at det er 
problematisk, at borgerne ikke udfordres nok, da borgerne blandt andet har behov for personlig ud-
vikling, succesoplevelser og faglig kompetenceudvikling.  

Plejefamilier 
Tabel 6: Indikator 2.a Barnet indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 

samfund. Antal i procent 

Bedømmelse  Antal i % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 5 % 
2 (i lav grad opfyldt) 5 % 
3 (i middel grad opfyldt) 15 % 
4 (i høj grad opfyldt) 33 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 42 % 
I alt 100 % 

 
Generelt kan det konkluderes, at plejefamilierne opfylder kravet i indikator 2.a vedrørende barnets 
indgåelse i sociale relationer, fællesskaber og netværk.  
 
Socialtilsyn Øst erfarer, at plejefamilierne generelt gør, hvad de kan for at hjælpe børnene med at 
indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk. En stor del af plejefamiliernes hjælp drejer sig 
for eksempel om: 
 

• at lave legeaftaler 
• at deltage i fritidsaktiviteter 
• at deltage i arrangementer i daginstitutioner og skole 
• at afholde børnefødselsdage og selv deltage i andres fødselsdage 

 
På baggrund af de udvalgte sager skønner Socialtilsyn Øst, at en overvejende del af plejebørnene 
lever et liv næsten som de fleste andre børn, men at der er en del af plejebørnene, der i større eller 
mindre grad af forskellige årsager ikke kan indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk på 
lige fod med ikke-anbragte børn. I de tilfælde, hvor plejefamilierne får en lav bedømmelse, har ple-
jeforældrene blandt andet begrundet den manglende tilknytning til sociale relationer, fællesskaber 
og netværk med barnets egne vanskeligheder for eksempel på grund af socialt relaterede problem-
stillinger mm.  
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Tilbudsområdet 
Tabel 7: Indikator 2.b Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 

samfund. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % Børn og 
unge 

Antal i % Voksne Antal i % Kombine-
rede tilbud 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 

1 % 0 % 2 % 

2 (i lav grad opfyldt) 5 % 5 % 4 % 
3 (i middel grad op-
fyldt) 

21 % 19 % 39 % 

4 (i høj grad opfyldt) 51 % 43 % 48 % 
5 (i meget høj grad 
opfyldt) 

22 % 33 % 7 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

 
Størstedelen af bedømmelserne ligger over middel. Der, hvor bedømmelserne ligger under middel, 
er der ofte tale om borgere, der ikke formår at indgå i en social relation, blandt andet på grund af 
manglende forståelse for sociale spilleregler. Andre borgere har ikke lyst, og tilbuddet formår ikke at 
motivere/hjælpe borgerne med at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk. 
 
De tilbud, der har en bedømmelse over middel, har flere forskellige tiltag for at lære borgerne om 
sociale spilleregler og adfærd. Blandt andet er der tilbud, der arbejder med kulturforskelle, seksuali-
tet og almen dannelse.   
 
Det er generelt Socialtilsyn Østs erfaring, at tilbuddene hjælper borgerne til at indgå i sociale relati-
oner, fællesskaber og netværk, blandt andet ved at lade borgerne deltage i arrangementer i skoler 
og lign., fritidsaktiviteter, legeaftaler mm. 
 
Tilbud, der på voksenområdet opnår en lav og meget lav bedømmelse, har udfordringer med at få 
skabt relationer uden for tilbuddet, hvilket der er flere forskellige årsager til. Blandt andet vurderes 
nogle af tilbuddene, at, på grund af målgruppen er de vigtigste relationer, som borgerne kan få, 
med andre borgere og personale på tilbuddet. Hertil kan tilføjes, at forsorgshjem og krisecentre ikke 
”har til opgave” at skabe relationer udenfor tilbuddet og derfor opnår en lav bedømmelse. Socialtil-
syn Øst vurderer, at det vil være en nødvendighed for tilbuddene at arbejde mere med opbyggelse 
af relationer udenfor tilbuddene for at styrke borgernes sociale- og personlige kompetencer.  

Plejefamilier 
Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i plejefamiliens praksis 

Temaet målgrupper, metoder og resultater vedrører, at der er et klart formål med indsatsen i pleje-
familien, og at plejefamiliens indsatser resulterer i den ønskede udvikling for plejebørnene og med-
virker til at sikre plejebørnenes trivsel. 

Plejefamilier skal kunne redegøre for, hvordan de imødekommer barnets behov og bidrager til, at de 
mål, der er opstillet for barnets udvikling og trivsel i plejefamilien, opnås. 

Kriterium 4 under tema 4 i kvalitetsmodellen ”Målgruppe, metoder og resultater” omhandler visite-
rende kommuners indsatsmål for eksempel i form af udarbejdede handleplaner eller lign. indsatsmål 
for anbringelsen. Kriteriet er: ”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå de mål, der er for barnets 
ophold i plejefamilien”. 
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Handleplaner 
Det er i serviceloven13 bestemt, at kommunen skal udarbejde en handleplan, når der gives hjælp til 
børn og unge efter servicelovens §§ 52, 76 og 76a. Udarbejdelsen skal ske ud fra barnets, den un-
ges eller forældrenes ønsker samt karakteren og omfanget af det pågældende tilbud. 

Kommunen har desuden pligt til at udarbejde en handleplan hvis en ung under 18 år har begået 
grov kriminalitet. Derudover skal der udarbejdes en handleplan, hvis der skal iværksættes stofmis-
brugsbehandling. Kommunen har altid pligt til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udarbejde 
en handleplan, når der ydes hjælp efter servicelovens bestemmelser om hjælp til børn og unge. 

Handleplanen skal udarbejdes, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger. Betyder hensynet til 
barnet eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet an-
givelse af formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Handleplanen skal opstilles snarest muligt og 
senest inden 4 måneder.  

Socialtilsyn Østs erfaringer i 2015 om arbejdet med indsatsmål på plejefamilie-
området 
Det er på baggrund af plejefamiliernes oplysninger Socialtilsyn Østs skøn, at der i mere end halvde-
len af plejefamilierne er udarbejdet indsatsmål for alle plejebørnene, men at der i mindre end halv-
delen af sagerne ikke bliver fulgt op på indsatsmålene. 

Socialtilsyn Øst belyste emnet i Årsrapporten for 2014,og kan på den baggrund konstatere, at ind-
satsmålene for plejebørn i mindre grad end i 2014 er overordnede, og at selve opgaven ikke længe-
re i samme udstrækning defineres af plejefamilien. Det er fortsat Socialtilsyn Østs erfaring, at de 
mere erfarne plejefamilier i større grad end de mindre erfarne kan se fordelene ved at kende ind-
satsmålene. Det er ligeledes disse plejefamilier, der vurderes at have størst fokus på at arbejde 
konkret med indsatsmålene. 

For at illustrere udviklingen fra 2014 til 2015 har Socialtilsyn Øst valgt at belyse både indikator 4.a 
og 4.b. 

Tabel 8: Indikator 4.a Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller aflastnings-

opholdet i barnets handleplan 

Bedømmelse Antal i % 2014 Antal i % 2015 

1 (i meget lav grad opfyldt) 22 % 16 % 
2 (i lav grad opfyldt) 16 % 9 % 
3 (i middel grad opfyldt) 18 % 18 % 
4 (i høj grad opfyldt) 16 % 23 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 28 % 34 % 
I alt 100 % 100 % 

 
Af Tabel 8 fremgår det, at de plejefamilier, der opfylder bedømmelsen i middel grad, er uændret i 
2015, men at 13 % er rykket fra de lave bedømmelser til de høje bedømmelser. Det må anses for at 
være en succes.  
  

                                           
13 Jf. § 140 i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 
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Tabel 9: Indikator 4.b Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, 

der er opstillet for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % 2014 Antal i % 2015 

1 (i meget lav grad opfyldt) 16 % 12 % 
2 (i lav grad opfyldt) 9 % 6 % 
3 (i middel grad opfyldt) 18 % 14 % 
4 (i høj grad opfyldt) 23 % 28 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 34 % 40 % 
I alt 100 % 100 % 

 
Af Tabel 9 fremgår det, at antallet af lave bedømmelser falder med 7 % fra 2014 til 2015. Plejefa-
milier, der har fået en middel bedømmelse, er faldet med 4 %, men den største udvikling er på de 
høje bedømmelser, der er steget med 11 %. Det må anses for at være en succes.  
Socialtilsyn Øst skønner, at plejefamilierne er blevet bedre til at beskrive, hvordan de understøtter 
opfyldelsen af de mål, der er opstillet for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien. 
Socialtilsyn Øst anbefalinger er, at kommunerne fortsætter den positive udvikling med arbejdet med 
handleplaner. 
 
Den procentmæssige stigning i opfyldelsen hænger endvidere sammen med, at Socialtilsyn Øst har 
erfaret, at en større del af plejefamilierne i forhold til 2014 arbejder med indsatsmålene. Der, hvor 
bedømmelsen er lav, er der forsat udfordringer med, at plejefamilien ikke kan forklare, hvordan de 
med bestemte teoretiske pædagogiske metoder arbejder med det enkelte barn. Dette anses for at 
være problematisk, da socialtilsynet ikke pr. automatik kan konkludere, at plejefamilierne ikke bru-
ger pædagogiske metoder mm. Der er fortsat enkelte plejefamilier, der har udfordringer med at for-
klare, hvordan de sikrer, at børnene udvikler sig positivt. En del af forklaringen på, at nogle plejefa-
milier opnår den lav bedømmelser er, at de på nuværende tidspunkt ikke har nogle opgaver. 
 
Plejefamilierne tilkendegiver fortsat, at der generelt er hyppige sagsbehandlerskift, hvor plejefamili-
erne oplever, at deres opgave bliver omdefineret. Af hensyn til stabiliteten i anbringelserne er det 
væsentligt, at plejefamilierne kender målene og planerne for anbringelsen. Socialtilsyn Øst vejleder 
derfor plejefamilierne i at få velbeskrevne mål og aftaler, som vil kunne beskytte barnet mod plud-
selige ændringer, når der sker sagsbehandlerskift. Socialtilsyn Øst anbefaler kommunerne at arbej-
de med færre sagsbehandlingsskift af hensyn til stabiliteten i anbringelsen. 
 
Generelt set, opfyldes indikator 4.a og 4.b i overvejende høj og meget høj grad. 

Tilbudsområdet 
Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis 
Temaet målgrupper, metoder og resultater vedrører, at der er et klart formål med indsatsen i til-
buddet, og at tilbuddets indsatser resulterer i den ønskede udvikling for borgerne og medvirker til at 
sikre borgernes trivsel. Sociale tilbud skal kunne redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og 
begrunde de metoder, som tilbuddet benytter i forhold til deres målgruppe(r). Temaet skal bidrage 
til, at tilbuddet arbejder systematisk med målfastsættelse og kan sandsynliggøre, at indsatsen for 
borgerne opnår en forventet og positiv effekt. 

Kriterium 3 under tema 3 i kvalitetsmodellen ”Målgruppe, metoder og resultater” omhandler visite-
rende kommuners indsatsmål i form af udarbejdede handleplaner eller lign. indsatsmål for opholdet i 
tilbuddet. Kriteriet er: ”Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk 
med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne”.  
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Handleplaner  
På tilbudsområdet for børn og unge gælder de samme regler for handleplaner, som omtalt under 
afsnittet om plejefamilier.  
 
Reglerne om handleplaner for voksne findes i serviceloven14. Det fremgår af bestemmelsen, at 
kommunen i alle tilfælde, hvor der gives hjælp til personer mellem 18 og 67 år efter servicelovens 
afsnit V, skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan. Det er ikke 
tilstrækkeligt, at kommunen vurderer, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en hand-
leplan, når hjælpen gives til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Her 
skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan. 

Socialtilsyn Øst erfaringer i 2015 om arbejdet med omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i 

tilbuddenes praksis 

Socialtilsyn Øst har konstateret, at tilbuddene har forskellige fremgangsmåder og metoder til at ar-
bejde konstruktivt med at opfylde indsatsmålene.  

Erfaringen viser, at sammenlignet med 2014 er der flere kommuner i 2015, der opstiller indsatsmål 
eller udarbejder handleplaner, når de visiterer borgere til tilbuddene. Socialtilsyn Øst vurderer dog, 
at kommunerne i mere end halvdelen af tilbuddene ikke har udarbejdet indsatsmål for alle borgerne, 
og at der i en overvægt af sagerne ikke følges op på indsatsmålene. Sammenlignet med plejefami-
lieområdet er der for borgere på tilbudsområdet færre handleplaner end på plejefamilieområdet. 
Dette vurderer Socialtilsyn Øst på baggrund af oplysningerne fra tilbuddene, hænger sammen med, 
at der sjældent beskrives handleplaner for voksne.  

Socialtilsyn Øst anbefaler, at kommunerne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet 
med indsatsmål for borgerne. 

I forhold til de manglende indsatsmål på de indskrevne borgere er der stadig nogle tilbud, der ikke 
foretager sig yderligere. Der er sammenlignet med 2014 flere tilbud, der er opsøgende for at få 
handleplaner eller indsatsmål fra kommunerne. Trods det, at kommunerne er blevet bedre til at ud-
arbejde handleplaner eller indsatsmål, oplever tilbuddene fortsat, at det kan være vanskeligt at få 
de visiterende kommuner til at udlevere eller udarbejde handleplanerne. Socialtilsyn Øst anbefaler, 
at omfanget af de manglende handleplaner og årsagerne hertil undersøges eventuelt i et samarbej-
de med Socialtilsyn Øst og KKR15. Det forholder sig fortsat sådan, dog i mindre grad, at sagsbehand-
lerne i kommunerne først bliver opmærksomme på, at der skal følges op på indsatsmålene i handle-
planene, når tilbuddene har taget kontakt.  

Udviklingen fra 2014 til 2015, ses i Tabel 10 

  

                                           
14 Jf. § 141 i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 
15 KKR er et rådgivende og koordinerende organ, hvis opgaver blandt andet er at varetage kommunernes interesser overfor 
Regionsrådet 
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Tabel 10: Indikator 3.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de 

mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % 2014 Antal i % 2015 

1 (i meget lav grad opfyldt) 8 % 5 % 
2 (i lav grad opfyldt) 15 % 11 % 
3 (i middel grad opfyldt) 23 % 26 % 
4 (i høj grad opfyldt) 36 % 41 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 18 % 17 % 
I alt 100 % 100 % 
 

For at kunne sammenligne 2014 direkte med 2015 er der ikke i ovenstående tabel foretaget en op-
deling på tilbudstype, da der i 2014 alene blev foretaget en analyse af hele tilbudsområdet under ét.  
 
Af Tabel 10 fremgår det, at antallet af lave bedømmelser er faldet med 7 % fra 2014 til 2015 på 
det samlede sociale tilbudsområde, hvilket er den største udvikling. Tilbud, der har fået en middel 
bedømmelse, er steget med 3 %, og tilbud, der har fået en høj og meget høj bedømmelse, er steget 
med 4 %.  
 
Socialtilsyn Øst skønner, at tilbuddene er blevet bedre til at dokumentere resultater i forhold til op-
fyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold.  
 
Den procentmæssige stigning i opfyldelsen hænger endvidere sammen med, at Socialtilsyn Øst har 
erfaret, at tilbuddene i forhold til 2014 er blevet mere bevidste om, hvordan de kan dokumentere 
positive resultater. Der, hvor bedømmelsen er lav, er der forsat udfordringer med, at tilbuddene ikke 
er grundige nok i deres dokumentation af de positive resultater i arbejdet med borgerne.  
 
Generelt set opfyldes indikator 3.c. i overvejende høj og meget høj grad. 

Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet 
Kriterium 6 under tema 3, Målgruppe, metoder og resultater, i kvalitetsmodellen omhandler magt-
anvendelser: ”Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser”. 

Som en indikator for, om kriteriet er opfyldt, opstilles indikator 6.a: ”Tilbuddets pædagogiske ind-
sats 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 indsat-

sen.” 

Socialtilsyn Øst har i løbet af 2015 gjort sig nogle erfaringer, der gør det muligt at give en foreløbig 
vurdering af tilbuddenes kendskab til reglerne om magtanvendelse, og hvordan tilbuddene arbejder 
med at forebygge magtanvendelser. Disse erfaringer beskrives i de kommende afsnit.  

Børn og unge 
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjem-
met, er beskrevet i serviceloven16 samt i bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge 
anbragt uden for hjemmet17. 

Udgangspunktet for indsatsen efter serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets 
eller den unges integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af at der kan være situationer, hvor det 
                                           
16 Jf. §§ 123, 123a, 123b og 123c i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 
17 Jf. bekendtgørelse nr. 186 af 20/02/2015 
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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 døgninstitutioner og opholdssteder mod overgreb 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 nedværdigende behandling. 

Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af opholdsstedet eller døgninstituti-
onen 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 over-
blik 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 anbringel-
sessteder. 

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet gælder ikke 
på plejefamilieområdet. På plejefamilieområdet gælder straffelovens18 regler i samme omfang som 
vold mod andre. 

Voksne 
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for voksne er beskrevet i serviceloven19, som dog 
kun gælder for personer anbragt i et botilbud efter § 108 i henhold til strafferetlig dom eller kendel-
se. 

Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige 
selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet, uanset den enkeltes psykiske funktions-
evne. Både holdningsmæssigt 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 ser-
viceloven beskriver i hvilke situationer, der undtagelsesvis må anvendes magt, og den skal beskytte 
voksne i botilbud mod overgreb 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 nedværdigende 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 Østs erfaringer i 2015 med magtanvendelser på børne- og ungeområ-
det samt voksenområdet 
Alle magtanvendelsesindberetninger, som Socialtilsyn Øst har modtaget, er behandlet efter gælden-
de lovgivning. I 2015 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. 

                                           
18 Jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 09/07/2015 
19 Jf. §§ 124–129 samt §§ 137e-137k i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 
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Tabel 11: Oversigt over modtagne magtanvendelsesindberetninger fordelt på tilbudstype og type af 

magtanvendelse 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 afd. jf. Bek. § 4, stk. 2 0 1 1 

Anbringelse i en sikret afdeling eller en særlig sikret afdeling 0 1 1 

Fastholdelse og føren Bek. § 2, stk. 1, nr. 1 54 111 165 
Fastholdelse og føren Bek. § 2, stk. 1, nr. 2 232 643 875 
Fastholdelse på delvis lukket institution eller delvis lukket afdeling på 

døgninstitution, jf. lov om social service § 123 b 
0 1 1 

Ikke tilladt magtanvendelse (herunder ikke-tilladt undersøgelse) 7 7 14 
Isolation på sikret afdeling 0 14 14 
Nødværge Bek. § 2, stk. 3, jf. Strf § 13 12 12 24 
Undersøgelse af person og opholdsrum, Bek.om magtanvendelse over 

for børn og unge anbragt uden for hjemmet § 43 
5 66 71 

I alt 310 856 1.166 

 
 

Diagram 1: Antal af magtanvendelser på børne- og ungeområdet fordelt på type magtanvendelse   

 
 

  

Magtanvendelser

Aflåsning af ikke sikret afd.

Anbringelse i en sikret afd. eller en særlig
sikret afd.

Fastholdelse og føren Bek. § 2, stk. 1, nr.
1

Fastholdelse og føren Bek. § 2, stk. 1, nr.
2

Fastholdelse på delvis lukket inst. eller
delvis lukket afd. på døgninst.

Ikke tilladt magtanvendelse (herunder
ikke-tilladt undersøgelse)

Isolation på sikret afd.

Nødværge

Undersøgelse af person og opholdsrum
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Tabel 12: Oversigt over modtagne magtanvendelsesindberetninger fordelt på type af magtanvendel-

se på voksenområdet 

Type af magtanvendelse 
Tilbudstype 

Voksne 

Personlig alarm § 125, stk. 1 2 
Fastholdelse § 126 938 
Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 11 
Tilbageholdelse i boligen § 127 2 
Fastspænding med bløde stofseler § 128 2 
Domsanbragte kapitel  24 a 7 
Andre tilfælde af magtanvendelse som ikke 
er beskrevet i serviceloven 

1 

I alt 963 

 
Tabel 11 og Tabel 12 er ikke en udtømmende liste over de typer af magtanvendelser, der kan fo-
rekomme, men alene en oversigt over de typer af magtanvendelser Socialtilsyn Øst har modtaget i 
2015. 

Diagram 2: Antal af magtanvendelser på voksenområdet fordelt på  magtanvendelsestype  

 

Det er fortsat Socialtilsyn Østs vurdering, at alle tilbud både på børne- og ungeområdet og voksen-
området har kendskab til reglerne om magtanvendelse. Der kan dog stadig være tvivl om gråzone-
områderne. For eksempel skal det indberettes, hvis et barn er blevet hevet i armen for at forhindre 
en påkørsel ved passage af en befærdet vej?  Gråzoneområderne øger risikoen for, at det ikke er 
alle magtanvendelser, der bliver indberettet. Tilbuddene bliver kontinuerligt vejledt i, at alle magt-
anvendelser skal indberettes. 

I 2014 oplevede Socialtilsyn Øst, at det ikke var alle tilbud, der har været bekendte med, at magt-
anvendelserne skal sendes til socialtilsynet. Nogle tilbud fik af kommunerne oplyst, at det er belig-
genhedskommunen, der skal sende magtanvendelsesindberetningerne til socialtilsynene. Tilsyns-
konsulenterne har løbende i 2014 og 2015 brugt meget tid på at vejlede i, hvornår der er tale om en 
magtanvendelse, og hvordan proceduren er for indberetning af magtanvendelserne. I forbindelse 

Magtanvendelser

Personlig alarm

Fastholdelse

Fastholdelse i hygiejnesituationer

Tilbageloldelse i boligen

Fastspænding med bløde stofseler

Domsanbragte kapitel 24a

Andre tilfælde af magtanvendelse
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med vejledningen af tilbuddene henvises der til andre instanser med henblik på vejledning om hånd-
tering af magtanvendelser.  

I 2015 oplever Socialtilsyn Øst fortsat, at der på tilbudsområdet er en klar overvægt af magtanven-
delser indenfor autismeområdet. Forhold, der ofte udløser magtanvendelser, er: 

• Når der stilles krav 
• Når hverdagen ikke er forudsigelig 
• Borgere, der er styret af deres impulser 
• Tankemylder (løber tør for ord) på grund af for eksempel sindslidelser 
• For rigid struktur  
• Manglende faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov 
• Når ressourcer ikke er optimale 
• Når de fysiske rammer ikke er optimale for eksempel smalle gange og ikke mulighed for at 

trække sig tilbage 
• I relationen mellem borger og medarbejdere samt andre borgere 
• Borgere, der ikke har valgt at bo sammen 
• Når målgruppen er for bred – borgerne har for forskellige behov 

 
Socialtilsyn Øst har observeret en positiv udvikling sammenlignet med 2014 i forhold til, om der på 
tværs af tilbuddene er en tendens til, at magtanvendelserne håndteres forskelligt. Magtanvendelse-
sindberetningerne håndteres fortsat ens i det enkelte tilbud. De enkelte tilbud har forskellige proce-
durer og retningslinjer for, hvordan magtanvendelserne skal håndteres både i forhold til, hvordan 
magtanvendelser kan forebygges og i forhold til det rent administrative ved indberetningen.   

Socialtilsyn Øst anbefaler, at der arbejdes med ensretning, eventuelt i samarbejde med Socialtilsyn 
Øst og KKR i forhold til tilkøbsydelser20. 

Langt de fleste tilbud kan dokumentere, at de har en instruks vedrørende håndtering af magtanven-
delser.  Der er fortsat enkelte tilbud, der ikke har en instruks. I langt de fleste af disse tilbud har der 
aldrig været magtanvendelser. Disse tilbud er blevet vejledt i, at der skal foreligge en instruks for 
håndtering af magtanvendelser.  

Udviklingen fra 2014 til 2015, ses i Tabel 13 og Tabel 14. 

Tabel 13: Indikator 6.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt 

undgås 

Bedømmelse 
Sociale tilbud 

Antal i % 2014 Antal i % 2015 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 % 2 % 
2 (i lav grad opfyldt) 0 % 3 % 
3 (i middel grad opfyldt) 16 % 10 % 
4 (i høj grad opfyldt) 46 % 44 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 34 % 41 % 
I alt 100 % 100 % 

 
For at kunne sammenligne 2014 direkte med 2015 er der ikke i ovenstående tabel foretaget en op-
deling på tilbudstype, da der i 2014 alene blev foretaget en analyse af hele tilbudsområdet under ét.  
 

                                           
20 Tilsynsopgaver, der tilbydes kommunerne 
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Bedømmelserne i høj og meget høj grad er steget med 5 % i forhold til 2014, når der måles på, om 
tilbuddets pædagogiske indsat sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.  Socialtilsyn Øst 
vurderer, at stigningen blandt andet skyldes et højt informationsniveau på tilsynets hjemmeside, 
drøftelse af magtanvendelsesreglerne på dialog- og informationsmødet samt vejledning af det enkel-
te tilbud ved tilsynsbesøgene. 

Tabel 14: 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 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 % 4 % 
2 (i lav grad opfyldt) 4 % 6 % 
3 (i middel grad opfyldt) 19 % 15 % 
4 (i høj grad opfyldt) 45 % 43 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 28 % 33 % 
I alt 100 % 100 % 

 
For at kunne sammenligne 2014 direkte med 2015 er der ikke i Tabel 13 og Tabel 14 foretaget en 
opdeling på tilbudstype, da der i 2014 alene blev foretaget en analyse af hele tilbudsområdet under 
ét.  
 
Socialtilsyn Øst kan konstatere, at bedømmelserne af, om tilbuddet dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen, er steget 
med 3 %. Det skyldes blandt andet, at tilbuddene er blevet bedre til at dokumentere deres indsats 
ved blandt andet at anvende faste arkiveringsprocedurer og retningslinjer. Derudover anvender de 
gentagne magtanvendelsestyper til at lave faglige oplæg baseret på vidensdeling. Tilbuddene er 
samtidig blevet bedre til at instruere ny-ansatte om det enkelte tilbuds procedure i forbindelse med 
magtanvendelser. 
 
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. 
 
Socialtilsyn Øst kan fortsat konstatere, at det ikke er alle magtanvendelser, der fremsendes til soci-
altilsynet. Det forekommer stadig, at whistleblowfunktionen i enkelte tilfælde har været en kilde til 
at Socialtilsyn Øst har konstateret, at der har manglet indberetning af magtanvendelser, hvilket so-
cialtilsynet medtager i dialogen ved kontakt til tilbuddene. Nogle gange først ved næste tilsynsbesøg 
og andre gange ved et uanmeldt tilsynsbesøg efter en konkret vurdering af de tilsynsmæssige kon-
sekvenser, som den modtagne oplysning måtte medføre.  

Plejefamilier 
Tabel 15: Indikator 7.a Plejefamilien har overskud til at varetage opgaven som plejefamilie. Antal i 

procent 

Bedømmelse Antal i % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 2 % 
2 (i lav grad opfyldt) 1 % 
3 (i middel grad opfyldt) 9 % 
4 (i høj grad opfyldt) 36 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 52 % 
I alt 100 % 
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Når der analyseres på indikator 7.a, må Socialtilsyn Øst konstatere, at plejefamilierne generelt har 
overskud til at varetage opgaven som plejefamilie. 
 
Der er flere forskellige årsager til, at plejefamilierne har opnået en lav bedømmelse. Når en plejefa-
milie ikke har opgaver, vil denne indikator ikke være relevant at bedømme, men i langt de fleste 
tilfælde, hvor bedømmelsen er lav, er der tale om sygdom i plejefamilien og i enkelte tilfælde skyl-
des det, at plejebørnene har svære belastningsindikatorer. 

Tilbudsområdet 
Tabel 16: Indikator 9.a Borgerne har i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale 

med relevante kompetencer. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % Børn og 
unge 

Antal i % Voksne Antal i % Kombine-
rede tilbud 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 

1 % 0 % 0 % 

2 (i lav grad opfyldt) 6 % 6 % 6 % 
3 (i middel grad op-
fyldt) 

14 % 18 % 11 % 

4 (i høj grad opfyldt) 52 % 48 % 59 % 
5 (i meget høj grad 
opfyldt) 

27 % 28 % 24 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

 
Af Tabel 16 fremgår det, at tilbuddene får en meget høj bedømmelse i forhold til, om borgerne i 
forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.  
 
Socialtilsyn Øst kan på baggrund af de gennemgåede sager vurdere, at i de tilbud, hvor bedømmel-
serne er lave, vurderes det, at der er en høj personalegennemstrømning og en manglende fokuse-
ring på at ansætte medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund. En anden faktor, der 
spiller ind i forhold til de lavere bedømmelser, er blandt andet, at der i nogle tilbud ikke er tilstræk-
keligt personale ansat, og i ganske få tilfælde har socialtilsynet oplevet, at personalet har for lidt tid 
med borgerne på grund af andre ikke-social faglige opgaver så som køkken- og oprydningsopgaver.  
 
Generelt kan Socialtilsyn Øst konstatere, at på de tilbud, der opnår en høj bedømmelse, har perso-
nalet generelt de rigtige kompetencer i forhold til tilbuddets målgrupper, men også en forståelse af, 
at kompetenceudvikling er et nøgleord. Desuden kan socialtilsynet konstatere, at personalet på til-
buddene med de højeste bedømmelser har en lavere fraværsprocent end tilbud med en lav bedøm-
melse, og at der anvendes faste vikarer med socialt faglige kompetencer. 
 
Opfyldelse af indikator 9.a er generelt opfyldt i høj og meget høj grad. 
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Plejefamilier 
Tabel 17: Indikator 8.b Plejefamilien er kompetente til at drage omsorg for barnets særlige behov, 

udvikling og opdragelse. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 2 % 
2 (i lav grad opfyldt) 2 %  
3 (i middel grad opfyldt) 6 % 
4 (i høj grad opfyldt) 33 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 57 % 
I alt 100 % 

 
Af Tabel 17 fremgår det, at plejefamilierne generelt er kompetente til at drage omsorg for børnenes 
særlige behov, udvikling og opdragelse.  
 
Den største del af de plejefamilier, der har fået en lav bedømmelser kan Socialtilsyn Øst konstatere, 
at det skyldes, at de på nuværende tidspunkt ingen plejeopgaver har. I enkelte tilfælde skyldes den 
lave bedømmelse, at plejefamilierne mangler redskaber til at skabe en struktureret dagligdag, ikke 
besidder erfaring med forældrerollen eller mangler relevant uddannelse.  
 
Tilbudsområdet 
Tabel 18: Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne 

har relevante kompetencer. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % Børn og 
unge 

Antal i % Voksne Antal i % Kombine-
rede tilbud 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 

2 % 0 % 5 % 

2 (i lav grad opfyldt) 2 % 1 % 2 % 
3 (i middel grad op-
fyldt) 

9 % 10 % 7 % 

4 (i høj grad opfyldt) 53 % 47 % 55 % 
5 (i meget høj grad 
opfyldt) 

33 % 42 % 31 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

 
Generelt kan socialtilsynet konstatere, at personalet på tilbuddene i høj grad har de relevante kom-
petencer i forhold til deres målgruppers behov for socialfaglig hjælp og støtte, når der ses på be-
dømmelserne på de udvalgte sager.  
 
På baggrund af interview af borgerne i tilbuddene vurderer Socialtilsyn Øst, at i de tilbud, der opnår 
en lav bedømmelse, er personalet ikke imødekommende og lydhør overfor de problemstillinger, som 
de visiterede borgere har. Hovedsageligt skyldes det, at der på nogle tilbud er en lav medarbejder-
nominering samt manglende eller ikke synlig ledelse.  
 
Socialtilsyn Øst kan konstatere, at personalet på de tilbud, der opnår en høj bedømmelse, har de 
nødvendige kompetencer i forhold til målgrupperne og formår at have en tydelig professionel tilgang 
til både pårørende og borgerne. Socialtilsynet vurderer endvidere, at personalet generelt er i stand 
til at forholde sig til borgerne med respekt for deres behov og forudsætninger.  
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Plejefamilier 
Tabel 19: Indikator 9.a Plejeforældrenes disponible indkomst giver grundlag for at sikre barnet sta-

bile rammer og vilkår. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 2 % 
2 (i lav grad opfyldt) 2 % 
3 (i middel grad opfyldt) 11 % 
4 (i høj grad opfyldt) 34 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 51 % 
I alt 100 % 

 
I forhold til bedømmelsen af om plejeforældrenes disponible indkomst giver grundlag for at sikret 
børnenes stabile rammer og vilkår, kan Socialtilsyn Øst konstatere, at kravet i indikator 9.a opfyldes 
i høj og meget høj grad. 
 
Socialtilsyn Øst har i enkelte plejefamilier oplevet, at plejefamilien har været tilbageholdende med at 
udlevere økonomiske oplysninger, da de vurderede, at oplysningerne var socialtilsynet uvedkom-
mende. I andre plejefamilier, hvor bedømmelsen har været lav, har socialtilsynet konstateret, at 
rådighedsbeløbet har været lavt blandt andet på grund af større gældsposter i pengeinstitutter, re-
alkreditinstitutter og til andre kreditorer. 

Tilbudsområdet 
Tabel 20: Indikator 12.a Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets 

planer for faglig udvikling og større ændringer. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % Børn og 
unge 

Antal i % Voksne Antal i % Kombine-
rede tilbud 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 

11 % 2 % 4 % 

2 (i lav grad opfyldt) 10 % 10 % 6 % 
3 (i middel grad op-
fyldt) 

21 % 29 % 23 % 

4 (i høj grad opfyldt) 45 % 48 % 59 % 
5 (i meget høj grad 
opfyldt) 

13 % 11 % 8 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

 
Tilbuddene opfylder i henhold til Tabel 20 indikator 12.a i overvejende middel eller høj grad. Det 
kan dog på børne- og ungeområdet konstateres, at der procentmæssig er flere tilbud, der har opnå-
et en lav og meget lav bedømmelse i forhold til de øvrige tilbudstyper.  
 
Socialtilsyn Øst kan konstatere, at der er en del tilbud på børne- og ungeområdet, der opnår lav 
eller meget lav bedømmelse i forhold til, om tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, me-
toder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Det skyldes blandt andet, at 
der budgetteres med en lav medarbejderstab, og at kompetenceudviklingsposten er meget lavt 
budgetteret. Dette betyder, at ingen eller kun meget få ansatte kan komme på kurser, efteruddan-
nelse eller få supervision. Dette vurderer socialtilsynet er problematisk i forhold til kvaliteten i arbej-
det med de visiterede borgere.  
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Plejefamilier 
Tabel 21: Indikator 10.a Barnet trives i de fysiske rammer. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 2 % 
2 (i lav grad opfyldt) 1 % 
3 (i middel grad opfyldt) 6 % 
4 (i høj grad opfyldt) 33 % 
5 (i meget høj grad opfyldt) 58 % 
I alt 100 % 

 
Med udgangspunkt i en analyse af indikator 10.a kan Socialtilsyn Øst konstatere, at børnene trives i 
de fysiske rammer.  
 
Enkelte plejefamilier har opnået en lav bedømmelse vedr. de fysiske rammer, da deres bolig har 
været under ny-, om- eller tilbygning. I andre plejefamilier skyldes bedømmelsen blandt andet, at 
plejebørnene ikke har haft eget værelse, eller at værelserne ikke har været indrettet alderssvaren-
de.  
 
Tilbudsområdet 
Tabel 22: Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer. Antal i procent 

Bedømmelse Antal i % Børn og 
unge 

Antal i % Voksne Antal i % Kombine-
rede tilbud 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 

1 % 0 % 1 % 

2 (i lav grad opfyldt) 1 % 3 % 1 % 
3 (i middel grad op-
fyldt) 

8 % 13 % 16 % 

4 (i høj grad opfyldt) 53 % 39 % 49 % 
5 (i meget høj grad 
opfyldt) 

37 % 45 % 33 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 

 
Tilbuddene opfylder i høj og meget høj grad indikator 14.a, der beskriver, om borgerne trives i de 
fysiske rammer. Af Tabel 22 fremgår det, at voksentilbud og de kombinerede tilbud opnår en lavere 
bedømmelse, når der måles på, om borgerne trives med de fysiske rammer. 
 
Hovedårsagen til, at få tilbud har fået en lav bedømmelse, skyldes, at de fysiske rammer har været 
slidte, og i nogle af disse tilfælde skyldes denne nedslidning målgruppen.  
 
Generelt set opfylder tilbuddene på børne- og ungeområdet indikator 14.a i høj grad. Socialtilsyn 
Øst kan konstatere, at tilbuddene generelt formår at opretholde fysiske rammer, der tilgodeser bor-
gernes behov, og vedligeholdelsen af de fysiske rammer er generelt over middel.  
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Diagram 3: Bedømmelse på udvalgte indikatorer på tværs af tilbudstype i gennemsnit 

 

Ny-godkendelser  
Det er en betingelse for en plejefamilies eller en kommunal plejefamilies21 virke, at plejefamilien 
godkendes som generelt egnede af socialtilsynene22. Til brug for behandling af den generelle god-
kendelse vurderes plejefamiliens samlede forhold23, og de vilkår, der gør sig gældende for plejefami-
liens virke, fremgår af godkendelsen.  

I Socialtilsyn Øst er der etableret et ny-godkendelsesteam til behandling af ny-ansøgninger på pleje-
familieområdet. Til opgaven med at ny-godkende plejefamilier er der afsat årsværk til tilsynsforplig-
telserne og til den administrative del af opgaven, og de samlede årsværk udgør 5,8. 

I 2015 startede Socialtilsyn Øst med selv at afholde grundkurser24 for plejefamilier og står dermed 
selv for hele godkendelsesprocessen. I 2015 har 83 familier fået en godkendelse, hvilket svarer til 
ca. 43 % af de modtagne ansøgninger. 

Godkendelsesprocessen: 
1. Familien indsender en ansøgning med bilag til Socialtilsyn Øst.  
2. Socialtilsyn Øst indhenter straffeattester, børneattester og eventuelt andet relevant materia-

le. På baggrund af indsendte årsopgørelser samt budget, udfærdiges der en økonomisk be-
regning. 

3. 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. 

4. Familien kommer på et fire dages grundkursus  
5. Familien modtager 2. besøg, hvor de sidste fire temaer fra kvalitetsmodellen gennemgås 

(”Uddannelse og beskæftigelse”, ”Selvstændighed og sociale relationer”, ”Målgruppe, meto-
der og resultater” samt ”Kompetencer”). Herudover gennemgås relevante dele fra familiens 

                                           
21 Jf. § 66, stk. 1 nr. 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015  
22 Jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1554 af 18/12/2013 
23 Jf. § 6 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
24 Jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1554 af 18/12/2013 
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livshistorie, observationer og drøftelse af grundkursus samt en samtale med familiens egne 
hjemmeboende børn.  

Der deltager to konsulenter på besøgene, 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 observationer og elementer fra undervisningen i sam-
talerne med den enkelte familie. Proceduren giver et godt kendskab til den enkelte familie og der-
med også en god baggrund for fastsættelse af den målgruppe, som familien bliver godkendt til. 
Denne fremgangsmåde er med til at sikre, at behandlingen af ansøgningerne går hurtigere, da der 
ikke i godkendelsesforløbet er sagsbehandlerskift, og de ansøgende plejefamilier er mere trygge, og 
risikoen for, at de trækker deres ansøgning tilbage, er reduceret.  

Informationsmøder: 
Forud for grundkurserne afholder Socialtilsyn Øst informationsmøder for potentielle kommende ple-
jefamilier. Socialtilsyn Øst har i 2015 afholdt ni informationsmøder (fem i Holbæk og fire i Nykøbing 
Falster). Informationsmøderne har til formål at rekruttere plejefamilier, at give viden omkring pro-
cessen i forhold til godkendelse samt hvilke krav der stilles til plejefamilien i tiden fremover.  

På informationsmøderne gennemgås: 

• Gennemgang af godkendelsesprocessen 
• Kvalitetsmodellens temaer og opbygning 
• Socialtilsynenes contra kommunernes opgaver ift. plejefamilier  
• Hvilke menneskelige kvalifikationer kræves der for at blive plejefamilie 
• Hvilke overvejelser er det vigtigt man som kommende plejefamilie gør sig i forhold til egen 

familie 
• Forløbet efter en godkendelse 
• Hvordan sammensættes plejefamiliens honorar samt vederlagsstørrelser 

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

Socialtilsyn Øst oplever, at der er familier, der allerede efter informationsmødet trækker deres an-
søgning 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 værelse til rådighed for et døgnplejebarn, som der kræves mm. Socialtilsyn Øst 
har vurderet, at indsatsen med informationsmøder 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. 

Grundkurser: 
Socialtilsynets grundkursus foregår efter KRITH modellen25, som er den model, Socialstyrelsen som 
det seneste har fået udarbejdet til formålet. Alle undervisere på grundkurset er uddannede KRITH 
konsulenter. Socialtilsyn Øst har samlet haft 10 grundkurser i 2015 (seks i Holbæk og fire i Nykø-
bing F). 

Grundkursets varighed er de lovpligtige fire dage. 
                                           
25 KRITH modellen står for 

• Kompetencer 
• Ressourcer 
• Inddragelse 
• Tillid, trivsel og tilknytning 
• Hverdagsliv 
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Dag 1: Fokus på egen familie (herunder hvad vil det sige at være aflastnings- og plejefamilie, 
egne børn, øvrige netværk m.m.)  

Dag 2: Fokus på Tilknytning, samarbejdet med det professionelle netværk og børnesyn 
(herunder risiko- og beskyttelsesfaktorer) 

Dag 3: Fokus på forældresamarbejdet samt sorg og krise. 

Dag 4: Fokus på lovgivningen og matchningsproces. 

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

Der er evaluering af det enkelte kursus efter Delphi-metoden, 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” og ”føler sig klædt på til en opgave 
som plejefamilie”. 

Der har ligeledes i både 2014 og 2015 været en del kursister, som allerede var eksisterende pleje-
familier, men som aldrig havde fået det lovpligtige grundkursus på trods af, at de var godkendt efter 
2006. Det har derfor været en betingelse for re-godkendelse af disse familier at tage det lovpligtige 
grundkursus. Tilbagemeldingerne herfra har ligeledes været meget positive, og flere har tilkendegi-
vet ”at de føler sig klædt bedre på til deres nuværende opgave” samt ”såfremt de havde fået kursus 
forinden et barn var blevet anbragt, var der ting, de tænker de kunne have gjort anderledes og bed-
re”.  

Det har været undervisernes oplevelse, at dét at have blandede hold af nye som igangværende ple-
jefamilier ligeledes 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 defi-
nitionen af målgruppe for egen familie. 

Grunde til manglende godkendelse: 
Socialtilsynet har en lukningsprocent på ca. 54 %. Heraf har 33 % familier selv trukket deres an-
søgning, og 21 % familier har ikke kunnet opfylde temaerne i kvalitetsmodellen og har dermed fået 
afslag på deres ansøgning. 

Det ses, 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 som oftest, at en familie samtidigt 
ikke lever op til flere af temaerne i tilsynsmodellen. Dette ses ofte at være en blanding af, at famili-
ens økonomiske situation ikke danner baggrund for en stabil anbringelse, manglende refleksion hos 
familien samt, at familien ikke fremstår med det fornødne overskud for eksempel på grund af syg-
dom eller andet. 

Det er dog også set, at der er et enkelt tema, der fremstår så mangelfuldt, at der er givet afslag 
alene på baggrund af dette. Socialtilsyn Øst har haft en sådan sag afprøvet ved Ankestyrelsen og 
har fået medhold heri.  
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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.  

Godkendelsesprocessen er den samme som ovenfor beskrevet, dog med den undtagelse, at de mod-
tager grundkursus via AMU på SOSU Nord. Det foregår derfor på den måde, at Socialtilsyn Øst er i 
Hjørring en uge, hvor der aflægges 1. besøg. Herefter kommer familierne på grundkursus via AMU, 
og efterfølgende er godkendelseskonsulenterne der endnu en uge, hvor der aflægges 2. besøg.  

I 2015 kørte Socialtilsyn Øst ny-godkendelser i 6 uger i Hjørring, hvilket betød en gennemførelse af 
tre ”hold”.  

Ligheder mellem plejefamilierne: 
Alder: Den overvejende del af ansøgerne ligger i aldersgruppen 35 – 55 år.  

Civilstatus: Den overvejende del af ansøgerne er enten samboende eller gift. Vi har ligeledes en del 
enlige ansøgere, for disse gælder det, at det hovedsageligt er kvinder. 

Uddannelse: Det ses, at ansøgerne har et bredt udsnit af uddannelsesbaggrund af hhv. kortere til 
ingen egentlig uddannelsesbaggrund, mellemlange uddannelser som for eksempel lærere, pædago-
ger samt længerevarende universitetsuddannelser. 

Familiestruktur: Det ses, at ansøgerne er repræsenteret med en blanding af de gængse familiety-
per som kernefamilier med et langt samliv og fælles børn, sammenbragte familie med hhv. dine og 
mine børn, enlige med eller uden børn samt enkelte homoseksuelle par uden egne børn.  

Økonomi: Ansøgernes økonomiske baggrund er, ligesom deres uddannelsesbaggrund, meget for-
skellig. De fleste ansøgere har dog en økonomi, hvor indtægter og udgifter er fornuftige i forhold til 
hinanden og med et rådighedsrum der giver grundlag for en stabil anbringelse. 

Bopæl: Den overvejende del af ansøgerne bor i hus eller på et landsted. For de fleste ansøgere 
gælder det, at det er egen bolig, men der ses også en del ansøgere som bor i lejet bolig. Rent geo-
grafisk ses et stort antal af ansøgere i såvel byen som på landet.  

Sagsbehandlingstid: 
Der har været en længere sagsbehandlingstid på godkendelse af plejefamilier. Dette skyldes hoved-
sageligt, at: 

• Socialtilsyn Øst startede op i 2014 med meget stort ansøgerfelt, hvilket ifølge familierne 
skyldtes, at kommunerne var stoppet med godkendelser 6-9 mdr. før socialtilsynenes op-
start. Der har derfor været et efterslæb, som løbende er forsøgt nedbragt sammen det lø-
bende flow af ansøgninger. 

• Der ved re-godkendelserne har vist sig, at der var en del familier, der var godkendt, men ik-
ke havde det lovpligtige grundkursus. Disse familier har socialtilsynet prioriteret i forbindelse 
med færdiggørelsen af re-godkendelserne i 2015 

• Der gennem længere tid er afventet materiale fra for eksempel egen læge, sygehus, sagsbe-
handler i kommunen mm. 

• Familierne selv har bedt om at afvente, for eksempel fordi de er blevet indlagt på sygehus, er 
blevet opereret, at familiens barn er ved at flytte og de dermed får det værelse ledigt, der 
kræves, at familierne ikke har kunnet deltage i de tilbudte kurser og dermed afventer kurser 
længere fremme i tiden mm. Samlet gennemsnitlig sagstid påvirkes dog af registreringsme-
toden – at ventetid, som alene skyldes plejeforældrenes forhold (ansøgningen står stille på 
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grund af manglende fremsendelse af dokumenter/oplysninger, manglende færdiggørelse af 
værelse til plejebarn, sygdom i plejefamilien mm.) 

Socialtilsyn Øst arbejder kontinuerligt med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der følges blandt 
andet meget tæt op på, at plejefamilierne får indsendt dokumentation/oplysninger, at alle deltager 
på grundkurserne hurtigst muligt mm. Når der er ansøgere, der står overfor en større ændring i de-
res familieforhold, anbefaler Socialtilsyn Øst, at de trækker deres ansøgning tilbage for så at ansøge 
på ny, når de har fået foretaget ændringerne. Ændringerne kan blandt andet omhandle: 

• Graviditet 
• Større ny-, om- og tilbygninger 
• Flytning 
• Økonomiske udfordringer 
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3. Socialtilsyn Østs virke i året 2015, kvan-
titative data 

Antal sager i Socialtilsyn Øst 
Med udgangen af 2015 er socialtilsynets opgaveportefølje som følger: 

Tabel 23: Antal tilbud fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 1.233 
Børne- og ungetilbud 98 
Voksentilbud 227 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 85 

Andre tilbudstyper Antal (uafhængig af størrelse) 

Koncerner 3 
Tilbud under koncerner 10 

Beskrivelse af udviklingen af socialtilsynets opgaveportefølje i 2015 
Ved udgangen af 2015 havde Socialtilsyn Øst 1.643 tilbud og plejefamilier. Opgaveporteføljen er 
derved faldet 14,2 % i forhold til ved udgangen af 2014. Opgaveporteføljen har hele 2015 været i 
udvikling. Dette skyldes blandt andet, at flere plejefamilier selv har meddelt, at de ikke længere øn-
sker at være plejefamilie, og at nogle plejefamilier, der har været generelt godkendt, er blevet kon-
kret godkendte.  

Da budgettet for 2016 blev lagt i maj 2015, forventede Socialtilsyn Øst en opgaveporteføjle på 
1.969 tilbud. Dette kan forklares med, at der er en større mængde tilbud, der er ophørt. Ophørene 
skyldes dels, at afdelinger, der har været godkendt som selvstændige tilbud, efterfølgende er lagt 
ind under eksisterende tilbud, og dels tilbud der selv har ønsket at ophøre. 

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

Sideordnet hermed blev der i 2014 og 2015 gennemført re-godkendelser, idet der her er tale om en 
overgangsperiode, hvor tilbud, som er etableret inden 2014, skal re-godkendes26. Efter 2015 vil det 
ikke længere være muligt at blive re-godkendt, og der vil kun figurere oplysninger om ny-
godkendelser.  

Det er kun data vedr. re-godkendelser 2015, der fremgår af dette afsnit. Den kvalitative belysning 
af re-godkendelserne for 2014 og 2015 fremgår af kapitel 2 Kvalitet i tilbuddene.  

Det er tidspunktet for offentliggørelsen af godkendelsen, som er afgørende for, hvilket år den aktu-
elle godkendelse registreres under. Eksempel: Det sagsforberedende arbejde, herunder besøg på 
tilbuddet, er gennemført i 2015, men rapporten offentliggøres først på Tilbudsportalen efter den 1. 
januar 2016. Denne godkendelse vil alene indgå i socialtilsynets årsrapport for 2016.  

                                           
26 Jf. § 26 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
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Tabel 24: Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper 
Godkendt i 

alt 

Ansøgninger uden godken-
delse 

Ikke god-
kendt 

Ansøgning 
trukket til-

bage 
Plejefamilier 80 40 80 
Børne- og unge tilbud 5 0 1 
Voksen tilbud 4 0 1 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 4 0 0 
I alt 93 40 82 

 
Tabel 24 indeholder en oversigt over gennemførte godkendelser i løbet af 2015, herunder antal 
ansøgninger, der ikke har resulteret i en godkendelse. 

Opgaven med at behandle ny-ansøgninger har fyldt meget i 2015. Det hænger blandt andet sam-
men med, at der blev påbegyndt sagsbehandling for ansøgninger fra mange tilbud og især plejefa-
milier, der selv valgte at trække deres ansøgning tilbage.  

Socialtilsyn Øst har ny-godkendt 13 tilbud og 80 plejefamilier i 2015. Der var ingen sociale tilbud, 
der fik afslag på godkendelse, men på plejefamilieområdet, var der 40, der fik afslag på godkendel-
se.  

Socialtilsyn Øst modtog en del ansøgninger om godkendelse fra nye tilbud og plejefamilier, hvor 
sagsbehandlingen blev påbegyndt i 2015, men som ikke var afsluttet ved nytår. En del af de ansøg-
ninger, som Socialtilsyn Øst modtog og opstartede sagsbehandlingen af i 2015, vil derfor først tælle 
med i statistikken for ny-godkendelser i 2016. I forbindelse med modtagelse af ansøgninger oplever 
Socialtilsyn Øst jævnligt udfordringer i forhold til manglende dokumentation, ukorrekte eller mang-
lende indberetninger på Tilbudsportalen og mangelfulde ansøgninger. Disse udfordringer besværlig-
gør sagsbehandlingen og forøger blandt andet sagsbehandlingstiden.  

En ansøgning, der bliver trukket tilbage, betyder ikke, at der ikke har været noget arbejde med an-
søgningen. Ressourceforbruget afhænger meget af, hvornår i processen ansøgningen trækkes tilba-
ge. I 2015 var der to tilbud, der trak deres ansøgning tilbage, og antallet på plejefamilieområdet 
udgjorde 80. 

Tabel 25: Antal re-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 890 
Børne- og unge tilbud 74 
Voksen tilbud 193 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 59 
I alt 1.216 

 
Antallet i Tabel 25 er et udtryk for tilbud, der er blevet re-godkendt i 2015  

Antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor 
Antallet af tilbagekaldte godkendelser opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket 
tema i kvalitetsmodellen, at begrundelsen for tilbagekaldelsen er formuleret. Kun godkendelser, som 
er trukket tilbage af socialtilsynet, figurerer i opgørelsen. 
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Tabel 26: Antal tilbagekaldte godkendelser fordelt på tilbudstyper 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 13 
Børne- og unge tilbud 2 
Voksentilbud 4 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 1 
I alt 20 

                                                              
De tilbagekaldte godkendelser har gennemgået en nærmere undersøgelsesproces, og på baggrund 
heraf har socialtilsynet trukket godkendelsen i 13 plejefamilier og 7 tilbud.  

Tabel 27: Oversigt over primære årsager til tilbagekaldelse af godkendelse 

Årsag 

Tilbudstyper 

Plejefamilier 
Børn- og 
unge til-

bud 

Voksen 
tilbud 

Kombinerede 
børne-/unge 
og voksen-

tilbud 

I alt 

1. Uddannelse og be-
skæftigelse 

0 2 1 0 3 

2. Selvstændighed og 
sociale relationer 

4 2 1 1 8 

3. Målgruppe, metoder 
og resultater 

4 1 1 1 7 

4. Organisation og le-
delse/familiestruktur 
og familiedynamik 

10 2 3 1 16 

5. Kompetencer 6 2 1 0 9 

6. Økonomi 2 2 1 0 5 

7. Fysiske rammer 0 2 0 1 3 
I alt 26 13 8 4 51 
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. 

§ 85 – botilbud 
Socialtilsyn Øst har i løbet af 2015 truffet afgørelse om, hvorvidt kommunale og regionale tilbud, 
som er oprettet efter almenboliglovens § 105 med dertil knyttede servicearealer, er omfattet af so-
cialtilsynets ansvarsområde. Socialtilsyn Øst har ligeledes truffet afgørelser i forhold til private § 85-
tilbud i forhold til tilsynskompetencen. Der er i mange tilfælde tale om lejligheder med fællesarealer 
tilknyttet opgangsfællesskaber og lignende.  
 
Der er i løbet af året taget stilling til i alt 30 tilbud, hvoraf 15 af disse er besluttet omfattet af regler-
ne for socialtilsyn, af disse er to sager anket. I to af de ovenfor nævnte 30 tilbud har Socialtilsyn Øst 
truffet afgørelser, der vedrører private § 85 tilbud. 
 
De ankede sager er ved udfærdigelsen af årsrapporten endnu ikke behandlet i Ankestyrelsen, hvor-
for det ikke er muligt at oplyse udfaldet af klagesagsbehandlingen. Af ankesager fra 2014 har Anke-
styrelsen afgjort to sager, hvoraf Socialtilsyn Øst har fået medhold i en sag og har fået ikke-
medhold i den anden sag.  
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Ved afgørelser omkring offentlige tilbud, hvor udfaldet har været, at tilbuddet ikke er omfattet af 
socialtilsynets tilsynskompetence, skyldes dette for langt hovedpartens vedkommende, at der ikke i 
tilbuddet er de påkrævede servicearealer.  
 
I forhold til enkelte af de offentlige tilbud og begge de to private tilbud, hvor der er truffet afgørelse 
om, at disse ikke er omfattet af socialtilsynets kompetence, er dette i forhold til alle tilbuddene be-
grundet i, at der er tale om boliger lejet på almindelige private lejevilkår. 
 
Det forhold, at det juridiske grundlag for boligdelen er tillagt så stor vægt i forbindelse med vurde-
ringen af tilsynskompetencen, har i forhold til de tilbud, hvor der foruden den botilbudslignende bo-
form efter § 85 også udbydes pladser efter §§ 107 og/eller 108, givet anledning til en del undren i 
tilbuddene og hos kommunerne. Således har tilbuddene givet udtryk for, at de finder det uhen-
sigtsmæssigt at være underlagt to tilsynsførende myndigheder på samme område, når ydelserne, 
der tilbydes, stort set er identiske. 
 

Juridiske konstruktioner – børne- og ungetilbud 
Det er et lovmæssigt krav27, at der for at kunne træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge 
efter serviceloven kræves, at anbringelsesstedet er godkendt28. 

Socialtilsyn Øst kan konstatere, at der er nogle problemstillinger vedrørende godkendelse af op-
holdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5 i serviceloven og tilbud efter § 107 i servicelo-
ven, der kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Problemstillin-
gerne vedrører hovedsageligt organisering og vedtægter. Socialtilsyn Øst kan generelt konstatere, 
at de tilbud, der er organiseret som fonde, vil have problemer med vedtægterne, hvis de har en 
godkendelse efter servicelovens §§ 66 og § 107. Hvis godkendelser i fonde skal justeres ifølge ved-
tægter, eller vedtæger skal justeres efter godkendelse, vil der komme en skævvridning i forhold til 
kommunale og regionale tilbud samt private tilbud, der er organiseret som ApS, A/S, I/S eller en-
keltmandsvirksomhed, da de ikke vil være underlagt samme krav fra Civilstyrelsen29. 

Begrundelsen for at godkende tilbud efter § 66 til også at omfatte unge efter § 107 er oftest, at an-
bringende kommune ikke tildeler den unge et efterværn, men overfører den unge til voksentilbud. 
Disse voksentilbud skal være godkendt til § 107 pladser, og målgruppen er hovedsageligt unge, der 
har været anbragt på institution gennem en periode, før de fylder 18 år, som kommer i betragtning 
til de godkendte § 107 pladser, og det er gerne med udgangspunkt i anbringende kommunes ønske 
om fortsat anbringelse.  

Antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldt og uanmeldte 
tilsynsbesøg 
I forbindelse med Socialtilsyn Østs 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 tilbuddets 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 

                                           
27 Jf. § 66, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 
28 Jf. § 66 a, stk. 1, nr. 2, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015 eller efter § 5 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 
12/02/2016 
29 www.Civilstyrelsen.dk 
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sig gældende, hvis et tilbud får et skærpet tilsyn. Derfor vil det samlede antal tilsynsbesøg være 
højere end det samlede antal gennemførte tilsyn. 

Tabel 28: Gennemførte tilsyn 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 1.599 
Børne- og unge tilbud 132 
Voksentilbud 290 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 123 
I alt 2.144 

 
Af Tabel 28 er det alene gennemførte tilsyn der fremgår. 

Tabel 29: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 

Socialtilsyn Øst 

Tilsynstype Anmeldt Uanmeldt I alt 

Driftsorienterede tilsyn 490 126 616 

Re-godkendelser 1.647 3 1.650 

Ny-godkendelser 251 1 252 

I alt 2.388 130 2.518 

 

Tabel 30: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fordelt på tilbudstype 

Plejefamilier 

Tilsynstype Anmeldt Uanmeldt I alt 

Driftsorienterede tilsyn 376 83 459 

Re-godkendelser 1.107 2 1.109 

Ny-godkendelser 232 1 233 

I alt 1.715 86 1.801 

Tilbud 

Tilsynstype Anmeldt Uanmeldt I alt 

Driftsorienterede tilsyn 114 43 157 

Re-godkendelser 540 1 541 

Ny-godkendelser 19 0 19 

I alt 673 44 717 

 
Af Tabel 29 og Tabel 30 er det også aftaler vedr. ny-godkendelser, der ikke er gennemført endnu, 
der fremgår30.  

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 økonomiske tilsyn, væsentlig ændring, hvor socialtilsynet har den fulde dokumen-
tation 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 mm.  

                                           
30 Datatrækket vedrørende tilsynsbesøg trækkes på aftaler, da det er aftalerne der er anmeldt eller uanmeldte og ikke tilsy-
net. 
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Der har i 2015 været udført 154 administrative tilsyn, 104 af disse tilsyn vedr. plejefamilieområdet 
og 50 vedr. tilbudsområdet.   

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

Henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen 
Borgere, pårørende, ansatte og andre personer kan anonymt kontakte Socialtilsyn Øst med oplys-
ninger om bekymrende forhold på botilbud og i plejefamilier. Socialtilsynet modtager henvendelser-
ne skriftligt, telefonisk og ved personligt fremmøde. 

Til formålet har socialtilsynet etableret en særlig ”whistleblow”-telefon, som er åben for telefoniske 
henvendelser indenfor socialtilsynets åbningstider.  Ligeledes er det muligt at benytte en skriftlig 
webformular via socialtilsynets hjemmeside31.  

Registrering og sagsbehandling 
Socialtilsyn Øst registrerer alle nye henvendelser dagligt på hverdage. Whistleblowteamet står til 
rådighed for faglig sparring om henvendelsen.   

Alle henvendelser bliver registreret enkeltvist, uanset om det er flere anmeldere eller den samme 
anmelder, som kontakter socialtilsynet flere gange.  Antallet af henvendelser er derfor et udtryk for, 
hvordan henvendelserne fordeler sig på temaer, og ikke hvilke temaer der indeholder flest proble-
matikker. 

Tabel 31: Antal henvendelser 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 32 
Børne- og ungetilbud 67 
Voksentilbud 87 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 44 
I alt 230 

 
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 tegner sig på plejefamilieområdet, hvor der også er enkelte familier, som tegner sig 
for et betydeligt antal henvendelser. Det forhold, at der modtages flere henvendelser omkring et 
bestemt tilbud eller en bestemt plejefamilie, er efter Socialtilsyn Østs erfaring ikke nødvendigvis 
udtryk for en dårlig kvalitet i tilbuddet, men kan omhandle henvendelser af chikanelignende karak-
ter typisk fra afskedigede medarbejdere i tilbuddet og biologiske forældre i relation til plejefamilier.  

Antallet af modtagne henvendelser om bekymrende forhold er steget med 25 %. Dette skyldes 
blandt andet, at borgerne og andre af tilbuddenes interessenter har fået større kendskab til whist-
leblowordningen. Ordningen har sin berettigelse, hvilket potentielle indberettere er blevet bevidste 
om. 

                                           
31 www.socialtilsynost.dk 
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Diagram 4: Tiltag på baggrund af henvendelser 

 

De tomme henvendelser indeholder så få data, at de ikke kan anvendes til at identificere tilbud eller 
henvender. 

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

Ved registreringen af de modtagne whistleblow bliver der angivet en årsag til henvendelsen. Denne 
årsag vælges blandt de 16 valgmuligheder, der ligger i it-systemet bestående af 15 konkrete områ-
der 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 modtagne henvendelser vedrører årsagen ”Ledelse – dårlig eller manglende”, efterfulgt af hen-
holdsvis årsagerne ”Andet” og ”Socialfaglige kompetencer – dårlige eller mangelende”. 

I forhold til plejefamilieområdet er der flest modtagne whistleblow under årsagen ”Andet”, ”Social-
faglige kompetencer – dårlige eller manglende”, efterfulgt af årsagerne ”Manglende inddragelse”, 
”Omgangstone” og ”Stofmisbrug/alkoholmisbrug i tilbuddet”. I forhold til de henvendelser, der er 
registreret under årsagen, ”Andet” er der blandt andet tale om whistleblow om misrøgt af de an-
bragte børn og manglende samarbejdsevner både i forhold til biologisk familie og øvrige samar-
bejdsrelationer. 

I forhold til, hvorfra whistleblow modtages, er der for tilbudsområdet primært tale om, at disse mod-
tages af pårørende til anbragte borgere i tilbuddet, ligesom der også modtages en del fra medarbej-
dere i tilbuddene, både, nuværende og forhenværende. 

I forhold til plejefamilieområdet modtages hovedparten af henvendelserne fra pårørende til de an-
bragte børn samt forskellige sagsbehandlere fra det offentlige system. 

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 
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er målrettet dem, men at de i stedet er underlagt den skærpede underretningspligt i henhold til ser-
vicelovens § 153 qua deres profession. Flere af disse myndighedspersoner tilkendegiver, at de helle-
re vil bruge whistleblowordningen, 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 myndigheder32.  

Diagram 5: Anmelderprofil 

 

Tendensen i anmelderprofilen er uændret i forhold til 2014. 

Kendskab til whistleblowordningen   
For at sikre, at både borgere, pårørende, ansatte og andre personer er bekendt med ordningen, har 
Socialtilsyn Øst i 2015 fortsat med følgende tiltag:  

• Ordningen er beskrevet på Socialtilsyn Øst hjemmeside med oplyst kontaktinformationer 
• De sociale tilbud har fået tilsendt en opslagsseddel, som Socialtilsyn Øst har opfordret 

dem til at placere et synligt sted på botilbuddet 
• Socialtilsyn Østs medarbejdere oplyser om ordningen, når de er på tilsynsbesøg 
• Oplysningerne fremgår af visitkort 

 
I forbindelse med tilsyn på opholdssteder og botilbud er det praksis i Socialtilsyn Øst, at tilsynskon-
sulenten tager et opslag med og beder tilbuddet om at hænge dette op et synligt sted, hvis ikke 
allerede tilbuddet har et opslag hængende. 

Socialtilsyn Øst er opmærksom på, at der ikke kan laves opslag om ordningen i plejefamilier, hvorfor 
der ikke bedes herom hos plejefamilierne. 

Socialtilsyn Østs erfaringer om bekymrende henvendelser - whistleblowordningen 
For Socialtilsyn Øst har det gennem 2015 været mærkbart, at kendskabet til ordningen er øget. 

I forhold til de oplysninger Socialtilsyn Øst modtager gennem ordningen, kan disse være udfordren-
de at undersøge. Udfordringen ligger i den dobbelte tavshedsklausul, der gør, at socialtilsynet ikke 

                                           
32 Jf. Kapitel 12, pkt. 324 i vejledning om socialtilsyn nr. 9300 af 30/04/2015 
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kan forholde tilbuddet eller plejefamilien de modtagne oplysninger. Særligt i forhold til henvendel-
ser, der vedrører bløde områder som for eksempel nedværdigende behandling, omgangstone m.v., 
som er vanskeligt objektivt at konstatere ved et tilsynsbesøg, opleves udfordringen større end ved 
forhold, der vedrører mere hårde områder som for eksempel fysiske rammer og økonomi. 

Som tidligere omtalt opleves der også visse udfordringer i forhold til de situationer, hvor samme 
anmelder gentagne gange henvender sig omkring samme tilbud, og hvor dette må betragtes som 
chikane. Disse henvendelser fordrer en del ressourcetræk, idet tilsynene er forpligtet til at håndtere 
disse henvendelser på samme vis som de reelle nye whistleblow. 

Til trods for udfordringerne må det dog samlet set konkluderes, at der via ordningen er modtaget 
oplysninger, som har dannet grundlag for tilsynsmæssige konsekvenser. Oplysninger, som må anta-
ges ikke at ville være kommet tilsynet i hænde, såfremt der ikke umiddelbart havde været en whist-
leblowordning. 

Skærpet tilsyn 
Et skærpet tilsyn33 er et tilsyn, hvor der er ekstra fokus på det enkelte tilbud eller plejefamilie, som 
er afstedkommet efter, at et driftstilsyn eller re-godkendelse har været gennemført. 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.  

At være underlagt skærpet tilsyn er en afgørelse, der træffes for tre måneder ad gangen34, 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 almin-
delige tilsynstakst35. 

I Tabel 33 og Diagram 6 er antal iværksatte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype og angivelse af, 
under hvilket af de syv temaer i kvalitetsmodellen begrundelse for iværksættelse af skærpede tilsyn 
er formuleret.   

Hvis et skærpet tilsyn forlænges yderligere tre måneder, tæller det som et nyt skærpet tilsyn i Ta-
bel 32. 

Tabel 32: Antal udstedte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 0 
Børne- og unge tilbud 3 
Voksentilbud 2 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 2 
I alt 7 

 
Antallet af afgørelser Socialtilsyn Øst har udstedt i 2015, er steget med fire sammenlignet med 
2014. 

  

                                           
33 Jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
34 Jf. § 8 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
35 Jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
 



 

40 
 

Tabel 33: Oversigt over primære årsager til udstedelse af skærpet tilsyn 

 Tilbudstyper 

Årsag Plejefamilier 
Børn- og 
unge til-

bud 
Voksentilbud 

Kombinerede 
børne-/unge 
og voksen-

tilbud 

I alt 

1. Uddannelse og be-
skæftigelse 

0 0 0 0 0 

2. Selvstændighed og 
sociale relationer 

0 0 0 1 1 

3. Målgruppe, metoder 
og resultater 

0 0 2 5 7 

4. Organisation og le-
delse/familiestruktur 
og familiedynamik 

0 6 2 5 13 

5. Kompetencer 0 4 1 3 8 

6. Økonomi 0 3 4 1 8 

7. Fysiske rammer 0 2 2 0 4 

I alt 0 15 11 15 41 

 

Diagram 6: Primære årsager til udstedelse af skærpet tilsyn 

  

  

Antal fordelt på temaer i alt

1.Uddannelse og beskæftigelse

2.Selvstændighed og sociale relationer

3. Målgruppe, metoder og resultater

4. Organisation og ledelse

5. Kompetencer

6. Økonomi

7. Fysiske rammer
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Tabel 34: Udvikling i primære årsager til udstedelse af skærpet tilsyn 

Traditionelle tilbudstyper 2014 2015 

1. Uddannelse og beskæftigelse 0 0 
2. Selvstændighed og sociale relationer 0 1 
3. Målgruppe, metoder og resultater 0 7 
4. Organisation og ledelse/familiestruktur 
og familiedynamik 

3 13 

5. Kompetencer 1 8 
6. Økonomi 4 8 
7. Fysiske rammer 5 4 
I alt 13 41 

 
Antallet af påbud i afgørelserne om udstedelse af skærpet tilsyn er steget med 68 % i forhold til 
2014. Årsagen hertil er blandt andet, at størstedelen af re-godkendelserne er gennemført i 2015.  

Den største forskel i forhold til 2014 er, at der i 2014 ikke var nogen afgørelser om udstedelse af 
skærpet tilsyn på børne- og ungeområdet. 

De hyppigste temaer for udstedelse af skærpet tilsyn i 2015 er: Organisation og ledelse, Kompeten-
cer, Økonomi og Målgruppe, metoder og resultater. I 2014 var de hyppigste årsager: Fysiske ram-
mer, Økonomi og Organisation og ledelse. 

Antal i værksatte påbud og påbuddenes karakter 
Der kan iværksættes påbud36, når der ved et driftstilsyn eller re-godkendelse er konstateret forhold, 
som påkræver handling fra tilbuddets eller plejefamiliens side, hvis socialtilsynet skal kunne god-
kende tilbuddet.  
 
Påbuddene beskriver de forhold, som tilbuddet eller plejefamilien skal rette op på, som forudsætning 
for fortsat 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 kvalitetsmodellen, at begrundelse for iværksættelse af påbud er formuleret.  

Tabel 35: Antal udstedte påbud fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 1 
Børne- og unge tilbud 5 
Voksentilbud 4 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 5 
I alt 15 

 
Antallet af afgørelser Socialtilsyn Øst har udstedt i 2015 er faldet med to sammenlignet med 2014. 

  

                                           
36 Jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
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Tabel 36: Oversigt over primære årsager til udstedelse af påbud 

 Tilbudstyper 

Årsag Plejefamilier 
Børn- og 
unge til-

bud 
Voksentilbud 

Kombinerede 
børne-/unge 
og voksen-

tilbud 

I alt 

1. Uddannelse og be-
skæftigelse 

0 2 0 1 3 

2. Selvstændighed og 
sociale relationer 

0 0 0 1 1 

3. Målgruppe, metoder 
og resultater 

0 2 3 5 10 

4. Organisation og le-
delse/familiestruktur 
og familiedynamik 

0 7 2 5 14 

5. Kompetencer 0 5 3 5 13 

6. Økonomi 0 6 5 4 15 

7. Fysiske rammer 1 4 2 0 7 

I alt 1 26 15 21 63 

 
 

Diagram 7: Primære årsager til udstedelse af påbud 

  

  

Antal fordelt på temaer i alt

1.Uddannelse og beskæftigelse

2.Selvstændighed og sociale relationer

3. Målgruppe, metoder og resultater

4. Organisation og ledelse

5. Kompetencer

6. Økonomi

7. Fysiske rammer
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Tabel 37: Udvikling i primære årsager til udstedelse af påbud 

Traditionelle tilbudstyper 2014 2015 

1. Uddannelse og beskæftigelse 1 3 
2. Selvstændighed og sociale relationer 0 1 
3. Målgruppe, metoder og resultater 2 10 
4. Organisation og ledelse/familiestruktur 
og familiedynamik 

7 14 

5. Kompetencer 4 13 
6. Økonomi 7 15 
7. Fysiske rammer 7 7 
I alt 28 63 

 
Antallet af påbud er steget med 56 % i forhold til 2014. Årsagen hertil er blandt andet, at størstede-
len af re-godkendelserne er gennemført i 2015.  

Den største forskel i forhold til 2014 er, at antallet af påbud er steget med 85 % på børne- og unge-
området. 

De hyppigste temaer for udstedelse af skærpet tilsyn i 2015 er: Økonomi, Organisation og ledelse 
og Kompetencer. I 2014 var de hyppigste årsager: Fysiske rammer, Økonomi og Organisation og 
ledelse. 

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 soci-
altilsynet i forbindelse med godkendelsen fastsætte vilkår37. I henhold til lovgivningen kan socialtil-
synet knytte frister til et vilkår. 

Godkendelse med vilkår kan være særligt relevant for nye tilbud, som ikke har en eksisterende god-
kendelse. 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 godken-
delsen. 

Tabel 38: Antal udstedte vilkår 

Traditionelle tilbudstyper Antal afgørelser Antal vilkår 

Plejefamilier 27 31 
Tilbud 100 142 
I alt 127 173 

 
Afgørelserne om vilkår fordeler sig på 135 re-godkendelser og tre ny-godkendelser. 

Der forekommer tilbud, der har fået flere vilkår. En afgørelse om vilkår kan godt indeholde flere vil-
kår og flere temaer. I de afgørelser om vilkår, hvor der er givet flere vilkår, er det ikke ualmindeligt, 
at vilkårene har forskellige opfyldelsesfrister. Socialtilsynenes it-system til registrering af tilsynene 
understøtter ikke muligheden for at godkende med vilkår, når der føres et driftsorienteret tilsyn, 
hvorfor der er flere re-godkendelser godkendt med vilkår, end der er tilbud, der er godkendt med 
vilkår.  

                                           
37 Jf. § 5 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
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På plejefamilieområdet ligger vilkårene hovedsageligt indenfor temaerne: Familiestruktur og familie-
dynamik, Fysiske rammer og økonomi. Lidt anerledes ser det ud på tilbudsområdet. Her fordeler det 
sig primært på: Organisation og ledelse og Økonomi. 

Indholdet under temaerne er på plejefamilieområdet vedr. primært børne- og straffeattester, om-, 
ny- eller tilbygninger og årsopgørelser. På tilbudsområdet vedr. indholdet hovedsageligt vedtægter, 
regnskab/budget og § 107 og 108 tilbud.  

Væsentlige ændringer 
Tilbuddene har oplysningspligt og skal af egen drift give socialtilsynene oplysninger om væsentlige 
ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget38.  

Socialtilsynene fastsætter en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksi-
sterende tilbud39.  

En væsentlig ændring kan blandt andet vedrøre: 
• Juridisk grundlag 
• Antal pladser 
• Målgruppe 
• Fysiske rammer 

Tabel 39: Antal ansøgninger om væsentlige ændringer 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Børne- og ungetilbud 23 
Voksentilbud 30 
Kombinerede børne-/unge og voksentilbud 14 
I alt 67 

 
Afgørelserne om væsentlige ændringer fordeler sig på 64 re-godkendelser og 3 ny-godkendelser. 

Der er 20 ansøgninger om væsentlig ændringer, der har resulteret i godkendelse med vilkår. 

På plejefamilieområdet gælder oplysningspligten også, men på plejefamilieområdet er der tale om 
ændring af godkendelsen og ikke en væsentlig ændring. Da it-systemerne ikke understøtter regi-
strering af disse ændringer på plejefamilieområdet, kan Socialtilsyn Øst ikke oplyse et nøjagtigt an-
tal. I 2015 estimeres der med, at ændringer af godkendelser på plejefamilieområdet udgjorde 5 % 
af opgaveporteføljen. Det skønnes, at de faktisk modtagne ansøgninger udgør 15-20 % af opgave-
porteføljen.  

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

Klager 
Tilbud og plejefamilier har, hvis de ikke er enige i en afgørelse truffet af socialtilsynet, mulighed for 
at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen40. 

                                           
38 Jf. § 12, stk. 2, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
39 Jf. § 18, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 § 23, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015 
40 Jf. § 19 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
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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 4 uger efter, at tilbuddet har modtaget afgørelsen. 

Socialtilsyn Øst har modtaget ni klager på tilbudsområdet og 12 på plejefamilieområdet. 

Tabel 40: Oversigt over modtagne klager på tilbudsområdet  

Klagens indhold Antal Ankestyrelsens afgørelse 

Tilsynskompetence 2 Socialtilsyn Øst fik medhold 
Takster 

2 
1 er blevet ændret  
1 fik Socialtilsyn Øst medhold i 

Påbud 
2 

1 blev afvist 
1 blev hjemvist 

Afslag på godkendelse 1 Socialtilsyn Øst fik medhold 
I alt 7  

 
I klagesager er der mulighed for at få opsættende virkning41. Ved opsættende virkning er det fortsat 
tilladt at visitere nye borgere til tilbuddet, hvorimod det ved delvis opsættende virkning ikke er til-
ladt at visitere borgere til tilbuddet.  

Der er i to sager klaget over afgørelse om afslag på opsættende virkning. Ankestyrelsen gav Social-
tilsyn Øst medhold i begge afgørelser. 

Tabel 41: Oversigt over modtagne klager på plejefamilieområdet 

Klagens indhold Antal Ankestyrelsens afgørelse 

Afslag på udvidelse af god-
kendelse 

1 Socialtilsyn Øst fik medhold 

Afslag på godkendelse 8 
7 fik Socialtilsyn Øst medhold i 
1 blev hjemvist 

Afslag på yderligere aktind-
sigt 

1 Socialtilsyn Øst fik medhold 

Inddragelse af godkendelse 1 Ophævet 
I alt 11  

 

I en sag er der klaget over afslag på ansøgning om opsættende virkning. Afgørelsen er efterfølgende 
blevet ændret, således at klagen er tillagt delvist opsættende virkning.  

Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid defineres som tidsperioden fra en ansøgning om ny-godkendelse modtages, til 
den er afgjort efter endt høringsperiode. Det er gennemførselstidspunktet, som er afgørende for, 
hvilket år den registres under. Eksempel: En ansøgning modtaget i december 2014 og færdigbe-
handlet i januar 2015 vil fremgå af socialtilsynets årsrapport 2015. 
  

                                           
41 Jf. § 72, stk. 2-6 i lovbekendtgørelse nr. 1052 af 08/09/2015 
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Tabel 42: Antallet af færdigbehandlede ansøgninger 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 126 
Tilbud 13 
I alt 139 

 
Antallet af ny-ansøgninger, der er færdigbehandlet i 2015, er i forhold til 2014 steget med 24 %. 

Diagram 8: Færdigbehandlede ansøgninger i procent 

 

Diagram 9: Sagsbehandlingstid færdigbehandlede ansøgninger 

 

Ovenstående skemaer og diagrammer er kun ny-ansøgninger, der enten er blevet godkendt eller 
ikke godkendt.  
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Som det fremgår, er en sagsbehandlingstid på 7-9 måneder det mest almindelige for både plejefa-
milieansøgninger og tilbudsansøgning.  
 
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 vedr. 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, tilsynet anmoder om ved ansøgningstidspunktet, og at der ofte går lang 
tid med at fremskaffe de nødvendige dokumenter for eksempel oplysninger om tilbuddets eller ple-
jefamiliens økonomi. For nye plejefamilier blev sagsbehandlingstiden i 2015 desuden ofte forlænget 
af ventetid og tilmelding på det påkrævede 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 ændrin-
ger i plejefamiliernes 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 gravid og lign. I disse tilfælde opfordres plejefamilierne til at 
trække deres ansøgning tilbage for at ansøge på et senere tidspunkt, hvor deres livssituation vil væ-
re stabil. Men der er tilfælde, hvor behandlingen af ny-ansøgningen afventer, at plejefamilierne får 
bragt forskellige forhold i orden, inden den videre proces i godkendelsen kan fortsætte. Det er ofte 
forhold, som det alene er plejefamilien, der kan påvirke. En ny-ansøgning kan ikke sættes i bero.  
Dette betyder, at der vil være sager, der har en meget lang sagsbehandlingstid, som skyldes årsa-
ger, der ligger udenfor Socialtilsyn Østs rækkevidde. 

Sagsbehandlingstiden for ny-godkendelser er steget i forhold til 2014. Dette skyldes flere årsager. 
Antallet af ny-ansøgninger er steget med 24 %. Socialtilsyn Øst har fra 2015 oprettet et ny-
godkendelsesteam, der tager sig af ny-ansøgninger på plejefamilieområdet. Etableringen af ny-
godkendelsesteamet har taget lidt ressourcer fra ny-godkendelsesprocessen, men Socialtilsyn Øst 
har en forventning for 2016 om, at sagsbehandlingstiden vil falde på grund af omorganiseringen. 
Socialtilsyn Øst startede endvidere med at afholde grundkurser selv, hvilket har betydet et ressour-
cetræk til udvikling. 

Derudover har Socialtilsyn Øst et stort arbejde med de plejefamilier og tilbud, der vælger at trække 
deres ansøgning tilbage. Det er meget forskelligt, hvornår i godkendelsesprocessen ansøgningerne 
bliver trukket tilbage. Det er et ressourceforbrug, der kunne være brugt langt mere hensigtsmæssigt 
i forbindelse med Socialtilsyn Østs andre tilsynsforpligtelser.  

Tabel 43: Antal ansøgninger trukket tilbage 

Traditionelle tilbudstyper I alt 

Plejefamilier 66 
Tilbud 4 
I alt 70 
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Diagram 10: Ansøgninger trukket tilbage i procent 

 

Diagram 11: Sagsbehandlingstid ansøgninger trukket tilbage 

 

Aktindsigt 
Socialtilsyn Øst har i 2015 behandlet 51 ansøgninger om aktindsigt. De 17 er anmodninger fra sa-
gens part(er) eller partsrepræsentant (advokat) og er behandlet efter forvaltningslovens42 regler. De 
øvrige 34 anmodninger er behandlet efter offentlighedslovens43 regler. Af de 34 anmodninger er ca. 
halvdelen fra pressen og den anden halvdel fra pårørende, kommuner og andre.  

                                           
42 Jf. §§ 9-18 i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014 
43 Jf. §§ 7-14 i lov nr. 606 af 12/06/2013 
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Især anmodningerne fra pressen har krævet stort ressourceforbrug, idet disse ofte har omhandlet 
tilbud, hvor socialtilsynet har et omfattende sagsmateriale.  

Aktindsigt efter offentlighedslovens regler kræver tillige, at enkeltpersoners private forhold ekstra-
heres– dvs. at det har krævet mange ressourcer at gennemlæse alle dokumenter for at fjerne disse 
oplysninger.  
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4. Økonomi 

Budget og regnskab 2015 
Socialtilsynet skal i hver årsrapport give en kort beskrivelse af budget og regnskab for det forgangne 
år.  
 
I Tabel 44 fremgår budget og regnskab 2015 for Socialtilsyn Øst. 

Tabel 44: Regnskab 2015 og budget 2015, 1.000 kr. 

 Budget 2015 Regnskab 2015 Forskel 

Socialtilsyn Østs di-
rekte udgifter, inkl. 
faktiske etablerings-
udgifter 

46.890 48.060 -1.170 

Indirekte udgifter, 
overhead mm. 

2.704 2.193 511 

Udgifter i alt 49.594 50.253 -659 

Indtægter fra objek-
tiv finansiering 

-24.363 -24.363 0 

Indtægter fra til-
synstakster 

-25.231 -19.928 -5.303 

Indtægter i alt -49.594 -44.291 -5.303 

Netto 0 -5.962 -5.962 

 
Socialtilsyn Øst har i 2015 genereret et merforbrug på 5,96 mio. kr. Merforbruget skyldes primært 4 
forhold: 

• For at sikre målindfrielse jf. lov om socialtilsyn har det været nødvendigt at konsultere et 
eksternt revisionsfirma for at sikre produktionen vedrørende re-godkendelser  

• Der har været en ekstraordinær udgift til udvikling af IT-system specifikt for de sociale tilsyn 
• Mindre indtægt end forventet i kategorien tillægstakster   
• Færre indtægter fra tilsynstakster i 2015 end forudsat i budgettet  

Udgifter til en række aktiviteter, der ikke har været indlagt i budget 2015. For eksempel drift til to 
filialer, tilsynsforpligtelse med tilbud og plejefamilier i Hjørring Kommune. 
 
Tabel 45 viser antallet af døgntilbud og plejefamilier mv. omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Øst – 
dels hvor mange, der var forudsat i budgettet for 2015, og hvor mange der faktisk var. 
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Tabel 45: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Øst 

Traditionelle tilbudstyper Forudsat i budget 2015 Faktisk antal i 2015 

Plejefamilier 1.705 1.233 

Tilbud på børneområdet 
(døgntilbud mv.) 

162 138 

Tilbud på voksenområdet 
(døgntilbud mv.) 

310 272 

I alt 2.177 1.643 

Note: Antallet af faktiske tilbud er eksklusiv tilbud / plejefamilier, der var under ny-godkendelse i 2015.  
 
Tabel 45 viser, at der i 2015 var færre tilbud end forudsat og understøtter, hvorfor både udgifter og 
indtægter blev mindre i 2015 end forudsat i budgettet.  
 
Det skal dog bemærkes, at samtidig med at der i 2015 viste sig at være færre tilbud end forudsat, 
var der samtidig flere tilbud med afdelinger, hvoraf nogle er blevet opkrævet en tillægstakst. ”Fal-
det” i antal af tilbud skal derfor ikke nødvendigvis modsvares af et tilsvarende fald i udgifter og ind-
tægter i det enkelte socialtilsyn.  
 
 
I forhold til antallet af tilbud og plejefamilier ved udgangen af 2014 er budget 2015 imidlertid allige-
vel baseret på for høje antalsforudsætninger. Dette skyldes, at budgettet for 2015 blev udarbejdet i 
1. halvår 2014 og således baseret på ”forældet” viden om antallet af tilbud og plejefamilier.  
 

Tilsynstakster og objektive finansieringsandele  
Socialtilsynene opkræver følgende typer af takster44 fra tilbuddene 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 opkræves halvårligt. Nye tilbud skal betale taksten fra den første måned efter de er 
blevet godkendt af socialtilsynet. I 2015 har der i en række tilbud været opkrævet en samlet 
takst i 2. halv år. Dette skyldes at der var tvivl om størrelse og antal afdelinger. 

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

• Takst for væsentlig ændring. Taksten opkræves som et engangsbeløb i tilfælde, hvor der an-
søges 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 ressource-

krævende opgaver. 
• Takster til at dække rejseudgifter mv. for tilsyn med skibsprojekter.  

 
De første tre typer af takster, som udgør langt størstedelen af takstindtægterne, fastlægges som 
gennemsnitlige 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.   
 

                                           
44 Jf. § 23 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/02/2016 
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Tabel 47 viser udviklingen i Socialtilsyn Østs takster fra 2015 til 2016. Tillægstakster og takster for 
skibsprojekter opgøres konkret og individuelt, hvorfor de ikke fremgår af tabellen. 
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Tabel 47: Grundtaksterne (dvs. uden reguleringerne) 

Takstkategori 2014 2015 

0 – 7 34.475 31.573 

8 – 24 41.370 37.888 

25 – 49 68.949 63.147 

>50 103.424 94.720 

Ny-godkendelser   

0 – 7 19.924 21.329 

8 – 24 23.909 25.594 

25 – 49 39.848 42.657 

>50 59.772 63.986 

Væsentlig ændring af eksi-
sterende godkendelse 

  

0 – 7 9.962 10.664 

8 – 24 11.954 12.797 

25 – 49 19.924 21.329 

>50 29.886 31.993 

Skærpet tilsyn   

0 – 7 8.618 7.893 

8 – 24 10.342 9.472 

25 – 49 17.237 15.787 

>50 25.856 23.680 

 
Tabel 47 viser taksterne i 2015 og udviklingen i forhold til 2014. 
 
Tilsynet med plejefamilier bliver dækket af finansieringsbidrag, der opkræves fra kommunerne. De 
kaldes ”objektive finansieringsbidrag”. Det samlede objektive finansieringsbidrag er opgjort ud fra 
de budgetterede omkostninger ved at føre tilsyn med plejefamilierne. Hver kommune betaler for-
holdsmæssigt ud fra antallet af 0-17-årige.  
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5. 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 tilsynsopgaven i hvert deres geogra-
fiske område. Afdelingerne består alle af en afdelingsleder og tilsynskonsulenter. Derudover har so-
cialtilsynet en stabsafdeling, der refererer til tilsynschefen. 

Afdeling Vest varetager tilsynsforpligtelsen med Hjørring Kommune.  

Stabsafdelingen er placeret i Holbæk, men har delt arbejdsplads mellem Holbæk og Nykøbing Fal-
ster. 

 

Medarbejdersammensætning og kompetencer 
Socialtilsyn Øst har pr. 31. december 2015 i alt 86 ansatte fordelt på følgende stillinger: 

• 1 tilsynschef 
• 3 afdelingsledere 
• 69, heraf et mindre antal tidsbegrænsede, tilsynskonsulenter. De fleste tilsynskonsulenter er 

enten uddannede socialrådgivere eller socialpædagoger. Alle med videreuddannelser, der 
eks. Kan være diplom-, leder- og masteruddannelser 

• 13 stabsmedarbejdere. Seks af medarbejderne er AC’er, to medarbejdere har en diplomud-
dannelse, og fem medarbejdere er kontoruddannede 

Demografisk fordeler antallet af ansatte sig på 69 kvinder og 17 mænd. 

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
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Mission og kerneopgave 
Socialtilsyn Østs mission er, jf. 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 socialområ-

de 
• At sikre professionalisme, uvildighed og systematik i tilsynsarbejdet via et fagligt kompetent 

tilsyn.  
 
Socialtilsyn Østs mission har dermed både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv.  

Socialtilsyn Øst har som en del af Holbæk Kommune arbejdet med kerneopgavebeskrivelse. Social-
tilsyn har beskrevet kerneopgaven som:  

Med udgangspunkt i servicelovens formålsbestemmelser skal Socialtilsyn Øst sikre kvali-

tet og trivsel i de sociale 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 Social-
tilsyn Øst i 2015 blandt andet afholdt informationsrunder, hvor Socialtilsyn Østs ledelse har holdt 
møder med alle kommuner i regionen (samt Hjørring). Derudover har Socialtilsyn Øst afholdt infor-
mationsmøder for samarbejdspartnere, herunder for sociale tilbud og plejefamilier. 
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6. Konklusion 
2015 har været præget af travlhed, da alle sociale tilbud og plejefamilier, der indgår i Socialtilsyn 
Østs opgaveporteføjle, skulle re-godkendes inden udgangen af 2015. Til at løfte tilsynsopgaven har 
der ved udgangen af 2015 været 86 medarbejder involveret i tilsynsarbejdet, tilsynskonsulenter, 
medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse. 

Socialtilsyn Øst har udført 2.144 tilsyn og aflagt samtlige tilbud og afdelinger 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 truffet afgørelse om skærpede tilsyn i syv sager, og i de syv afgørelser om skærpede tilsyn er 
der samlet givet i alt 41 påbud. De hyppigste temaer for de skærpede tilsyn er organisation og le-
delse, kompetencer, økonomiske forhold og målgrupper, metoder og resultater.  

Der er iværksat 15 afgørelser med påbud, hvor der samlet er givet 63 påbud.  De hyppigste temaer 
for de iværksatte påbud er økonomiske forhold, organisation og ledelse, kompetencer og målgrup-
per, metoder og resultater. 

Socialtilsyn Øst har modtaget og behandlet 67 ansøgninger om væsentlige ændringer, 20 af disse 
har resulteret i en godkendelse.  

Der er truffet 127 afgørelser om godkendelse med vilkår, og i de 127 afgørelser er der i alt udstedt 
173 vilkår.  

Opgaven med at behandle ny-ansøgninger har igen i 2015 fyldt meget. Det hænger blandt andet 
sammen med, at der blev påbegyndt sagsbehandling for ansøgninger fra mange tilbud og især ple-
jefamilier, 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 kvalitet. 

• At tilbuddene er blevet mere opsøgende for at få kommunerne til at opstille indsatmål for de 
borgere de visiterer til tilbuddene, og at tilbuddene fortsætter det målrettede og professionel-
le arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne.  

• At der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelses-
begrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzoner: Magt el-
ler omsorg? 

• At kvalitetsmodellen har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefami-
lie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan stille til kommunerne mm. Tilsynskonsulenterne 
erfarer, at plejefamilierne tager ansvar og er bevidste om pligter og rettigheder.  

• At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske konstruktioner og grund-
lag, 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 overhol-
delsen af den gældende lovgivning på området.  

• At en lav bedømmelse ikke er det samme som at sige, at kvaliteten i de sociale tilbud og ple-
jefamilierne generelt er dårlig. 

 
Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft er i en positiv udvikling, 
og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet 
ved kontinuerlig dialog. Socialtilsynene får afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst. Det kan 
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endvidere konkluderes, at anvendelse af kvalitetsmodellen som værktøj gør, at der kommer fokus 
på kompetencer og udvikling hos plejefamilierne.   

Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i to år kan 
Socialtilsyn Øst overordnede konstatere, at der er den rette balance mellem kontrol og kvalitetsud-
vikling. 

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

• tilbuddene sætter særlig fokus på en passende størrelse af medarbejderstab og en realistisk 
budgettering i forhold til kompetenceudvikling 

• kommunerne arbejder med færre sagsbehandlingsskift af hensyn til stabiliteten i anbringel-
sen. 

• kommunerne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med indsatsmål for bor-
gerne. 

• omfanget af de manglende handleplaner og årsagerne hertil undersøges eventuelt i et sam-
arbejde med Socialtilsyn Øst og KKR.  

• der arbejdes med ensartet praksis, eventuelt i samarbejde med Socialtilsyn Øst og KKR i for-
hold til tilkøbsydelser på magtanvendelsesområdet. 

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

 
Ovenstående anbefalinger vurderer Socialtilsyn Øst kan være med til at fortsætte den positive ud-
vikling i forhold til kvalitetsløftet, men ser samtidig en mulighed for at styrke samarbejdet på tværs 
af kommunerne, tilbuddene og socialtilsynet. 

  



 
 

 
 

 

Socialtilsyn Øst 
Anders Larsens Vej 7 
4300 Holbæk 
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