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Kommunal medfinansiering.

3.5

Strategisk energiplanlægning – Energi på tværs

Forslag til fælles energivision i
hovedstadsregionen

Energivisionen
Energivisionen skal
•
Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet i forbindelse med omstillingen til
vedvarende energi skaber grøn vækst og beskæftigelse i hovedstadsregionen.
•
Lægge op til et fremtidigt samarbejde mellem universiteter, den offentlige sektor og erhvervslivet, og fungere som en
platform og metode, der understøttes eksempelvis i form af teknologicentre og Living Labs, hvor man kan teste nye
løsninger i 1:1-skala.
•
Indstille anbefalinger til videre handling, der accepteres som et fælles grundlag for omstilling til vedvarende energi.
•
Formidles med henblik på lokal forankring og indragelse af borgere
Energivisionen er
•
Et politisk aftaledokument for et fælles samarbejde med mål og retning for, hvordan vi i hovedstadsregionen vil
omstille til vedvarende energi.
•
Ambitiøs, men samtidig realistisk. Energi på Tværs bibeholder den røde tråd med faglige input i forhold til mål og
retning for visionen.
Energivisionen skitserer
•
En fremtidig organisering og proces for gennemførsel af omstillingen til et fossilfrit samfund med bud på videre
handlinger i en ny fase.
•
Syv udvalgte indsatsområder for at fremhæve områder, som er vigtige og retningsgivende.
Samarbejdet i Energi på Tværs indstiller til
•
At kommuner, region og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen tilslutter sig visionen samt en fremadrettet
organisering for Energi på Tværs.

Vision og mission
Vision
”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal
hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050”.

Mission
”Kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinerer
fremtidige investeringer i energisystemet, så synergier udnyttes og energi- og transportsystemet bliver
effektivt. Der samarbejdes med virksomheder og universiteter om at være førende inden for innovation og
udvikling af grønne løsninger, der sikrer jobskabelse, grøn vækst og øget livskvalitet”.

Hvorfor skal vi samarbejde?
Øget vækst og profilering
•
Omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi i hovedstadsregionen giver særlige muligheder for at fastholde og tiltrække
virksomheder til en grøn dansk metropol, hvor varer og tjenesteydelser produceres med et lille CO2 aftryk. En grøn metropol
medvirker til at profilere Danmark og bidrager til at udnytte de beskæftigelses- og eksportmæssige potentialer i hele landet.
Sikre de rigtige investeringer
•
Det er både teknisk og økonomisk uhensigtsmæssigt, hvis hver enkelt kommune alene fokuserer på selv at blive CO2 neutral eller
selvforsynende med energi. Det kan føre til dyre suboptimeringer og fejlinvesteringer. En vigtig opgave er at sikre de rette
investeringer, så unødige meromkostninger undgås og synergieffekter høstes via en koordineret indsats fra alle aktører, inklusiv
kommunerne. En koordineret strategisk energiplanlægning skal samtidig nyttiggøre de kompetencer og muligheder, der findes i
kommuner, forsyningsselskaber og region, samt bidrage til en optimering af energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen.
Innovation
•
Der skal skabes innovative, grønne løsninger, som er unikke og efterspørges verden over. Disse løsninger skal udvikles og testes
i et samarbejde med de centrale aktører i hovedstadsregionen igennem anvendelsen af demonstrationsprojekter og Living Labs
(fuldskala demonstration).
Sikre høj forsyningssikkerhed
•
Der skal skabes forsyningssikkerhed og fleksibilitet i energisystemet blandt andet gennem en højere grad af anvendelse af lokale
energikilder, som fører til en uafhængighed af importerede fossile brændsler. Ligeledes skal der sikres en omkostningseffektiv og
sikker forsyning af energi til hovedstadsregionens virksomheder og borgere.
Øgede klimaforbedringer
•
En fælles indsats kan bidrage til en forbedret og mere fokuseret indsats for at begrænse den globale opvarmning og det fossile
energiforbrug. Fælles planlægning øger potentialet for at opnå miljøgevinster i et større omfang og hurtigere tempo end ved
individuelle indsatser. En koordineret planlægning kan samtidig fungere som forudsætningen for at løse miljø- og
klimaudfordringerne i hovedstadsregionen.

Indsatsområder
Energibesparelser
•
Dette indsatsområde skal være med til at sikre en ekstra fælles regional indsats for at fremme el- og
varmebesparelser for alle slutbrugere (cirka 30 procent i forhold til 2012). Der skal herunder arbejdes med en styrket
indsats rettet mod både nybyggeri og energirenovering af eksisterende boliger af såvel offentlige som private
bygninger.
Individuel opvarmning
•
Under dette indsatsområde skal der igangsættes en fælles regional indsats mod udfasning af private oliefyr i 2035 og
indpasning af vedvarende energi, herunder fremme af varmepumper.
Gas
•
Indsatsområdet Gas skal arbejde mod en udfasning af naturgas i 2035. Dette gøres ved at udarbejde en fælles
strategi for den bedste anvendelse af grøn gas: fleksibel el, transport, proces og individuel forsyning.
Affald
•
Dette indsatsområde skal fremme en øget genanvendelse af affald med henblik på at mindske den fossile fraktion i
affald til forbrænding og derved understøtte målet om et fossilfrit energisystem i 2035. For eksempel kan
anvendelsen af det udsorterede, organiske affald på biogasanlæg fremmes.
Transport
•
Indsatsområdet Transport skal sikre en øget regional indsats for infrastrukturudvikling inden for transportområdet,
herunder ladestandere og gastankning. Samtidig skal der formuleres fælles krav om brændselsvalg/miljøvalg i
udbudsmateriale til kommunernes transportydelser.

Indsatsområder
Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi
•

Dette indsatsområde skal sikre en øget regional indsats for indpasning af vedvarende energi (biomasse, geotermi,
solvarme og varmepumper) i fjernvarmeforsyningen, herunder understøtte tværgående samarbejder om afprøvning
og demonstration af teknologier inden for vedvarende energi.

Udvidelse og omlægning til fjernvarme
•
Indsatsområdet skal sikre en ekstra regional indsats for at udbrede fjernvarme til naturgasforsynede områder
igennem et samarbejde mellem forsyningsselskaber. Arbejdet skal have fokus på guidelines og investeringsplaner for
udbygning af fjernvarmen således, at naturgas er udfaset i 2035.
Grøn vækst
•
Dette indsatsområde skal sikre, at øget vækst og grøn omstilling går hånd i hånd, så omstillingen af energisystemet
kan bruges som løftestang for udviklingen af nye, forbedrede energiløsninger, der både giver lokale arbejdspladser
og sikrer danske virksomheder en førerposition på verdensmarkedet. Herunder skal synergier med virksomheder
understøttes, eksempelvis via udnyttelse af overvarmeskudvarme eller andre restprodukter.

Indstillinger til videre handling
•

At energivisionen godkendes politisk af Regionsrådet og KKR Hovedstaden som grundlag for den videre
indsats.

•

At skabe grundlag for tværgående strategisk energiplanlægning som koordineres i et samarbejde mellem
kommuner, region og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen.

•

At etablere et fælles energisekretariat der får ansvar for at koordinere samarbejdet om omstilling af energiog transportsystemet til vedvarende energi mellem kommuner, forsyningsselskaber og Region
Hovedstaden.

•

At udarbejde en fælles strategisk energiplan, som region, kommuner og forsyningsselskaber bakker op om

•

Forsyningsselskaberne udarbejder en samordnet strategi for deres investeringer de kommende 10 år, som
herefter evalueres hvert andet år. Strategien samordnes i den første strategiske energiplan.

•

At organisere det videre arbejde under KKR Hovedstaden for at sikre, at den fælles kommunale og
regionale indsats bidrager til at fremme grøn vækst og udnytter samarbejdet med private virksomheder,
universiteter og organisationer.

•

At monitorere og evaluere den samlede effekt af samarbejdet og kommunernes øvrige indsats hver andet
år og revidere den fælles strategiske energiplan hvert fjerde år.

•

At skabe et samarbejde mellem staten og region, kommuner og forsyningsselskaber omkring strategisk
energiplanlægning.

Organisering
Politisk styregruppe
Formål:

At drøfte og forberede beslutningsoplæg til KKR Hovedstaden, Regionsrådet og forsyningsselskabernes bestyrelser i
dialog med relevante interessenter – herunder øvrige forsyningsselskaber med videre.

Bemanding:

Klimapolitisk Forum suppleret med tre repræsentanter fra forsyningsselskabernes bestyrelse.

Administrativ styregruppe
Formål:

At sikre en strategisk prioritering af sekretariatets arbejde, kvalitetssikre politiske beslutningsoplæg og sikre at de
politiske beslutninger forankres hos kommuner og forsyningsselskaber. Derudover skal den administrative styregruppe
betjene den politiske styregruppe, administrativt koordinere arbejdet og samtidig fungere som bestyrelse til de
styrende og operative led i projektet.

Bemanding:

Spejling af den politiske styregruppe.

Sekretariat
Formål:

At sikre at planlægning og implementering af beslutninger om energiinfrastruktur, -produktion, -forsyning og
-besparelser på tværs af sektorer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede system.

Bemanding:

Sekretariatet bemandes med en leder (minimum kontorchefsniveau) og et mindre antal medarbejdere med
projektledererfaring, faglig indsigt i energiplanlægning, netværkshåndtering og erfaring med kommunal
forvaltningspraksis.

Placering:

Sekretariatet knyttes op på et relevant fagligt miljø.

Finansiering:

Samfinansiering mellem Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber.
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Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016
Opsummering af konklusioner og fokusområder

INDLEDNING
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på
såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde
en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en
udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden
arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter
grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er
kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes
indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet,
inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Udviklingen medfører, at der
ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye
tilbud samt opnormering af antal pladser på de eksisterende tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien.
Udviklingsstrategien
for
2016
omfatter
både
det
specialiserede
socialområde
specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

og

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det
specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2016. Styringsaftalen for 2016 vil kan
findes i særskilt dokument. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning
2016 samt tilhørende bilag (bilag 1-6) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale
hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2016
Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 20161 er:




De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
o Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet
kan drives rentabelt og med høj faglighed.
o Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er
nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af
andre tilbud i regionen.
Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.2

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af
Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover indgår der i
Styringsaftale 2016 en fælleskommunal samarbejdsmodel, der efter behov kan sættes i spil for at sikre, at
de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDE
Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig
koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region
Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud
omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region
Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt
drevne tilbud.

1

Afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien blev besluttet mellem hovedstadsregionens kommuner og Region
Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011.
2
Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om
rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.
2

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016
Opsummering af konklusioner og fokusområder
Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det
specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi3. De
væsentligste konklusioner er følgende:



















Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem
kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden
for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde.
Der vurderes således ikke at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller
aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller
pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.
Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger, behovet for sikring af de specialiserede
kompetencer og tilpasning af tilbudsviften til kommunernes og målgruppernes behov bevirker
dog, at der i 2016 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den
mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af de specialiserede social- og
undervisningstilbud.
Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle
tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at
give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere.
En række kommuner peger på, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at finde egnede tilbud til
voksne med hjerneskade, voksne med øvrige svære sociale problemer, voksne med multiple og
sammensatte vanskeligheder samt ældre borgere med komplekse handicap.
Tilsvarende peger en række kommuner på, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at finde
egnede tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder, børn og unge med multiple og
sammensatte vanskeligheder samt unge med misbrug og hjemløshed.
Derudover oplever kommunerne generelt en øget diagnosticering af mennesker med autisme,
autismespektrum forstyrrelser og ADHD.
Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion,
forebyggelse, og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i
nærmiljøet.
Kommunernes tiltag er drevet af et større fokus på at tilbyde hjælpen i nærmiljøet samt at opnå
mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv.
Belægningen i de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, er
gennemsnitligt set forholdsvis høj (96 procent).
Driftsherrerne af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, forventer
ikke væsentlige ændringer i antallet af pladser i tilbuddene i 2016 og årene fremover.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2016 udvalgt fire fokusområder for den
tværkommunale koordination i KKR-regi:
1.
2.
3.
4.

Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD.
Behov for en omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene
Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 bliver i 2016 genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i
hovedstadsregionen.
Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om
voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 4 Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive

3

Der er i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016 gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den
fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud. Analysen viser også udviklingen i belægning og fremtidig
kapacitet.

3

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016
Opsummering af konklusioner og fokusområder
adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor den generelle sikring af
forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen blandt andet vil
være et centralt element.

SÆRLIGT TEMA I HOVEDSTADSREGIONEN
Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der
skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien. Ministeren har ikke valg at
benytte denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.
For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 er det særlige tema følgende:


Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen,
herunder fastsættelse af målsætninger for området.

4

1. november 2014 udmeldte Socialstyrelsen de to første centrale udmeldinger, der vedrører følgende målgrupper Børn og unge med
alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. KKR Hovedstaden skal afrapportere på disse centrale
udmeldinger den 1. marts 2016.

4
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Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016
KKR Hovedstaden

INDLEDNING
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet. Koordineringen af de to områder omfatter ansvaret for udarbejdelse af en
årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningen, der består af en
udviklingsstrategi og en styringsaftale.1
Nærværende dokument omfatter alene styringsaftalen i Rammeaftale for 2016, mens Udviklingsstrategi
for 2016 foreligger i selvstændigt dokument.
Formålet med styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og
prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i
Region Hovedstaden.
Desuden har styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige
konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge
pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.
Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:








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.
Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober samtidig med Udviklingsstrategien. Herefter
har den virkning fra 1. januar det følgende år. Styringsaftalen 2016 er således gældende for perioden 1.
januar 2016 til 31. december 2016, og er omfatter takster, der er gældende i denne periode.
Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så
vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er
dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver,
at aftalen bliver indgået i enighed. Styringsaftalen i Rammeaftale 2016 er godkendt af alle kommuner i
hovedstadsregionen og af Region Hovedstaden.
Denne aftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen
og Region Hovedstaden. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler
mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens
område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper. Takstberegningen for de
regionsdrevne tilbud følger principperne i den fælleskommunale takstmodel. Dog er de indirekte
omkostninger beregnet konkret og holder sig inden for rammerne af den kommunalt aftalte maksimale
overheadprocent.
Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og
samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal

1

Rammeaftalen er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
samt i Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.
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understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris,
som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.
I forhold til angivelser af, hvilke tilbud der er omfattet af styringsaftalen samt taksterne for disse henvises
til www.tilbudsportalen.dk.
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AFTALE OM TAKSTUDVIKLING I 2016
KKR Hovedstaden har i perioden 2011-2015 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud
inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.
Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 og 2016 blev der i 2013 gennemført en analyse og
kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til at sikre et fokus på effektiv
ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Det
overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på
det specialiserede socialområde og specialundervisningen gældende fra 2015 og to år frem for på denne
måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud.
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået følgende flerårig strategi for takstudviklingen på
det specialiserede socialområde og specialundervisning:


At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til
og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til
prisniveauet i 2014.

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden er enige om at fastholde den flerårige strategi for
takstudviklingen i Styringsaftale 2016. Desuden har KKR Hovedstaden besluttet, at der fra den nuværende
aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på 7 procent af
de direkte omkostninger (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for
kommunerne under ét ved udgangen af 2017.
Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne og Region Hovedstaden, som
drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) og i KKR samt i Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden og
Region Hovedstaden har godkendt følgende tiltag, som skal indarbejdes i analyserne:




Takstudviklingen skal måles eksklusiv de beregnede omkostninger (forrentninger, afskrivninger
og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år.
Driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse skal opdeles på de enkelte
elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftalen.
I forbindelse med analyserne af takstudviklingen skal der foretages en række selvstændige
analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt
udviklingen i de anvendte belægningsprocenter.

For at understøtte et fokus den flerårige strategi for takstudviklingen er der nedsat en permanent
takstanalysegruppe i regi af Embedsmandsudvalget for socialområdet og specialundervisningen
bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region
Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen har til opgave at
udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad
hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.

STYRINGS- OG UDVIKLINGSTILTAG FOR 2016
KKR Hovedstaden opfordrer hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden til fortsat at
fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Herunder opfordres kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden til systematisk at arbejde
med følgende områder:
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At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som
sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk
opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.
At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne
på myndighedssiden.
At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den
fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.
At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de
eksisterende rammer i Styringsaftalen.
At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.
At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af
indsatserne.
At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne
på driftsherresiden.
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TAKSTMODEL
Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2016, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om
beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven af 12. januar 2015.
Takstmodellen omfatter alle tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, som
kommunerne og Region Hovedstaden har overtaget per 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er
oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker salg af pladser til kommuner.
Takstmodellen omfatter desuden selvejende tilbud, der har driftsoverenskomst med en kommune eller
Region Hovedstaden.
Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal beregnes på baggrund af de samlede
langsigtede gennemsnitsomkostninger og -indtægter i de pågældende tilbud.

TAKSTMODELLENS OMKOSTNINGSELEMENTER
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler, at driftsherrerne anvender en fælles model til
beregning af takster og efterregulering, der inddeler takstberegningen i de enkelte
omkostningselementer, jf. den model, der fremgår af bilag 1 til Styringsaftale 2016.
Anvendelse af denne model skal bidrage til at sikre, at alle centrale elementer af takstberegningen indgår i
kommunernes og Region Hovedstadens takstberegninger. Samtidig giver modellen en vis fleksibilitet i
forhold til beregning af de direkte omkostninger, ligesom den vil lette kommunernes og regionens
indberetning af takstoplysninger i forbindelse med de årlige analyser af takstudviklingen.

ENS OMKOSTNINGSMODELLER
Der anvendes den samme omkostningsberegningsmetode på alle typer tilbud, medmindre andet er aftalt.
Omkostningsberegningen baseres på budgettet for det år, taksten gælder.

KLAR SKELNEN MELLEM FORSKELLIGE OMKOSTNINGSELEMENTER
Der er en klar skelnen mellem direkte, indirekte og beregnede omkostninger.
Nedenstående beskrivelse af omkostningselementerne er ikke udtømmende, men angiver retningslinjer
for takstberegningen.
D IREKTE OMKOSTNINGER
De direkte omkostninger består af alle de udgifter og indtægter, der direkte knytter sig til den
pågældende aktivitet. Det vil som udgangspunkt sige de udgifter og indtægter, der fremgår af tilbuddenes
budget, men også den andel af budgetbeløbet, der entydigt kan henføres til tilbuddet.
Direkte omkostninger omfatter således:






Løn til personale ansat på tilbuddene (samtlige lønandele, fx pensionsbidrag, feriepenge,
jubilæumsgratialer, atp, AER), samt andel af centrale lønpuljer, som ikke er udmøntet på
budgetteringstidspunktet.
Øvrige personaleudgifter til personale ansat på tilbuddene (uddannelse, udviklingsudgifter,
tjenesterejser, befordring, forsikringer).
Køb (leasing) af varer og tjenesteydelser, som foretages af tilbuddene og afholdes af tilbuddenes
budget.
Tilbuddenes ejendomsudgifter (husleje, varme, el, vand, skatter, afgifter, forsikringer,
vedligeholdelse, snerydning, rengøring).
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Transport af brugere, det vil sige den del af brugertransport, der er omfattet af tilbuddenes
transportforpligtelse og som er en del af tilbuddenes budget (fx udflugter og lignende). Befordring
mellem hjem og tilbud afregnes direkte med den enkelte kommune og indgår således ikke i
takstberegningen.
Administrative udgifter som budgetmæssigt er henført direkte til tilbuddet, det vil sige både løn,
øvrige personaleudgifter, samt køb af varer og tjenesteydelser. Det gælder også tilbuddets udgifter
til konsulentbistand, supervision og rådgivning.
Udgifter forbundet med tilsyn (Socialtilsyn).
Reparation og vedligeholdelse. Her kan budgettet tilpasses den enkelte tilbuds forhold, eller der
kan anvendes en vejledende norm i budgetteringen svarende til 2 procent af de øvrige direkte
omkostninger.

I NDIREKTE OMKOSTNINGER
De indirekte omkostninger består af de udgifter og indtægter, der er budgetteret i driftsherres budget og
som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte
tilbud.
Indirekte omkostninger omfatter således:






Andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation,
rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ
ledelse m.m.).
Hertil skal lægges øvrige udgifter der knytter sig til personalet ansat i centrale støttefunktioner (ITudstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, kantine, ejendomsudgifter - jf.
eksempler på ejendomsudgifter under de direkte omkostninger).
Andel af køb af varer og tjenesteydelser der indgår i driften af tilbuddet, men som foretages af
driftsherre og afholdes på det centrale/fælles budget (fx andel i udviklingsomkostninger, i centrale
IT-systemer og telefonanlæg, m.v.).

Den vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud, er 7 procent af
de direkte omkostninger (overheadprocent). Dog er det besluttet, at der fra den nuværende aftalte norm
på 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved
udgangen af 2017.
Region Hovedstaden beregner de indirekte omkostninger konkret og holder sig inden for rammerne af
den kommunalt aftalte maksimale overheadprocent.
Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning følger årligt op på eventuelle afvigelser
fra den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter. I forbindelse med opfølgningen vil
driftsherrer, der har besluttet, at de indirekte udgifter skal udgøre en højere procent af de direkte
omkostninger end 7 procent, skulle fremvise dokumentation med forklaringer på og sandsynliggørelse af
behovet for en højere procent.
B EREGNEDE OMKOSTNINGER
Beregnede omkostninger består af de omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og
omkostning i budgetåret. Det betyder, at større anskaffelser og bygningsudgifter, der optages i
driftsherres anlægskartotek kun indgår i takstberegningen med de efterfølgende års forrentning og
afskrivning.
De beregnede omkostninger omfatter således:


Beregnede tjenestemandspensioner (hvis pensionerne er forsikringsmæssigt afdækket, skal den
beregnede tjenestemandspension anvendes og ikke udgifterne til forsikringsdækningen).
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-

-



De fremtidige udgifter til tjenestemandspensioner for ansatte tjenestemænd indregnes i
takstgrundlaget med en fast procentdel af lønsummen for de på tilbuddet ansatte
tjenestemænd. Dette gælder uafhængigt af, om pensionerne er afdækket forsikringsmæssigt
eller ej.
Der anvendes en procentsats på 20,3.
Det bemærkes, at det beregnede pensionsbidrag kun skal dække den del af
pensionsforpligtelsen, som ligger efter 1. januar 2007. Pensionsrettigheder, som er opsparet før
denne dato er udlignet ved overførslen af aktiver og passiver fra amt til kommuner og region.

Forrentning og afskrivning af alle de aktiver, der medgår til driften af tilbuddet (der medtages ikke
forrentning af likvide midler/driftskapital).

Den enkelte driftsherres regnskabspraksis afgør værdiansættelse og afskrivningsprofil på de aktiver, der
medgår til at levere ydelsen. Der er således ikke forskellige afskrivningsmetoder indenfor samme
kommune/region. Det forudsættes til gengæld, at:
-

Ingen driftsherrer opskriver værdien af aktiver overført fra det tidligere amt, med mindre
værdiforøgelsen kan begrundes i en værdiforøgende renovering eller lignende.
Ingen driftsherrer ændrer regnskabspraksis med det formål at øge takstniveauet.
Aktiver som anskaffes (straksafskrives) over tilbuddets driftsbudget kan ikke indgå i tilbuddets
kapitaludgifter (gælder også forrentning).
Renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit anvendes til at beregne forrentningen
af aktiverne. Rentesatsen opgøres per 1. april året forud for takstberegningsåret, så
beregningen kan danne grundlag for den årlige rammeaftaleredegørelse og gælde for taksten
det efterfølgende år.
Kommunekredit har pr. 1. april 2015 opgjort renten på et 20-årigt fastforrentet lån til 1,30
procent.

Det betyder, at:
-

Variationen i renteniveauet bliver opfanget med ca. et års forsinkelse, men medfører en øget
prissikkerhed.
Det er restgælden, der forrentes. Det vil sige aktivets værdi primo året, før nedskrivningen med
de afskrivninger, der foretages i takstberegningsåret.

A LMINDELIGE INDTÆGTER
Fra summen af direkte, indirekte og beregnede omkostninger fratrækkes almindelige indtægter, herunder
beboerbetaling og salg af producerede ydelser.

L ANDS - OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER
For de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som har en objektiv finansieringsandel,
fratrækkes den objektive finansiering takstgrundlaget inden beregning af takst pr. dag.

FORDELING AF OMKOSTNINGSELEMENTER I TILBUD MED FLERE TAKSTNIVEAUER
I tilbud med flere takstniveauer (jf. Aftale om prisstruktur side 9) skal det omkostningsbaserede budget
fordeles ud på de enkelte takstniveauer. Fordelingen af omkostningerne skal afspejle det reelle
ressourceforbrug inden for de enkelte takstniveauer. Driftsherre kan enten fordele de direkte, indirekte
og beregnede omkostninger ud fra konkrete vurderinger af ressourceforbruget inden for hver enkelt
takstgruppe, eller forholdsmæssigt efter fordelingsnøgler fastsat af driftsherre.
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Af bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af takster fordelt på de forskellige
omkostningselementer. Bilag 1 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.
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AFTALE OM PRISSTRUKTUR
Driftsherre skal fastsætte takster for de enkelte ydelser (paragraffer), som driftsherre leverer inden for
styringsaftalens område. Driftsherre kan dog også fastsætte takster for ydelsespakker, der består af en
eller flere ydelser inden for styringsaftalens område. Taksten for ydelsespakken skal beregnes på
baggrund af taksten for de enkelte ydelser. Eksempelvis kan driftsherre fastsætte én samlet takst for §107
og § 104 på baggrund af de individuelt beregnede takster for de to ydelser.
Af hensyn til konteringen skal afregningen for ydelsespakken udspecificeres på de enkelte ydelser
(paragraffer).
Taksten for en ydelse eller en ydelsespakke beregnes som en pris per dag eller en pris per time.
Såfremt driftsherre omlægger fra takster for de enkelte ydelser til takster for ydelsespakker i et
eksisterende tilbud vil dette i udgangspunktet kun gælde borgere henvist efter omlægningen. For de
eksisterende borgere i det pågældende tilbud kan omlægningen til ydelsespakker kun ske efter aftale med
pågældende borgeres handle-/betalingskommuner.
Driftsherre kan vælge at inddele en ydelse eller en ydelsespakke i to eller flere takstniveauer, når taksten
for de enkelte niveauer afspejler forskelligt indhold eller omfang af ydelsen eller ydelserne. Driftsherre
skal tilstræbe at holde antallet af takstniveauer på et niveau, der sikrer gennemsigtighed i prisstrukturen.
En inddeling i to eller flere takstniveuaer skal foretages ud fra grupperinger af brugerne med
udgangspunkt i brugernes funktionsniveau og behov for ydelser. Til hvert takstniveau skal der være
tilknyttet en beskrivelse af brugergruppens funktionsniveau, der skal tage udgangspunkt i den terminologi
og kategorisering af funktionsniveauer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden eller i socialfaglige
metoder som ICS-metoden for tilbud på henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet. Desuden
skal der til hvert takstniveau tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget og tyngden af
de leverede ydelser (fx socialpædagogisk støtte, terapi, pleje og omsorg m.v.).
For tilbud, som er mulige at anvende i større eller mindre grad (fx dagtilbud), kan driftsherre indregne
benyttelsesgraden som en procentvis afvigelse fra taksten.
Betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes. Som udgangspunkt
anvendes der ikke abonnementsordninger.

BEREGNINGSGRUNDLAGET
Taksten beregnes på grundlag af en belægningsprocent i tilbuddet, som fastsættes på baggrund af den
forventede aktivitet i tilbuddet.
Den forventede belægningsprocent beregnes som et gennemsnit af belægningsprocenterne 2 år forud for
budgetåret. For 2016 anvendes eksempelvis gennemsnittet af den faktiske belægningsprocent i 2013 og
2014.
Såfremt driftsherre har viden, der tilsiger, at belægningen vil blive højere end gennemsnittet af to
forudgående år, kan driftsherre vælge at anvende en højere belægningsprocent.
Har der været tale om en midlertidig overbelægning, kan denne udelades i beregning af
belægningsprocenten. Der kan aldrig anvendes en belægningsprocent over 100.
Ved takstberegning for kvindekrisecentre, forsorgshjem og på misbrugsområdet
belægningsprocenten beregnes på baggrund af antallet af betalende brugere de to forudgående år.

skal
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B EREGNING AF BELÆGNINGSPROCENT I TILBUD MED FLERE TAKSTNIVEAUER
For tilbud med to eller flere takstniveauer beregnes den forventede belægningsprocent på baggrund af
tilbuddets samlede, gennemsnitlige belægning i 2 år forud for budgetåret, vægtet efter takstniveauernes
andel af det samlede omkostningsbaserede budget. Den beregnede belægningsprocent anvendes på alle
takstniveauer.
Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af den forventede belægningsprocent i tilbud
med flere takstniveauer. Bilag 2 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.

KENDTE OG FASTE TAKSTER
Taksterne beregnes for ét år ad gangen og skal gøres kendte, så snart de foreligger og inden den 1. januar
i det år taksterne gælder, og kan ikke siden ændres. Risikoen for, at taksten er fejlbehæftet, påhviler
driftsherren.
Det er aftalt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, at takster for
kommunalt og regionalt drevne tilbud beregnet efter principperne i styringsaftalen i udgangspunktet ikke
er til forhandling.

EFTERREGULERING
Over- eller underskud inden for 5 procent af tilbuddets omkostningsbaserede budget, der ligger til grund
for takstberegningen, afholdes af driftsherren. Over- eller underskud ud over +/- 5 procent af det
omkostningsbaserede budget skal efterreguleres i taksten for tilbuddet senest 2 år efter det år afvigelsen
vedrører.
Det er ikke tilladt for tilbud løbende at have overskud inden for 5-procentsgrænsen og på den måde
akkumulere overskud over flere år.
Overskud kan anvendes til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller lignende på de af
driftsherrens tilbud, der er omfattet af styringsaftalen. Overskud på et tilbud, der er omfattet af
styringsaftalens områder, kan ikke anvendes til at dække underskud på et tilbud, der ikke er omfattet af
styringsaftalen.
Underskud inden for 5 procent af tilbuddets omkostningsbaserede budget skal for eksempel dækkes ved
effektivisering eller af overskud på andre af driftsherrens tilbud, der er omfattet af styringsaftalens
områder.
Efterreguleringen beregnes som nettoresultatets afvigelse (summen af afvigelser på udgifts- og
indtægtssiden) fra det omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen omfatter alene afvigelser i
tilbuddets direkte omkostninger samt takstindtægterne, mens der ikke medregnes afvigelser på de
indirekte og de beregnede omkostninger.
Da taksten det første år skal fastsættes, inden det endelige regnskabsresultat foreligger, skal en eventuel
efterregulering det første år bero på den forventede afvigelse. Eventuelle forskelle mellem den
forventede afvigelse og den faktiske afvigelse skal modregnes i efterreguleringen to år efter.
Driftsherrer, der i en overgangsperiode ændrer taksten, som følge af efterreguleringer af afvigelser på
over +/- 5 procent af budgettet, skal ved forespørgsel kunne fremvise dokumentation for
takstberegningen, herunder angivelse af, hvornår afvigelsen forventes dækket ind og taksten
restabiliseret.

12

Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016
KKR Hovedstaden

Af bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering. Modellen er illustreret med
en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 1 kan findes som særskilt dokument på
www.rammeaftale-h.dk.
KL justerede i februar 2015 sit skøn for pris- og lønfremskrivningen for 2015 og fremover. Således blev
fremskrivningen fra 2014 til 2015 nedjusteret fra 2,0 procent til 1,3 procent. Det er besluttet, at de
beregnede takster for 2015, der tager udgangspunkt i den oprindelige fremskrivning på 2,0 procent,
fastholdes, samt at overskud opbygget i 2015 som følge heraf skal indregnes i den almindelige
efterregulering senest to år efter.

SÆRSKILT EFTERREGULERING I 2016 SOM FØLGE AF SOCIALTILSYN
Det er muligt for de kommunale driftsherrer at foretage særskilt efterregulering i takstberegningen som
følge af afholdte mer- eller mindreudgifter til Socialtilsynet, i forhold til hvad de kommunale driftsherrer
anvendte på tilsyn før etableringen af Socialtilsynet, i 2015. Afholdte mer- eller mindreudgifter til
Socialtilsynet efterreguleres i takstberegningerne for 2016. Driftsherrer skal kunne fremvise
dokumentation for behovet for at foretage særskilt efterregulering.
Den særskilte efterregulering er undtaget de gældende principper i styringsaftalen om efterregulering af
over- og underskud. Det vil sige, at den særskilte efterregulering kan foretages, selvom overskuddet er
mindre end grænseværdien på fem procent. Da Region Hovedstaden beregner de indirekte omkostninger
konkret, er tilbud drevet af Region Hovedstaden ikke omfattet af den særskilte efterregulering.

B EREGNING AF EFTERREGULERING I TILBUD MED FLERE TAKSTNIVEAUER
For tilbud med to eller flere takstniveauer beregnes efterreguleringen af over- og underskud på baggrund
af nettoresultatets afvigelse fra tilbuddets samlede omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen
fordeles forholdsmæssigt ud på takstniveauer ud fra deres andel af det samlede omkostningsbaserede
budget.
Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering ved anvendelse af flere
takstniveauer. Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 2
kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.

FORHØJELSE AF BEREGNINGSGRUNDLAGET
Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af pris- og lønregulering,
lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering
af målgruppe). Det betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel, tilpasses driftsherres
budget hertil. Ved væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, skal
driftsherre hurtigst muligt og senest ved budgetvedtagelsen varsle brugerkommunerne om ændringerne
og begrundelserne herfor.

SÆRLIGE TILBUD OG YDELSER
Der er nogle tilbud, som har eller udvikler meget specialiserede ydelser, blandt andet lands- og
landsdelsdækkende tilbud. Samtidig bliver nogle tilbud specielt tilpasset den enkelte bruger eller
midlertidigt tilrettelagt i forbindelse med ventetid til tilbud. I forbindelse med rammeaftalen gives
mulighed for at aftale andre betalingsmodeller end de anbefalede og indgå særaftaler mellem
brugerkommuner og driftsherrer.
Særaftaler giver som udgangspunkt ikke driftsherrer ret til at træde ud af takstaftalen. Driftsherrer, der
har indgået særaftaler, bør således fortsat tilstræbe at opfylde takstaftalen. En særaftale kan, dog ved
fremvisning af dokumentation, bruges som forklaring på afvigelser fra den faktiske takstudvikling.
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PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE
FRISTER FOR AFREGNING FOR BRUG AF TILBUD
Driftsherrerne afregner månedsvis forud, hver den 10. i måneden.
På forudbestilte aflastningspladser meldes afbud senest 14 dage før det aftalte tidspunkt. Afbud senere
end 14 dage før medfører betaling for den bestilte aflastning.

OPSIGELSESVARSLER
Der er fastlagt opsigelsesvarsler for de forskellige tilbud. For alle tilbud gælder, at opsigelsesvarslet
bortfalder, hvis en opsagt plads bliver besat med det samme.






Sociale tilbud (botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse): Løbende måned plus 30 dage.
Akutpladser på børneområdet: Løbende måned plus 30 dage.
Aflastning: Løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestilt plads senest 14 dage før.
Beskæftigelsescentre og erhvervsmæssig afklaring: Løbende måned plus 30 dage.
Specialundervisning, børn: Løbende måned plus 90 dage.

FORLÆNGET VARSEL VED OPSIGELSE AF FLERE PLADSER
Når en brugerkommune på samme tilbud vælger at opsige tre eller flere pladser inden for en periode på 3
løbende måneder, eller pladser svarende til indtægter på 20 procent eller mere af tilbuddets
takstbaserede indtægtsbudget, forlænges opsigelsesvarslerne til løbende måned plus 6 måneder.
K29 kan aftale længere opsigelsesvarsler på enkelte, særligt sårbare tilbud. Der er for 2016 ikke aftalt
længere varsler på konkrete tilbud.

OPFØLGNINGSMEKANISMER FOR BORGERES PLACERING I TAKSTNIVEAUER
Handlekommune og driftsherre/tilbud har pligt til at rette henvendelse til hinanden, såfremt det vurderes,
at en borger bør flyttes til enten et højere eller et lavere takstniveau.
Én gang årligt skal der i samarbejde mellem handlekommune og driftsherre/tilbud, for eksempel i
forbindelse med opfølgning på handleplaner, foretages en vurdering af borgerens funktionsniveau og
behov for ydelser med henblik på borgerens placering i takstniveau.
Handlekommune og driftsherre/tilbud kan ud fra en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for
ydelser til enhver tid anmode om omplacering af en given borger fra ét takstniveau til et andet.
Den modsatte part skal tilstræbe at oplyse, om man er enig i denne vurdering senest ti hverdage fra, at
der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag til vurdering af sagen. For at sikre fremdrift i
sagsbehandlingen skal den modsatte part ved modtagelse af anmodning om omplacering hurtigst muligt
indhente de nødvendige oplysninger om sagen.
I tilfælde af uenighed henstilles til, at handlekommune og driftsherre/tilbud i fællesskab, og i dialog med
borgeren, hurtigst muligt finder alternative løsninger inden for samme tilbud under hensyntagen til
borgerens rettigheder.
Hvis der ikke kan findes en løsning inden for tilbuddet, er det handlekommunens forpligtelse at finde
alternative tilbud til borgeren.
Ved enighed om omplacering fastsættes tidspunktet for iværksættelse af omplaceringen efter konkret
aftale mellem handlekommune og driftsherre/tilbud.
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AFTALE OM ETABLERING OG LUKNING AF TILBUD OG PLADSER
KKR Hovedstaden har ikke indgået konkrete tværkommunale aftaler eller aftale med Region Hovedstaden
om oprettelse og lukning af tilbud og pladser i 2016.

PRINCIPPER FOR ETABLERING AF TILBUD
Ved etablering af et nyt tilbud, der forventes at være afhængigt af salg af pladser til andre kommuner, er
det driftsherres ansvar at vurdere behovet for tilbuddet og dimensioneringen af det.
Ved etablering af et nyt tilbud, som vil være afhængig af salg af pladser til andre kommuner, kan
driftsherre indgå aftaler med konkrete kommuner om følgende alternative finansieringsmodeller:




Forpligtende købsaftaler. Herved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser garanterer
for betaling af et bestemt antal pladser i et tilbud i en aftalt periode, hvis pladserne ikke efterspørges
af andre.
Aftaler om delt finansieringsansvar. Herved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser
bidrager til finansieringen af et konkret tilbud, uden at kommunalbestyrelsen selv er driftsherre.

Aftalerne skal indgås med konkrete kommuner og kan ikke forpligte kommuner, som ikke er omfattet af
aftalen.
Desuden kan driftsherre ved etablering af nye tilbud vælge at anvende en lavere belægningsprocent i en
opstartsperiode. Længden af opstartsperioden fastsættes af driftsherre, men må maksimalt være løbende
år plus 12 måneder.
Driftsherre skal informere brugerkommunerne om, hvorvidt der anvendes en lavere belægningsprocent i
en opstartsperiode, inden brugerkommunerne visiterer borgere til tilbuddet.
Ved anvendelse af lavere belægningsprocent i en opstartsperiode gælder følgende undtagelser fra det
gældende princip om efterregulering af over- og underskud:
 Driftsherre må ikke efterregulere som følge af en negativ afvigelse fra det omkostningsbaserede
budget i opstartsperioden.
 Positive afvigelser fra det omkostningsbaserede budget på mere end 5 procent skal efterreguleres
over for de kommuner, der har anvendt tilbuddet i opstartsperioden.
Efter opstartsperiodens ophør skal driftsherre anvende en estimeret belægningsprocent, der er fastsat ud
fra belægningsprocenten i sammenlignelige tilbud. Denne beregningsmetode må maksimalt anvendes i 3
år efter opstartsperiodens ophør. Herefter skal driftsherre anvende det gældende princip for beregning af
belægningsprocenten.

PRINCIPPER FOR LUKNING OG OMLÆGNING AF TILBUD
Driftsherre skal selv afholde alle udgifter forbundet med lukning af tilbud.
Driftsherre kan indregne etableringsudgifterne ved omlægning af tilbud i taksterne fremadrettet fra
næste budgetår efter gældende principper for forrentning og afskrivning, således at de takstændringer,
dette måtte medføre, er kendte på forhånd.
Ved lukning og omlægning af tilbud skal driftsherre i forbindelse med varsling af ændringerne inddrage
brugerkommunerne med henblik på planlægning af overgangsperioden. Planlægningen kan blandt andet
omfatte konkrete planer for ind- og udslusning af borgere.
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Ved lukning og omlægning af tilbud har handlekommunen ansvar for at finde alternative tilbud til borgere,
som ikke længere kan rummes i tilbuddet.
For at give driftsherre mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet skal brugerkommunerne
varsle om forventede markante ændringer i efterspørgslen, så snart viden herom foreligger.

FÆLLES AFTALE OM VISITATION TIL KOMMUNIKATIONSCENTRE
Siden 2011 har hovedstadsregionen haft en fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene,
som har indgået i rammeaftalerne for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Pr. 1.
januar 2016 træder en ny fælles visitationsaftale i kraft, der fremadrettet vil være udgangspunkt for
samarbejdet mellem kommunikationscentre og kommunerne i hovedstadsregionen.
Den nye visitationsaftale fremgår af bilag 3 til Styringsaftale 2016. Bilag 3 kan findes som særskilt
dokument på www.rammeaftale-h.dk.

KOMMUNERS OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD
En kommunalbestyrelse kan en gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i
kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele
regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. 2 For indeværende valgperiode skal
dette således meddeles senest 1. januar 2016. Meddelelse herom skal indskrives i styringsaftalen for
pågældende år. Overtagelse af tilbuddet skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år, dvs. for
indeværende valgperiode 1. januar 2017.
Når kommunen fremsætter en anmodning om overtagelse påhviler det regionen at fremkomme med
overtagelsesvilkårene.3
Af hensyn til overholdelse af varslingsreglerne i forhold til berørte medarbejdere, en hensigtsmæssig
driftstilrettelæggelse og gennemførelse af en god overdragelsesproces er det i rammeaftalen fastlagt, at
overtagelse normalt sker ved et årsskifte, og at kommunens anmodning om overtagelse senest
fremsættes 1. januar året før overtagelsen, og gerne i forbindelse med kommunens godkendelse af
rammeaftalen for året før overtagelsen. Anmodning til regionen om overtagelse af tilbud forudsætter
behandling i kommunalbestyrelse/byråd, inden regionen udarbejder det konkrete overtagelsestilbud.
Varsling af medarbejdere kan først bindende ske på grundlag af en endelig indgået aftale om overtagelsen
mellem kommunalbestyrelse/byråd og Regionsrådet.
To af kommunerne i hovedstadsregionen henholdsvis Helsingør og Tårnby Kommuner har meddelt, at de
har igangsat en proces om at gøre brug af muligheden for overtagelse af et regionalt tilbud i denne
valgperiode.
Helsingør Kommune har igangsat en proces, hvor der overvejes en overtagelse af det regionale døgntilbud
3-kløveren, afdeling Margueritten til børn og unge udviklingshæmmede (SEL § 66, nr. 6).
Tårnby Kommune har igangsat en proces om overtagelse af det regionale botilbud Pensionat Kamager
(SEL § 108) til voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Kommunalbestyrelsernes næste mulighed for at anmode om overtagelse af et regionalt tilbud er i
forbindelse med Rammeaftale 2020, og senest den 1. januar 2020.

2

Jf. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og
forskellige andre love.
3 Jf. Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006.
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KØB OG SALG AF PLADSER UDEN FOR HOVEDSTADSREGIONEN
Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene
regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for
samme region.
I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i forskellige
regioner anbefales det, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle
købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Købskontrakterne
bør indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.v.
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PROCEDURER OG TILTAG I FORHOLD TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD
I Udviklingsstrategi 2016 er ni selvstændige tilbud blevet defineret som de mest specialiserede tilbud i
hovedstadsregionen. Tilbuddene er målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for
specialiseret støtte og behandling og udgør en delmængde af de højt specialiserede tilbud omfattet af
Udviklingsstrategien.4
De mest specialiserede tilbud er underlagt en særlig samarbejdsmodel defineret som ”nødbremsemodellen”. Formålet med modellen er at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud
bevares og udvikles. Modellen beskrives nedenfor.

NØDBREMSE-MODELLEN
Den særlige samarbejdsmodel til at understøtte de mest specialiserede tilbud er underlagt følgende
forudsætninger:





Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk er gældende
for alle tilbud defineret som mest specialiserede.
Modellen er dynamisk og har løbende fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde
fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk.
Modellen har fokus på incitamenter, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer.
Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring af tilbuddene.

Modellen består af følgende overordnede elementer:
1.

2.
3.
4.

Driftsherre for et tilbud, der er defineret som mest specialiseret, har mulighed for at indstille
tilbud, som driftsherre vurderer har behov for en særlig opmærksomhed, for eksempel hvis det
vurderes at være lukningstruet.
På baggrund af indstillingen foretages en grundig afdækning af tilbuddets situation samt
alternativer til tilbuddet.
På baggrund af den grundige afdækning foretages en vurdering af, om der er behov for særlige
tværkommunale tiltag til bevarelse af tilbuddets viden og kompetencer.
Endelig træffes en beslutning om iværksættelse af særlige tiltag.

Den tværkommunale samarbejdsmodel samt de særlige tiltag er nærmere beskrevet i bilag 4 til
Styringsaftale 2016. Bilag 4 kan findes som særskilt dokument på den fælleskommunale hjemmeside
www.rammeaftale-h.dk.

TASK FORCE
Til at understøtte samarbejdsmodellen er der nedsat en permanent task force, der har følgende opgaver:




Årlig vurdering af alle tilbud i Udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede
tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.
Vurdering af tilbud, der nyindstilles af driftsherrer som værende mest specialiseret.
Konkret afdækning og vurdering af behov for særlig opmærksomhed over for et tilbud defineret
som mest specialiseret på baggrund af en indstilling fra en driftherre.

Task forcen samles med en fast kadence på to på forhånd fastsatte datoer i løbet af året, således at
driftsherrer ved, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at indstille tilbud. Derudover vil task forcen kunne
samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud.

4

Kriterierne for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud samt de udvalgte tilbud i 2016 kan findes i Bilag 4 til
Udviklingsstrategi 2016 på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.
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Task forcen består af centrale nøglepersoner på både børne- og ungeområdet og voksenområdet,
herunder fagpersoner fra både myndigheds- og driftsherrekommuner samt Region Hovedstaden.
Endelig skal task forcen hvert andet år foretage en vurdering af behov for og efterspørgsel efter de mest
specialiserede tilbud blandt alle kommuner i hovedstadsregionen.
Kommissorium for den permanente task force, herunder tidspunkter for de årlige møder, kan ses på den
fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk under menupunktet rammeaftale/task force – de
mest specialiserede tilbud.

KRAV TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD
Der stilles følgende krav til de tilbud, som lever op til kriterierne for de mest specialiserede tilbud i
hovedstadsregionen:





Tilbuddet skal efterstræbe at være på forkant og løbende udvikle sig i forhold til målgruppernes
behov, metoder, velfærdsteknologi, kommunernes efterspørgsel efter ydelser og pladser m.v.
Tilbuddets viden, ekspertise og pladser skal være tilgængelig for alle kommuner i
hovedstadsregionen, og der må ikke gives forrang til borgere fra driftsherres egen kommune eller
geografiske nærområde.
Tilbuddet skal levere synlig og offentlig tilgængelig dokumentation om bl.a. effekt af indsatserne i
tilbuddet.

Den nedsatte task force medtager ovenstående krav i de løbende og konkrete vurderinger af de mest
specialiserede tilbud.

BØRNEHUSET OG SOCIALTILSYN
Minimum en gang årligt i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen skal kommuner og region drøfte
aktiviteter, drift og finansiering for det kommende år med Børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social
service og Socialtilsynet, som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2 i lov
om socialtilsyn.
Fremadrettet vil drøftelserne med Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus Hovedstaden finde sted i 3.
kvartal, og vil foregå i regi af Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning.
Drøftelserne vil tage udgangspunkt i årsrapporterne fra henholdsvis Børnehuset og Socialtilsynet.
Derudover vil Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus Hovedstaden en gang årligt levere en status
vedrørende aktiviteter, drift og finansiering til KKR Hovedstaden.
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BILAGSLISTE
Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Styringsaftale 2016:
 Bilag 1: Eksempel på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over/underskud
 Bilag 2: Eksempel på model til beregning af takster samt efterregulering af over-/underskud og
belægningsprocent ved anvendelse af flere takstniveauer
 Bilag 3: Hovedstadsregionens fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene.
 Bilag 4: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud.
Alle bilagene kan findes som særskilte dokumenter på www.rammeaftale-h.dk.
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Socialtilsynet – årsrapport 2014

Årsrapport 2014
Socialtilsyn Hovedstaden

Resumé

Side | 2

Resumé
2014 var startåret for et nyt socialtilsyn, hvor fem nye tilsynsmyndigheder blev etableret for at sikre
et mere professionelt og uafhængigt tilsyn med de sociale tilbud i Danmark.
Socialtilsyn Hovedstaden overtog pr. 1. januar 2014 tilsynsforpligtelsen for mere end 1000
plejefamilier og 500 sociale botilbud og misbrugsbehandlingssteder. Socialtilsyn Hovedstaden har
ført tilsyn med alle disse steder og har i alt aflagt over 1.850 tilsynsbesøg i 2014. Dermed har
Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 løftet tilsynsopgaven som forudsat i den nye lov om socialtilsyn.
De fem socialtilsyn har blandt andet fået til opgave at regodkende alle de sociale botilbud og
plejefamilier i løbet af 2014 og 2015. Socialtilsyn Hovedstaden fik i 2014 vurderet 26 pct. af
tilbuddene og plejefamilierne i forhold til, om de kunne regodkendes. Langt hovedparten blev
regodkendt, mens enkelte fik tilbagetrukket deres godkendelse. De resterende 74 pct. skal i 2015
vurderes i forhold til, om de kan regodkendes.
Socialtilsyn Hovedstaden har samtidig færdigbehandlet ansøgninger fra 55 nye tilbud, modtaget
over 2000 indberetninger af magtanvendelser og 170 henvendelser via den nye såkaldte
whistleblowerordning, hvor personer kan henvende sig anonymt og fortælle om bekymrende
forhold i plejefamilier og sociale tilbud.
Disse opgaver blev løftet i et år, der i høj grad var præget af opstart: Opstart af en ny organisation
med over 60 medarbejdere og et driftsbudget på over 40 mio. kr., opstart af et nyt IT-system og
opstart af en ny tilsynsmetode fastlagt i en ny, fælles kvalitetsmodel. 2014 var også året, hvor der
skulle skabes overblik over opgaveporteføljen og hvor der blev etableret gode
samarbejdsrelationer med regionens kommuner og med de offentlige og private driftsherrer. I
evalueringer og ved kommunebesøg har Socialtilsyn Hovedstaden modtaget positive
tilbagemeldinger på arbejdsform, faglig professionalisme, dialog og samarbejde.
Socialtilsyn Hovedstaden har i 2014 fået de første indtryk af kvaliteten ude i de tilbud og
plejefamilier, vi fører tilsyn med. Her i årsrapporten beskrives socialtilsynets observationer af
tilbuddenes kvalitet i forhold til indsatsmål, magtanvendelser, juridisk kvalitet samt kvaliteten på
plejefamilieområdet
Socialtilsyn Hovedstaden kan konstatere, at rigtig mange tilbud arbejder systematisk og
professionelt med indsatsmål og dokumentation af resultater. Men også, at der er stor forskel på,
hvor godt tilbuddene arbejder med disse metoder. Socialtilsynets observationer i 2014 viser, at det
både er afgørende, at der er opstillet klare mål fra handlekommunens side, og at tilbuddet eller
plejefamilien forholder sig reflekterende til sin egen praksis. Observationerne viser et potentiale i at
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udvikle både kommunernes og de sociale tilbuds arbejde med indsatsmål. Socialtilsynet kan
bidrage til dette ved at skærpe tilbuddenes fokus på dokumentation og opfyldelse af indsatsmål.
I forhold til magtanvendelser er det Socialtilsyn Hovedstadens klare oplevelse, at de fleste tilbud
kender reglerne om magtanvendelse godt, og at tilbuddene generelt har en høj kvalitet i forhold til
at forebygge og håndtere magtanvendelser. Samtidig vurderer Socialtilsyn Hovedstaden, at der
flere steder er grundlag for at udvide forståelsen af magtanvendelsesbegrebet, så der kommer
større fokus på blandt andet sproget. Via både dialog og kontrol kan socialtilsynet være med til at
øge tilbuddenes refleksion over deres pædagogiske tilgang i forhold til magtanvendelser.
På plejefamilieområdet er der udfordringer med familier, som mangler grundkursus, på trods af at
de er godkendt og har børn anbragt. Disse familier kan ikke regodkendes førend de har modtaget
et grundkursus. Ligeledes er det konstateret, at kvaliteten af det tidligere tilsyn er svingende og
der har ikke alle steder været fokus på plejefamiliernes kompetenceudvikling. Socialtilsyn
Hovedstadens vurdering er, at socialtilsynet kan give plejefamilierne og hele anbringelsesområdet
et løft, fordi der kommer mere fokus på plejefamiliernes kompetencer og udviklingsbehov, og fordi
der i løbet af de kommende år bliver skabt rammerne for en bedre matchning mellem børn og
plejefamilier.
Socialtilsynet har også bidraget til at der ryddes op i ulovlige juridiske konstruktioner på
tilbudsområdet. Således er der konstateret en række udfordringer med §§ 107 og 108 tilbud
(korterevarende og længerevarende botilbud til voksne efter Serviceloven), der ikke har en lovlig
juridisk konstruktion. Socialtilsynet har derfor måttet knytte vilkår til flere regodkendelser, og har
samtidig gjort KL, Socialministeriet, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen opmærksomme på
udfordringen.
Det er Socialtilsyn Hovedstadens samlede vurdering, at socialtilsyn bidrager til at løfte kvaliteten i
tilbud og plejefamilier på det specialiserede socialområde på en række forhold. I årene fremover vil
en yderligere udvikling af tilsynsfagligheden fortsat bidrage til kvalitet og samtidig også sikre en
større gennemsigtighed og ikke mindst et overblik over tilbud og plejefamilier på det specialiserede
socialområde i Danmark.
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Indledning
Lov om socialtilsyn lægger nye spor på det sociale område ved at skabe et mere professionelt og
uafhængigt tilsyn, der samtidigt stiller krav om større kvalitet i de sociale tilbud.
Formålet med de nye Socialtilsyn er at sikre den nødvendige kvalitet og udvikling af kvalitet i tilbud
og plejefamilier, således at borgere behandles ordentligt, får det, de har behov for, og at der ikke
foregår misbrug med offentlige midler. Desuden er formålet at sikre professionalisme, uvildighed
og systematik i tilsynsarbejdet gennem et fagligt kompetent tilsyn.
Formålet med tilsynsreformen ekspliceres dermed i nøgleordene:
•

Et professionelt og uafhængigt tilsyn

•

Borgeren i centrum

•

Kvalitet i de sociale tilbud og

•

Undgå snyd eller misbrug med offentlige midler

Redskabet til at nå disse formål, er at sætte selve tilsynet i faste, professionelle og systematiske
rammer med baggrund i en fælles national kvalitetsmodel udarbejdet af Socialstyrelsen på
henholdsvis familieplejeområdet og tilbudsområdet.
Gennem dette systematiske tilsyn skabes mulighederne for, at der opsamles den nødvendige
viden, så kvaliteten kan udvikles i de sociale tilbud og herigennem øge effekten af indsatsen.
De redskaber, der opbygges for at samle denne viden op, er en række afrapporteringer, der
etableres i forbindelse med tilsynsreformen gennem krav om årsrapporter fra det enkelte tilbud,
socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens auditfunktion.
Socialtilsynets årsrapporter udgør en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold og skal beskrive Socialtilsynets virke og resultater i forhold til de
opgaver og rammer, som er stillet i Lov om socialtilsyn.
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.
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Baggrund og ramme for tilsynet
Til at løfte opgaven, som er fastsat i Lov om socialtilsyn, er der etableret fem separate socialtilsyn,
som har ansvaret i hver deres region:
•

Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune)

•

Socialtilsyn Øst (Holbæk Kommune)

•

Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn Kommune)

•

Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune)

•

Socialtilsyn Nord (Hjørring Kommune)

De fem socialtilsyn har fra den 1. januar 2014 overtaget en del af tilsynsopgaven fra kommunerne.
Det drejer sig om det driftsrettede tilsyn på følgende typer af sociale tilbud:
•

Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social
service.

•

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

•

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

•

Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

•

”Botilbudslignende tilbud”, hvor borgeren bor i plejebolig eller lignende, og modtager støtte
efter servicelovens § 85. En række betingelser skal være opfyldt for at disse tilbud er
omfattet af tilsynet, og der skal træffes konkret afgørelse om, at et tilbud er omfattet.

Som det fremgår, er Socialtilsyn Hovedstaden placeret i Frederiksberg Kommune. For at sikre
uvildighed, fører Socialtilsyn Hovedstaden ikke tilsyn med tilbud i Frederiksberg Kommune, hvor
tilsynet varetages af Socialtilsyn Syd. Socialtilsyn Hovedstaden fører ligeledes tilsyn med tilbud i
en af de andre tilsynskommuner, nemlig i Holbæk Kommune.
En af socialtilsynenes primære funktioner er at godkende de sociale tilbud. Det betyder at nye
tilbud, offentlige såvel som private, skal godkendes af et socialtilsyn, før tilbuddet må tages i brug
og der må visiteres borgere til tilbuddet. De eksisterende tilbud skal alle regodkendes af et
socialtilsyn i løbet af 2014-2015.
Fra 2014 gælder også, at socialtilsynet skal godkende ændringer i forhold til, hvad tilbuddet hidtil
har været godkendt til. Socialtilsynet skal f.eks. godkende, når et tilbud udvider med flere pladser
eller nye målgrupper.
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Det er en betingelse for godkendelse (og regodkendelse) af sociale tilbud, at tilbuddet efter
socialtilsynets samlede vurdering har den fornødne kvalitet. Hvis tilbuddet ikke har den fornødne
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 afgøre, at tilbuddet ikke længere kan være godkendt
og derfor må lukke.
Det er bestemt i loven, at socialtilsynene skal føre tilsyn og vurdere tilbuddenes kvalitet efter fælles
kvalitetsmodeller for hhv. plejefamilier og for de øvrige tilbud. Her bliver tilbuddenes kvalitet
vurderet efter følgende temaer:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier) / Organisation og ledelse (for tilbud)
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

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

1. Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport
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1. Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport
Lovhjemmel
Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af Lov om socialtilsyn
og Bekendtgørelse om socialtilsyn.
Lov om socialtilsyn § 9:
Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. 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, jf. § 6 i lov om social
service.
Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11:
Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, jf. § 9, stk.1, 1. pkt., i lov om
socialtilsyn.
Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om:
1) antal godkendelser fortaget i det foregående år fordelt på tilbudstype,
2) antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg,
3) antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor,
4) antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter,
5) antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor,
6) socialtilsynets sagsbehandlingstider i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om
godkendelse,
7) tilsynstakster og objektive finansieringsandele og
8) indtægter i forbindelse med varetagelse af andre opgaver for en kommune, et regionsråd
eller et tilbud end de opgaver, der fremgår af § 2 i lov om socialtilsyn.
Stk. 3. Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i
de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i
tilbuddene.
Stk. 4. Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets
overvejelser om udvalgte fokuspunkter.
Stk. 5. Årsrapporten skal senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til
Socialstyrelsens auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen.
Årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside.

1. Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport
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Opbygning af årsrapporten
Kapitel 2 beskriver Socialtilsyn Hovedstadens organisering og medarbejdersammensætning i
2014.
Kapitel 3 handler om Socialtilsyn Hovedstadens oplevelser og vurderinger af kvaliteten i de tilbud
og plejefamilier, der blev ført tilsyn med. Kvaliteten belyses ud fra udvalgte fokuspunkter, blandt
andet ud fra hvordan der arbejdes med indsatsmål og forebyggelse af magtanvendelser.
Kapitel 4 redegør for Socialtilsyn Hovedstadens økonomi i 2014 og for udviklingen i takster og
objektiv finansiering.
Kapitel 5 giver en kvantitativ redegørelse for socialtilsynets virksomhed i 2014, herunder antallet af
godkendelser, tilsynsbesøg og skærpede tilsyn.

2. Beskrivelse af Socialtilsyn Hovedstaden
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2. Beskrivelse af Socialtilsyn Hovedstaden
Socialtilsynets organisering
Socialtilsyn Hovedstaden er en del af Frederiksberg Kommune, og er organisatorisk forankret i
Børne- og ungeområdet. Socialtilsynet har organiseret sig i fire sektioner, som varetager
tilsynsopgaven inden for hver deres socialfaglige område. Hver sektion har tilknyttet en
sektionsleder og tilsynskonsulenter. Tilsynschefen råder herudover over en administrativ stab.

Tilsynschef

Stab

Børne- og
ungetilbud

Plejefamilier

Voksen
handicaptilbud

Voksen
psykiatritilbud

Medarbejdersammensætning og kompetencer
Socialtilsyn Hovedstaden har pr. 1. december 2014 i alt 67 ansatte, fordelt på følgende stillinger:
•

54 tilsynskonsulenter. De fleste tilsynskonsulenter er uddannede som socialrådgivere eller
socialpædagoger.

•

4 sektionsledere, hvoraf den ene også er souschef. Sektionslederne varetager den daglige
ledelse af hver af de fire sektioner og udfører også selv tilsynsopgaver.

•

1 tilsynschef. Tilsynschefen i Socialtilsyn Hovedstaden er, udover at være leder af det
samlede socialtilsyn, også daglig leder af staben.

•

8 administrative medarbejdere, med en blanding af AC-, revisor- og kontoruddannelser. De
8 er inklusiv en studentermedhjælper og en kontorelev.

2. Beskrivelse af Socialtilsyn Hovedstaden
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Mission og vision
Socialtilsyn Hovedstadens mission er:
1) at kontrollere, at borgerne behandles ordentligt, og at der ikke foregår snyd eller misbrug af
offentlige midler på stedet,
2) at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene på det specialiserede
socialområde, og
3) at sikre professionalisme, uvildighed og systematik i tilsynsarbejdet via et fagligt kompetent
tilsyn.
Socialtilsyn Hovedstadens mission har dermed både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv.
Socialtilsyn Hovedstaden ønsker at skabe værdi for sine samarbejdsparter. Det afspejler sig i
tilsynets vision, som er: ”To skridt foran for pædagogik, borger og styring”
Det betyder at tilsynet altid proaktivt skal:
•

Kunne understøtte og udfordre tilbuddene på det specialiserede socialområde på deres
pædagogiske praksis

•

Kunne understøtte tilbuddene i deres behandling af borgerne

•

Kunne understøtte og udfordre tilbuddene på deres styringsmæssige forhold

Det er Socialtilsyn Hovedstadens holdning, at såfremt intentionerne om et bedre tilsyn skal indfries,
forudsætter det en udstrakt grad af dialog mellem tilsynsmyndigheden og de respektive driftsherrer
og plejefamilier. Formålet og rammerne for en sådan dialog har socialtilsynet beskrevet i sin
kommunikationsstrategi. Socialtilsyn Hovedstaden har i 2014 konkret udmøntet sin
kommunikationsstrategi via blandt andet kommunerunder, hvor socialtilsynets ledelse har holdt
møder med alle kommuner i regionen (samt Holbæk), og via fællesmøder for samarbejdspartnere
samt temamøder, hvor særlige problemstillinger, udfordringer eller interessante udviklingsopgaver
har været på dagsordenen.
I 2014 har der været afholdt følgende fællesmøder og dialogmøder:
•

April: Informationsmøde for pårørende, borgere og andre interessenter

•

Maj: Informationsmøde for plejefamilier

•

Juni: Fællesmøde med kommunerne og regionen

•

Oktober: Dialogmøde med private driftsherrer

•

November: Temamøde for tilbud om effekt og evidens

•

Efteråret 2014: Individuelle dialogmøder med alle kommuner og med regionen

3. Kvaliteten i tilbuddene
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3. Kvaliteten i tilbuddene
Det er en betingelse for, at sociale tilbud kan blive godkendt af socialtilsynet, at tilbuddet ud fra en
samlet vurdering har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6. Socialtilsynet foretager
kvalitetsvurderingerne ud fra en kvalitetsmodel, som er beskrevet i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen
om socialtilsyn.
Socialtilsynets årsrapport skal indeholde socialtilsynets generelle og kvalitative overvejelser om
kvaliteten i tilbuddene - herunder både den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene
(Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11). Det er blandt andet formålet, at disse overvejelser kan
fungere som input til kommunernes og regionernes arbejde med udviklingsstrategien for det
kommende år.
De fem tilsynschefer i Danmark har valgt, at kvalitet i tilbuddene i årsrapporterne for 2014 skal
belyses ud fra følgende fokuspunkter:
Faglig kvalitet
1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis
2. Magtanvendelser, både på børne- og ungeområdet og på voksenområdet
3. Særlige forhold på plejefamilieområdet
Organisatorisk kvalitet
4. Juridisk grundlag
Disse fokuspunkter er valgt ud fra en vurdering af, hvad der har fyldt mest i 2014 og hvad det giver
bedst mening at vurdere ud fra det første års erfaringer, hvor socialtilsynet vel at mærke ikke har
undersøgt alle temaer i alle tilbud endnu.

Metode til at undersøge tilbuddenes kvalitet
Socialtilsyn Hovedstaden har valgt at belyse kvaliteten i tilbud og plejefamilier via en
stikprøvebaseret gennemgang af tilsynsrapporter kombineret med fokusgruppeinterview.
Kvalitet i forhold til indsatsmål er blandt andet belyst via en gennemgang af 80 tilsynsrapporter. De
80 tilsynsrapporter er udvalgt blandt de tilbud, der blev regodkendt i 2014 og som derfor har fået
et tilsyn efter den fulde kvalitetsmodel. Det er sikret, at alle 29 kommuner og Regionen er
repræsenteret blandt de 80 tilsynsrapporter, men derudover er udvælgelsen foregået tilfældigt. 60
af tilsynsrapporterne er for botilbud mv., mens 20 af tilsynsrapporterne er for plejefamilier. På
tilbudsdelen svarer denne stikprøve til lidt over 10 pct. af alle de tilbud, Socialtilsyn Hovedstaden
fører tilsyn med, mens den på plejefamiliedelen svarer til ca. 2 pct.

3. Kvaliteten i tilbuddene
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Tilsynsrapporterne for disse tilbud er gennemgået for så vidt muligt at afdække:
•

Om de kender indsatsmål eller mål for anbringelsen af den visiterende kommune.

•

Observationer i tilsynsrapporten om, hvordan de arbejder med mål og målopfyldelse i deres
indsatser.

•

Hvordan de scorer på skalaen 1-5 på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der handler om at
arbejde med indsatsmål.

Oplysningerne fra stikprøven er suppleret med data for alle de knap 200 tilbud, der er vurderet
efter de relevante indikatorer om indsatsmål og dokumentation af resultater.
Herudover er tilbuddenes kvalitet i forhold til indsatsmål og dokumentation af resultater belyst og
perspektiveret ved fokusgruppeinterviews med udvalgte tilsynskonsulenter i Socialtilsyn
Hovedstaden på hhv. tilbuds- og plejefamilieområdet om deres oplevelser af tilbuddenes arbejde
med indsatsmål.
Kvalitet i forhold til magtanvendelser er belyst via statistik fra alle de knap 200 tilbud, der i 2014 fik
vurderet deres arbejde ud fra temamodellens kriterium og indikatorer om magtanvendelser. Dertil
er foretaget en gennemgang af de samme 60 tilsynsrapporter for tilbud, som også er gennemgået i
forhold til indsatsmål. I forhold til magtanvendelser er de 60 tilsynsrapporter gennemgået for:
•

Observationer og pointer fra tilsynsrapporterne om tilbuddenes kendskab til reglerne om
magtanvendelse.

•

Observationer og pointer fra tilsynsrapporterne om tilbuddenes magtanvendelser - dvs.
hvor udbredt magtanvendelser er og om tilbuddet arbejder for at forebygge
magtanvendelser.

Oplysningerne fra stikprøven er suppleret og perspektiveret ved fokusgruppeinterviews med
udvalgte tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Hovedstaden om deres oplevelser af tilbuddenes arbejde
med magtanvendelser.
Særlige forhold på plejefamilieområdet er fortrinsvist belyst via fokusgruppeinterview blandt
medarbejdere i plejefamiliesektionen, suppleret med en gennemgang af en stikprøve på 40
tilsynsrapporter for at belyse omfanget af tidligere udført tilsyn.
Afsnittet om udfordringer i tilbuddenes juridiske grundlag er baseret på et opsamlende notat
udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden om dette emne.
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Årsrapporten tegner nogle overordnede tendenser, som opleves af den nye tilsynsmyndighed efter
kun ét år i drift. Datagrundlaget, som anvendes til at vurdere tilbuddenes kvalitet, lever ikke fuldt ud
op til evidensbaseret dokumentation i forhold til bl.a. repræsentativitet og spørgedesign. De
konklusioner, der drages i forhold til tilbuddenes kvalitet, må læses med de forbehold in mente.

Den faglige kvalitet:
1. Indsatsmål for borgere i tilbud og plejefamilier
I henhold til kvalitetsmodellen tema 3 om ”Målgrupper, metoder og resultater” skal socialtilsynene
blandt andet vurdere tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet ud fra, om der er et klart formål med
de indsatser, som tilbuddet eller plejefamilien yder, og om indsatserne resulterer i den ønskede
udvikling for borgerne og medvirker til at sikre borgernes trivsel.
Sociale tilbud skal kunne redegøre for dets målsætning og begrunde de metoder, som tilbuddet
benytter i forhold til deres målgruppe(r). At tilbuddene bliver vurderet herudfra skal bidrage til, at
tilbuddet arbejder systematisk med at opstille mål for deres arbejde, og at de arbejder med at
sandsynliggøre og forholde sig reflekterende til, om de indsatser, de yder, har en forventet og
positiv effekt for borgerne.
Kriteriet i kvalitetsmodellen for tilbud er:
”Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og
metoder, der fører til positive resultater for borgerne”.
Som en indikator for, om kriteriet er opfyldt, er blandt andet opstillet flg. indikatorer:
Indikator 3.b. Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Indikator 3.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de
visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold.
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.
Kriteriet i kvalitetsmodellen for plejefamilier er:
”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå de mål, der for barnets ophold i plejefamilien”.
Som en indikator for, om kriteriet er opfyldt, er opstillet flg. indikatorer:
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Indikator 4.a Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller aflastningsopholdet
i barnets handleplan.
Indikator 4.b Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er
opstillet for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien.
I løbet af 2014 har Socialtilsyn Hovedstaden opsamlet nogle erfaringer, der gør det muligt at give
en foreløbig vurdering af arbejdet med indsatsmål i de tilbud og plejefamilier, Socialtilsyn
Hovedstaden fører tilsyn med. Disse erfaringer beskrives i de kommende afsnit. Indledningsvis
kommer dog først en beskrivelse af de formelle rammer og regler for arbejdet med indsatsmål.
Det skal bemærkes, at termen ”indsatsmål” her i årsrapporten anvendes relativt bredt som en
generel betegnelse for det at arbejde med mål for, hvordan borgerens kompetencer og trivsel mv.
skal udvikle sig som følge af de indsatser, der ydes. Indsatsmål kan både opstilles af kommune og
af tilbud og plejefamilier. Derved adskiller begrebsbrugen sig fra Voksenudredningsmetoden
(VUM), hvor indsatsmål er en fast defineret term, der er afgrænset til de mål, som
handlekommunen opstiller for tilbuddets arbejde med borgerens udvikling.

De formelle rammer og regler for indsatsmål i de sociale tilbud
I langt hovedparten af de børne- og ungetilbud, som er omfattet af socialtilsynet, skal den
visiterende kommune opstille indsatsmål for børnene og de unge. Det samme gælder for
plejefamilierne. Indsatsmålene skal stå i den handleplan, som kommunen skal udarbejde, når et
barn bliver anbragt. Reglerne om handleplaner for børn og unge findes i servicelovens § 140, hvor
det fremgår, at en handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er
nødvendig for at opnå formålet. Undtagelsen herfra er aflastningstilbud, hvor der ikke er et lovkrav
om indsatsmål.
For voksentilbuddene skal kommunen som hovedregel tilbyde at udarbejde en handleplan for
borgeren. Handleplanen skal blandt andet angive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er
nødvendig for at opnå formålet og den forventede varighed af indsatsen. Reglerne om
handleplaner for voksne findes i servicelovens § 141.
Uanset om der er udarbejdet en handleplan efter serviceloven eller ej, er det en forudsætning i
serviceloven, at visiterende kommuner har defineret indsatsmål for borgere, som visiteres til de
børne- og voksentilbud, som socialtilsynene fører tilsyn med.
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Oplevelser og erfaringer i 2014 om tilbuddenes kvalitet i forhold til indsatsmål
Kendskab til indsatsmål
I Socialtilsyn Hovedstaden er den overordnede vurdering, at tilbuddene har meget forskellige
rammevilkår for at arbejde konstruktivt med at opfylde indsatsmål, idet det tilsyneladende langt fra
er alle kommuner, der opstiller indsatsmål, når de visiterer borgere til tilbuddene.
Ud af de 60 tilsynsrapporter på tilbudsområdet, der er blevet gennemgået i forbindelse med
årsrapporten, er der 28 tilbud, som oplyser at de enten slet ikke eller kun i begrænset omfang
kender til indsatsmål fra handlekommunen. Fem af disse er dog aflastningstilbud, hvor der ikke er
samme krav til handleplaner og indsatsmål. Tilsynskonsulenternes generelle oplevelse – belyst via
fokusgruppeinterview – er, at det er relativt udbredt, at tilbuddene ikke har fået eller kender
kommunernes indsatsmål for foranstaltningen. At det skulle dreje sig om cirka hvert tredje tilbud
forekommer ikke usandsynligt, men det kan ikke konstateres med sikkerhed.
Nogle af de tilbud, der mangler indsatsmål, foretager sig ikke yderligere. Andre tilbud er
opsøgende for at få handleplaner eller indsatsmål fra kommunerne, men oplever at det er
vanskeligt at få handlekommunerne til at udlevere eller udarbejde disse.
Socialtilsynet kan konstatere en stor forskel mellem kommunerne i forhold til, om de opstiller
indsatsmål. På voksenområdet er der et tydeligt mønster i, at det er de kommuner, som anvender
Voksenudredningsmetoden (VUM) og hvor det specialiserede socialområde er IT-understøttet, der
også arbejder systematisk med at opstille indsatsmål for borgerne.
Mange af de tilbud, der ikke har fået opstillet indsatsmål fra handlekommunerne, arbejder uagtet
heraf professionelt og grundigt med planer for de borgere, de har med at gøre. Men når der ikke
er opstillet indsatsmål ved visitationen, er det socialtilsynets oplevelse, at der kan mangle et
grundlag for samarbejdet mellem tilbud og kommune. Mange konflikter mellem handlekommune og
tilbuddet handler netop om manglende forventningsafstemning om ”bestillingen” – altså hvad
borgerens behov er og hvad indsatsen skal være.
Omvendt er der en stor andel af tilbuddene, der kender indsatsmålene fra handlekommunerne,
ofte fra handleplanen. Helt hvor stor en andel af tilbuddene, der faktisk får opstillet indsatsmål ved
visitation af en borger, kan socialtilsynet ikke sige med nøjagtighed, idet der ikke er et fast punkt
eller afkrydsningsfelt i socialtilsynets tilsynsrapport, der angiver om tilbuddet kender indsatsmålene
fra handlekommunerne. For 14 af de 60 tilsynsrapporter, der er udtaget i stikprøven, fremgår det
ikke af rapporten, om tilbuddet kender indsatsmålene. Ud fra hvad der er oplyst til socialtilsynet og
fremgår af tilsynsrapporterne kan det derfor konstateres, at et sted mellem 18 og 32 af de 60 tilbud
kender indsatsmålene fra kommunerne.
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Ud fra de nuværende erfaringer og den foreliggende dokumentation er det ikke muligt for
Socialtilsyn Hovedstaden at konkludere så meget om kvaliteten i de indsatsmål, kommunerne
opstiller for borgerne. Det kan dog konstateres, at ud fra tilbuddenes perspektiv er indsatsmålene
nogle gange formuleret for abstrakt, nogle gange så konkret, at det ikke efterlader et tilstrækkeligt
rum til, at tilbuddet i dialog med borgeren finder ud af, hvordan der bedst arbejdes konkret med
borgerens udvikling.
I forbindelse med afdækningen af, i hvilket omfang tilbuddene kender de opstillede indsatsmål, er
det kommet frem, at der er en relativt udbredt usikkerhed hos tilbuddene om, hvornår der skal
udarbejdes handleplaner og hvem der skal udarbejde handleplaner. Der er således observeret
eksempler på kommuner, der først udarbejder handleplanen efter tilbuddet har udarbejdet deres
pædagogiske plan og der forekommer også eksempler på tilbud, som selv udarbejder
handleplanerne. Socialtilsynet kan dermed konstatere nogle generelle udviklingspunkter for
kommunerne, både i forhold til at opstille indsatsmål og i forhold til at tydeliggøre og efterleve
reglerne om handleplaner.
Tilbuddenes kvalitet i forhold til indsatsmål og dokumentation af resultater
Socialtilsyn Hovedstaden observerer, at mange tilbud arbejder systematisk og professionelt med
indsatsmål og dokumentation af resultater. Socialtilsyn Hovedstadens kan samtidig observere en
stor variation i, i hvor høj grad tilbuddene arbejder professionelt med indsatsmål og med
dokumentation af deres indsatser.
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der vedrører indsatsmål og dokumentation af
resultater, viser de følgende:
Indikator 3.b. ”Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.”
Tabel 1. Bedømmelse af indikator 3.b
Bedømmelse

Antal

Procent

1: I meget lav grad opfyldt

11

6%

2: I lav grad opfyldt

41

21%

3: I middel grad opfyldt

73

38%

4: I høj grad opfyldt

41

21%

5: I meget høj grad opfyldt

26

14%

192

100%

I alt
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Indikator 3.c. ”Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de
visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold.”
Tabel 2. Bedømmelse af indikator 3.c
Bedømmelse

Antal

Procent

1: I meget lav grad opfyldt

25

13%

2: I lav grad opfyldt

38

20%

3: I middel grad opfyldt

57

30%

4: I høj grad opfyldt

48

25%

5: I meget høj grad opfyldt

22

12%

190

100%

I alt

Det skal bemærkes, at ikke alle tilbud omfattet af tilsynet indgår i ovenstående tabeller. De
omfatter kun de knap 200 tilbud, der er vurderet efter disse indikatorer i 2014 – enten som led i et
driftsorienteret tilsyn eller fordi de har fået udført tilsyn efter den fulde kvalitetsmodel med henblik
på regodkendelse.
Tabellerne viser en ret stor spredning i vurderingen af tilbuddenes kvalitet i forhold til indsatsmål og
dokumentation af resultater. Cirka en tredjedel af tilbuddene bliver vurderet til at ligge nederst på
skalaen (1 eller 2), cirka en tredjedel bliver vurderet til at ligge i den øverste ende af skalaen (4
eller 5) og cirka en tredjedel placerer sig i midten af skalaen.
Man skal være varsom med at udlede for håndfaste konklusioner ud fra bedømmelserne efter
kvalitetsmodellens skala. For det første siger ovenstående bedømmelser af kvalitetmodellens
indikator 3b og 3c intet om, hvorvidt tilbuddene har fået opstillet klare mål fra handlekommunerne.
Dermed kan man ikke udlede, om det i virkeligheden af tilbuddenes rammebetingelser, der fører til
at en del tilbud scorer lavt. Ud fra stikprøven på 60 sager ses, at de tilbud der kender
indsatsmålene fra de visiterende kommuner, generelt får en højere score på de indikatorer i
kvalitetsmodellen, som handler om at arbejde med indsatsmål og dokumentation af resultater. Det
tyder på, at handlekommunens ”bestilling” har en betydning for, hvor godt tilbuddet arbejder med at
opstille og følge op på indsatsmål.
Det er derudover væsentligt at have for øje, at hele kvalitetsmodellen er ny, og det at skulle score
kvalitet med et tal på en skala fra 1-5 er en ny øvelse, som kan være præget af individualitet blandt
bedømmerne (tilsynskonsulenterne). Socialtilsynene arbejder fortsat med at ensrette og
systematisere måden, tilbuddene bliver bedømt på. Dertil kommer, at for tilbud med flere afdelinger
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er bedømmelsen ikke udtryk for den gennemsnitlige kvalitet, idet tilbuddet som udgangspunkt får
den samme bedømmelse som den afdeling, der bedømmes lavest.
På trods af disse forbehold understøtter data i tabel 1 og 2 Socialtilsyn Hovedstadens generelle
oplevelse og vurdering fra 2014: At der er en meget stor spredning i, i hvor høj grad tilbuddene
arbejder professionelt med indsatsmål og med dokumentation af deres indsatser.
Der er efter socialtilsynets vurdering intet mønster i, at tilbuddets størrelse har betydning for, hvor
godt man arbejder med disse metoder. Efter Socialtilsyn Hovedstadens vurdering er det mest
afgørende, om tilbuddene har taget tankegangen eller ”paradigmet” om mål og dokumentation af
resultater til sig. Det overordnede formål med indsatsmål og dokumentation af resultater er, at det
enkelte tilbud har et grundlag for vurdere de indsatser, de yder over for borgerne. Formålet er, at
tilbuddet kan svare på dette spørgsmål:
”Virker det vi laver, eller skal vi gribe indsatsen anderledes an i forhold til den enkelte borger? ”
Socialtilsynet ser eksempler på tilbud, der sjældent forholder sig reflekterende til egne indsatser,
og som arbejder tilfældigt og ad-hoc baseret med den daglige dokumentation af indsatser og
borgernes udvikling. For disse tilbud er hele begrebsapparatet omkring indsatsmål osv. ikke kendt
eller anvendt.
Socialtilsynet ser imidlertid også eksempler på tilbud, der eksempelvis opstiller mål for borgerne,
men bliver overraskede over socialtilsynets spørgsmål om, hvordan de følger op eller måler på
målene. Så selvom et tilbud har taget dele af begrebsapparatet omkring indsatsmål osv. til sig, er
det ikke en garanti for, at det bliver brugt som et redskab til at forbedre og udvikle indsatsen. Her
oplever socialtilsynet et udviklingspotentiale.
Også i forhold til dokumentation er der stor variation i, hvor struktureret og gennemtænkt
tilbuddene arbejder. En del tilbud foretager daglig dokumentation uden at koble denne
dokumentation til indsatsmålene eller omvendt.
Dokumentationen på tilbuddene foregår meget forskelligt – der ses alt fra omfattende IT-systemer
til én kinabog (notesbog) for et helt tilbud. Det er ikke realistisk for alle tilbud at investere i
deciderede IT-systemer til den daglige dokumentation. Men socialtilsynets funktion er at gøre
tilbuddene opmærksomme på at være systematiske i deres dokumentation og at anvende
dokumentationen som et redskab i det pædagogiske udviklingsarbejde – uanset om det foregår
digitalt eller på papir.
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Case 1: Når arbejdet med dokumentation og indsatsmål halter
I et midlertidigt botilbud til voksne med udviklingshæmning, som fik tilsynsbesøg i foråret
2014, er personlige/pædagogiske handleplaner ikke udarbejdet siden 2011. Det
begrundes i, at der p.t. ikke forefindes et elektronisk system til håndtering af planer og
dokumentation for det pædagogfaglige arbejde. Systemet forventes implementeret forår
2014. Planlægningen har medført et stort hul med manglende dokumentation. § 141
handleplanerne for borgerne er generelt ikke opdaterede. En enkelt borger har været
"glemt" af handlekommunen i ca. 5 år, og tilbuddet har ikke haft kontakt til
handlekommunen om dette.

Case 2: Når arbejdet med dokumentation og indsatsmål virker
Case 2 handler om et botilbud for unge med forstyrrelser inden for autismespektret.
Socialtilsynet kan i forberedelsesfasen af tilsynet læse af de fremsendte dokumenter, at
der er opstillet mål fra den visiterende kommune og at de pædagogiske planer er direkte
afstemt med de overordnede mål. Socialtilsynet udfører stikprøver for 5 borgere, hvoraf
det fremgår, at målopsættelsen og evaluering af den pædagogiske indsats tager afsæt i
borgerens VUM-udredning (VUM står for Voksen Udrednings Metode). I
dokumentanalysen fremgår det desuden, at tilbuddet i hverdagen arbejder efter konkrete
mål, som er opstillet sammen med borgerne. Her indgår handlebeskrivelser og strategier
for at omsætte målene i praksis.
Socialtilsynet får ved tilsynsbesøget fremvist en praktisk og pædagogisk plan, hvor der
står beskrevet, hvilken hjælp borgerne skal have de enkelte dage for at kunne nå de mål,
der er sat sammen med borgeren. Socialtilsynet erfarer, at medarbejderne har en praksis
med at evaluere borgernes mål løbende, både i faglige fora, eksempelvis sammen med
den neuropædagogiske supervisor, og sammen med borgerne i formelle eller uformelle
møder.
Lederen fremhæver, at formålet med de pædagogiske planer er, at disse evalueres og
forandres løbende. Medarbejdere og borgeren er sammen undersøgende på, hvad der
virker godt, og dette skrives ind i den praktiske/pædagogiske plan.
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Oplevelser og erfaringer i 2014 om
plejefamilieområdet

kvaliteten i forhold til indsatsmål på

Ser man på bedømmelsen af plejefamilierne på indikator 4.a., der netop handler om
plejefamiliernes kendskab til målet for anbringelsen, viser det følgende:
Indikator 4.a. ”Plejefamilien kender de mål, der
aflastningsopholdet i barnets handleplan.”

er

opstillet

for

anbringelsen

eller

Tabel 3. Bedømmelse af indikator 4.a.
Bedømmelse
1: I meget lav grad opfyldt

Antal

Procent
9

4%

2: I lav grad opfyldt

24

12%

3: I middel grad opfyldt

63

31%

4: I høj grad opfyldt

64

31%

5: I meget høj grad opfyldt

46

22%

206

100%

I alt

Tabellen viser, at hovedparten af plejefamilierne bliver vurderet middel eller højt på deres
kendskab til mål for anbringelsen. Det skal imidlertid bemærkes, at tabellen kun omfatter de ca.
200 plejefamilier, der er vurderet efter denne indikator i 2014, enten som led i et driftsorienteret
tilsyn eller fordi de har fået udført tilsyn efter den fulde kvalitetsmodel med henblik på
regodkendelse. Samtidig må der tages det samme forbehold som nævnt ovenfor: At det at skulle
score kvalitet med et tal på en skala fra 1-5 er en ny øvelse, som kan være præget af individualitet
blandt bedømmerne (tilsynskonsulenterne).
Baseret på den lille stikprøve af 20 tilsynsrapporter og på den generelle oplevelse blandt
tilsynskonsulenterne i 2014 er det Socialtilsyn Hovedstadens indtryk, at en relativ høj andel af
plejefamilierne ikke kender til de mål for barnets anbringelse, som handlekommunen har opstillet.
Samtidig er det oplevelsen, at kun få plejefamilier har set målene for anbringelsen formuleret på
skrift. De plejefamilier, der kender indsatsmålene, kender dem fortrinsvis fra opfølgningsmøder
med sagsbehandler og familieplejekonsulenter.
Mange af de mål, handlekommunerne har opstillet, er meget overordnede. F.eks. at barnet
forventes anbragt barndommen ud, eller at barnet skal udvikle sig alderssvarende. Socialtilsynet
oplever, at mange plejefamilier savner, at kommunerne formulerer delmål med mere konkrete
beskrivelser af, hvad plejefamilierne forventes at arbejde med. Målene for plejefamiliens
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samarbejde med biologiske forældre er ofte mangelfuldt beskrevet, så plejefamilierne er usikre på,
hvordan de skal forholde sig.
Socialtilsynet har det første år observeret, at plejefamilier ofte arbejder ud fra egne definerede mål,
som ikke er afstemt med anbringende kommune. Det kan f.eks. være i forhold til skolevalg,
samvær og lignende.
For stabiliteten i anbringelserne oplever Socialtilsynet, at det er vigtigt, at plejefamilierne kender
målene og planerne for anbringelserne. Der er generelt hyppige sagsbehandlerskift, hvor
plejefamilierne oplever, at deres opgave bliver omdefineret. Socialtilsynet vejleder plejefamilierne i
at få velbeskrevne mål og aftaler, som vil kunne beskytte barnet mod pludselige ændringer, når der
sker sagsbehandlerskift.
Den næste indikator i kvalitetsmodellen for plejefamilier, der vedrører indsatsmål, er indikator 4. b:
Indikator 4.b.”Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er
opstillet for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien.”
Tabel 4. Bedømmelse af indikator 4.b
Bedømmelse
1: I meget lav grad opfyldt

Antal

Procent
3

1%

2: I lav grad opfyldt

11

5%

3: I middel grad opfyldt

25

12%

4: I høj grad opfyldt

87

43%

5: I meget høj grad opfyldt

77

38%

203

100%

I alt

Tabellen viser, at hovedparten af plejefamilierne bliver vurderet middel eller højt i forhold til
målopfyldelse. Igen må der tages forbehold for, at tabellen kun omfatter de ca. 200 plejefamilier,
der er vurderet efter denne indikator. Det er generelt Socialtilsyn Hovedstadens oplevelse, at nogle
plejefamilier er rigtig gode til at beskrive, hvordan deres arbejde understøtter de mål, der er
opstillet for anbringelse af barnet, mens andre plejefamilier har svært ved at sætte ord på, hvad de
gør. Det hænger ofte sammen med plejefamiliernes uddannelsesbaggrund, samt deres erfaring på
plejefamilieområdet. Mange plejefamilier gør intuitivt det rigtige, men har svært ved at beskrive det
med ord.
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Opsamling på kvalitet i forhold til indsatsmål
Socialtilsyn Hovedstaden kan konstatere, at rigtig mange tilbud og plejefamilier arbejder
systematisk og professionelt med indsatsmål og dokumentation af resultater. Efter socialtilsynets
oplevelse fungerer det bedst, hvor tilbuddene arbejder med:
•

Løbende og systematisk dokumentation

•

Refleksion over egen praksis

•

Samarbejde på tværs af fagligheder omkring målene

•

Involvering af borgeren

Blandt plejefamilier ses, at manglende kendskab til målene for barnets ophold i plejefamilien
skaber usikre rammer for deres arbejde og i hvert fald gør det vanskeligt for plejefamilierne at
redegøre for, om de bidrager til at opfylde målene fra handlekommunen.
Efter Socialtilsyn Hovedstadens vurdering er det et velkendt faktum, at der er grundlag for at
forbedre og udvikle kommunernes og de sociale tilbuds arbejde med indsatsmål. Socialtilsynets
observationer i 2014 understøtter denne pointe.
Det handler både om at blive bedre til at opstille relevante og målbare indsatsmål, og – ikke mindst
– at blive bedre til at følge op på indsatsmålene i dialog mellem borger, tilbud og handlekommune
eller mellem barn, plejefamilie og handlekommune.
Potentialet for at udvikle samarbejdet mellem handlekommuner og tilbud samt plejefamilier på
dette felt er i sidste ende at opnå bedre effekt af indsatserne på det specialiserede socialområde.

Den faglige kvalitet:
2. Magtanvendelser
I henhold til kvalitetsmodellen tema 3 om målgrupper, metoder og resultater skal socialtilsynet
blandt andet vurdere tilbuddenes kvalitet ud fra, om tilbuddet forebygger og håndterer
magtanvendelser. Det fremgår af kriterium 6 i kvalitetsmodellen for tilbud.
Der er flg. indikatorer for, om kriteriet er opfyldt:
Indikator 6.a. ”Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.”
indikator 6.b. ”Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på
løbende læring og forbedring af indsatsen.”
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Udover at vurdere tilbuddenes kvalitet ud fra ovenstående, har socialtilsynet også indblik i
magtanvendelserne, idet socialtilsynet i henhold til lovgivningen om socialtilsyn skal modtage
indberetninger om magtanvendelser. Socialtilsynet skal vurdere, om de modtagne indberetninger
giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser. Det kan f.eks. være at et tilbud skal have ekstra
fokus på grund af for mange magtanvendelser og indgreb. Indberetningerne om magtanvendelser
kan også give anledning til dialog med tilbuddet om deres pædagogiske praksis.
Socialtilsynet har særlige opgaver i forhold til indberetninger om overtrædelse af
magtanvendelsesreglerne på børneområdet, da socialtilsynet fører tilsyn med tilbuddenes
anvendelse af reglerne. Hvis indberetninger om magtanvendelse giver anledning til begrundet
mistanke om en strafbar handling undergivet offentlig påtale, skal socialtilsynet kontakte politiet.
I løbet af 2014 har Socialtilsyn Hovedstaden opsamlet 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. Indledningsvis kommer dog først en beskrivelse af de formelle rammer og regler for
magtanvendelser.

De formelle rammer og regler for magtanvendelser
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for
hjemmet, er beskrevet i servicelovens §§ 123, 123a, 123b og 123c samt i
magtanvendelsesbekendtgørelsen.
Udgangspunktet for indsatsen efter serviceloven er respekt for barnets eller den unges integritet og
selvbestemmelse. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i
barnets eller den unges integritet, er der i serviceloven fastsat regler om, i hvilke situationer og
hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.
Reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen beskriver, i hvilke situationer, der undtagelsesvist må
anvendes magt. Reglerne skal beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod
overgreb og magtudøvelse ved at indeholde en afgrænsning heraf. Regler beskriver også, 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
døgninstitutionen til barnets / den unges opholdskommune samt til det socialtilsyn, der fører tilsyn
med stedet. Det gælder både, når der anvendes tilladt magt og ikke-tilladt magt.
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for voksne er beskrevet i servicelovens §§ 125–
129. Grundlaget for disse bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige
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selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske
funktionsevne. Både holdningsmæssigt og retligt er udgangspunktet derfor princippet om den
personlige friheds ukrænkelighed.
Reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen beskriver, i hvilke situationer, der undtagelsesvist må
anvendes magt. De 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 magtanvendelser til socialtilsynet er bl.a., at tilsynsmyndigheden 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 og botilbud.

Socialtilsynets oplevelser og erfaringer i 2014 om tilbuddenes magtanvendelser
Tabel 5 viser, hvor mange magtanvendelser, der i 2014 blev indberettet til Socialtilsyn
Hovedstaden.
Tabel 5. Antal af magtanvendelsesindberetninger i 20141
Magtanvendelsesindberetning Antal
Børne- og ungetilbud
Voksentilbud
I alt

1.523
496
2.019

I alt modtog Socialtilsyn Hovedstaden godt 2.000 indberetninger om magtanvendelser i 2014. Det
skal bemærkes, at enkelte tilbud og enkelte borgere kan tegne sig for en relativt stor andel af det
samlede antal magtanvendelser.
Tilsynskonsulenternes generelle oplevelse fra 2014 er, at de fleste tilbud kender reglerne om
magtanvendelse godt. Dette understøttes af informationerne i den stikprøvebaserede gennemgang
af 60 tilsynsrapporter.
I 2014 blev lidt under 200 tilbud vurderet og beskrevet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og
indikatorer om, hvordan tilbuddet arbejder med magtanvendelser. De blev alle vurderet ud fra
kriterium 6 i socialtilsynets kvalitetsmodel, der lyder: ”Tilbuddet forebygger og håndterer
magtanvendelse.”

1

Kilde: ESDH systemet edoc, hvor magtanvendelsesindberetningerne blev journaliseret i 2014.
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Herunder blev tilbuddene vurderet på en skala fra 1-5 på indikator 6.a og 6.b.
Bedømmelsen på 1 til 5 dækker over:
5: I meget høj grad opfyldt
4: I høj grad opfyldt
3: I middel grad opfyldt
2: I lav grad opfyldt
1: I meget lav grad opfyldt
Bedømmelsen af 195 tilsyn på indikator 6.a. fremgår af nedenstående diagram 1:
Diagram 1.

Fordeling af indikator 6.a. bedømmelser
Bedømmelse 1-2
10%

Bedømmelse 3
17%

Bedømmelse 4-5
73%

Note: De 195 tilsyn, der indgår i diagrammet, fordeler sig på 57 driftsorienterede tilsyn og 138
regodkendelser.

Diagrammet viser, at der ved hovedparten af tilsynene blev givet enten middel eller de høje scorer
på denne indikator, og at der i så mange som tre ud af fire tilsyn blev givet de højeste scorer på 4
eller 5. Kun i hvert tiende tilsyn blev givet de laveste bedømmelser i forhold til at forebygge
magtanvendelser.
Ligeledes blev 189 tilsyn vurderet efter indikator 6.b.: ”Tilbuddet dokumenterer og følger op på
eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring.”
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Bedømmelserne fremgår af nedenstående diagram 2:
Diagram 2.

Fordeling af indikator 6.b. bedømmelser
Bedømmelse 1-2
14%

Bedømmelse 3
22%
Bedømmelse 4-5
64%

Note: De 189 tilsyn, der indgår i diagrammet, fordeler sig på 52 driftsorienterede tilsyn og 137
regodkendelser.

Diagrammet viser, at der ved hovedparten af tilsynene blev givet enten middel eller de høje scorer
på 4 eller 5. Kun ved hvert syvende tilsyn blev givet de laveste bedømmelser i forhold til at følge op
og lære af magtanvendelser.
Det overordnede billede er dermed, at tilbuddene arbejder konstruktivt med at forebygge
magtanvendelser og at tilbuddene er gode til at følge op og lære af deres magtanvendelser.
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer dog samtidig, at der er grundlag for en forbedret forståelse af
magtanvendelsesbegrebets bredde. Socialtilsynet oplever det således som relativt udbredt, at
forståelsen af magtanvendelser er begrænset til kun at omfatte fysiske magtanvendelser – dvs.
der, hvor der typisk er en egentlig fysisk konfrontation. Det er ikke altid lige så velforankret i
tilbuddene, at der også kan ske verbale magtanvendelser eller eksempelvis være tale om en
magtanvendelse ved at konfiskere ting fra børn og unge.
Selvom det overordnede billede er, at tilbuddene arbejder konstruktivt med
magtanvendelser, er der naturligvis også tilbud, der skal forbedre deres
grundlæggende på dette felt. En af tilsynets observationer er, at
magtanvendelsesreglerne ikke nødvendigvis fører til, at den enkelte medarbejder

at forebygge
indsats mere
kendskab til
så vidt muligt
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undgår magtanvendelser. I praksis bliver magtanvendelsesreglerne nogle gange gradbøjet i
forhold til mindsteindgrebsprincippet og anvendes ud fra logikken: ”Hvad skulle jeg ellers have
gjort”.
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddets pædagogiske tilgang og evnen til at forebygge
magtanvendelser er to sider af samme sag. Når der sker (mange) magtanvendelser, er det ofte en
logisk konsekvens af, at den anvendte pædagogik ikke er hensigtsmæssig.
Samtidig ses også eksempler på, at gennemtænkte fysiske rammer tilpasset målgruppen kan være
med til at nedbringe antallet af magtanvendelser. Det kan eksempelvis være dybe vindueskarme,
der skærmer for ind- og udkig, eller brede gange med god plads til at passere hinanden.
Det er tydeligt, at tilbuddenes hverdag ofte byder på dilemmaer mellem at undgå magtanvendelser
og efterleve kravene i sundhedsloven i forhold til bl.a. lægebehandling og medicinhåndtering. Der
kan også være dilemmaer mellem at undgå magtanvendelser og sikre anstændige og hygiejniske
boforhold.

Opsamling på tilbuddenes kvalitet i forhold til magtanvendelser
Socialtilsyn Hovedstaden kan ud fra tilsynet i 2014 konstatere, at de fleste tilbud har styr på
reglerne om magtanvendelse, og at hovedparten af tilbuddene har en pædagogisk praksis, der er
med til at minimere magtanvendelser. Efter socialtilsynets oplevelse fungerer dette bedst i de tilbud
hvor:
•

Tilbuddet reflekterer over, hvad der virker for den enkelte borger

•

Denne refleksion sker i samspil mellem ledelse og udførende personale

Samtidig vurderer Socialtilsyn Hovedstaden, at der flere steder er grundlag for at udvide
forståelsen af magtanvendelsesbegrebet, så der kommer større fokus på blandt andet sproget.

Den faglige kvalitet:
3. Særlige forhold på plejefamilieområdet
Socialtilsyn Hovedstaden har valgt at beskrive tilsynet med plejefamilier ud fra følgende emner,
som har fyldt meget i opstartsåret 2014:
•

Observationer i forhold til det tidligere udførte tilsyn hos plejefamilier

•

Grundkursus for nye plejefamilier

•

Forholdet mellem konkrete godkendelser og generelle godkendelser

•

Matchning - socialtilsynets arbejde med at hjælpe kommuner med at finde plejefamilier
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Observationer i forhold til det tidligere udførte tilsyn hos plejefamilier
Socialtilsynet overtog i 2014 det driftsrettede tilsyn med plejefamilierne fra plejefamiliernes
beliggenhedskommune. Socialtilsynet kan konstatere, at det tidligere tilsyn har været udført meget
forskelligartet. Det spænder fra kommuner, der har ført et systematisk driftstilsyn, til kommuner,
der ikke har ført tilsynet, og alene er kommet på det personrettede tilsyn.
En stikprøvegennemgang af det overdragede sagsmateriale for 40 plejefamilier viser, at 26 ud af
de 40 plejefamilier havde modtaget tilsyn i 2013, 6 plejefamilier havde modtaget tilsyn i perioden
2007-2011, mens 8 plejefamilier ifølge oplysningerne ikke havde fået udført driftsrettet tilsyn
tidligere. Alle disse 40 plejefamilier var ”aktive” plejefamilier, der havde haft plejebørn boende i
2014.
Det tidligere driftstilsyn har som hovedregel været relativt overordnet. Tilsynsbesøg har ofte alene
haft karakter af et statusmøde, og det ses ikke, at der har været fokus på plejefamiliernes
kompetenceudvikling. De tidligere tilsynsrapporter er typisk meget beskrivende og belyser i mindre
grad plejefamiliens faglige kompetencer og udviklingspunkter. Enkelte kommuner har dog arbejdet
med at skabe en kvalificeret ramme om driftstilsynet. Ellers har kvaliteten og udvikling af
plejefamiliernes arbejde i højere grad været på dagsordenen ved det personrettede tilsyn.
Socialtilsynet har i starten oplevet en vis forbeholdenhed fra plejefamilierne, fordi de var bange for
at socialtilsynet erstattede familieplejekonsulenterne. Nogen af de mest rutinerede plejefamilier har
desuden været uforstående over for, at de skal regodkendes. Mange plejefamilier er dog vendt
hurtigt og har udtrykt glæde ved, at der kom et overordnet tilsyn, som også har fokus på, hvordan
de som plejefamilie kan udvikle sig.

Grundkursus for nye plejefamilier
I henhold til lov om socialtilsyn skal socialtilsynene tilbyde nye plejefamilier et grundkursus.
Formålet med kurset er at give nødvendig viden om at være plejefamilie og samtidig mindske
risikoen for, at plejeforholdet bryder sammen. Kurserne skal derfor både give kommende
plejeforældre viden om, hvilken opgave de går ind til, og redskaber til at løse opgaven.
Grundkurset skal som udgangspunkt være gennemført, inden familien modtager børn eller unge i
pleje. Hvis en plejefamilie modtager et barn eller en ung, inden kurset er gennemført, skal kurset
gennemføres hurtigst muligt herefter.
Socialtilsyn Hovedstaden har valgt selv at stå for afholdelsen af grundkurserne. I 2014 har der
været afholdt i alt 4 grundkurser med deltagelse af i alt 110 kursister. Kurserne er afholdt i to
moduler af hver to dages varighed. Plejefamilier, der alene ønsker at blive godkendt til aflastning,
kan nøjes med to dages kursus, men de tilbydes at komme på 4 dages kursus. Kurserne har været
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afholdt på vandrehjem, og materialet til grundkurserne er blevet udarbejdet med udgangspunkt i
materiale fra RUKO2 samt Krith3.
Kurset har fungeret som en integreret del af processen for at blive godkendt som ny plejefamilie.
Socialtilsyn Hovedstaden har således først aflagt den nye plejefamilie tilsynsbesøg, hvor de første
temaer i Kvalitetsmodellen er blevet gennemgået. Herefter har plejefamilien deltaget i de to x 2
dages kursus, inden de igen har fået tilsynsbesøg, hvor resten af kvalitetsmodellens temaer er
blevet gennemgået.
Plejefamilierne har overvejende udtrykt tilfredshed med kurset. Kursisterne har ved grundkursets
afslutning deltaget i en tilfredshedsundersøgelse, hvor de er blevet bedt om at vurdere på en skala
fra 1-5, hvor tilfredse de har været med henholdsvis læringsmålene for kurset, den uddelte
litteratur, kursusindholdet og underviserne. I gennemsnit for alle fire kurser er kurset blevet
vurderet til 4,2.4 Se flere detaljer fra tilfredshedsundersøgelsen i diagram 3:
Diagram 3.

Tilfredshedsmåling af plejefamiliekursisters oplevelse med kurset i 2014

Tilfredshedsmåling
5,0
4,5

4,6
4,2

4,2

4,0

3,9

4,0

Litteratur

Indhold

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Samlet

2

Læringsmål

Undervisere

Et samarbejde mellem KL, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening,
Familieplejen Danmark, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og HK/Kommunal.
3
Kursusmateriale udviklet af VIA University College, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen
University College Nordjylland, UC Syddanmark, Professionshøjskolen UCC, SOSU Greve i samarbejde
med Servicestyrelsen.
4
Kilde: Tilfredshedsundersøgelse blandt plejefamiliekursister i 2014 med i alt 106 besvarelser
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En stor del af de kurser, Socialtilsyn Hovedstaden har holdt i 2014, har imidlertid ikke været for
nyansøgere, men for eksisterende plejefamilier, som er blevet godkendt i perioden 2006-2013
uden at have været på det lovpligtige grundkursus. Disse plejefamilier kom fra mange forskellige
kommuner. Enkelte kommuner har givet dispensationer på grund af plejefamilierne
uddannelsesbaggrund eller fordi de har akutanbragt børn i plejefamilierne. Socialtilsynet har ikke
kunne regodkende disse plejefamilier uden at de kom på kursus, hvilket som nævnt er et lovkrav.
Samtidig har Socialtilsyn Hovedstaden ikke været i stand til at imødekomme hele behovet for
grundkurser fra nyansøgere i 2014, og må derfor afholde et større antal grundkurser i 2015.

Forholdet mellem generelle godkendelser og konkrete godkendelser af plejefamilier
Socialtilsynet har fået til opgave at give generelle godkendelser - det vil sige en godkendelse af, at
familien er generelt egnet til at være plejefamilie for anbragte børn. Godkendelsen definerer
nærmere antallet af børn og alders- og målgruppen for de børn, som plejefamilien godkendes til.
En generel godkendelse adskiller sig fra en konkret godkendelse, som gives af kommunen og som
kun er en godkendelse til at være plejefamilie for et konkret barn. En plejefamilie kan ikke både
være konkret godkendt og generel godkendt.
Der har i løbet af 2014 vist sig nogle dilemmaer og paradokser i samspillet mellem at give
generelle godkendelser og konkrete godkendelser.
Socialtilsyn Hovedstaden har i løbet af 2014 oplevet, at ca. 150 af de plejefamilier, som
socialtilsynet fik overdraget tilsynsforpligtelsen overfor, i stedet for en generel godkendelse endte
med at få konkrete godkendelser af kommunen. I en del af sagerne gav det god mening, da
plejefamilien var i gang med deres sidste opgave og havde et barn, som de havde haft hele
barndommen.
I løbet af 2014 udviklede sig en praksis, hvor kommunerne ikke ville give plejefamilierne konkrete
godkendelser, fordi de vurderede, at det er vigtigt at plejefamilierne fik et driftstilsyn fra
Socialtilsynet.
Socialtilsynet har i enkelte tilfælde oplevet at kommuner har valgt at konkret-godkende
plejefamilier, hvor Socialtilsynet ikke har vurderet deres kvalitet til at de kunne oppebære en
generel godkendelse.
Socialtilsynet oplever, at flere kommuner konkret-godkender uden at forudsætningerne i loven er
opfyldt i forhold til, at der skal være en relation mellem barn og familie. Det er naturligvis op til den
enkelte kommune at sikre, at betingelserne er til stede, førend en konkret godkendelse gives.
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Derudover er der en del plejefamilier, hvor kommunerne konkret-godkender dem til en akut opgave
og anbringer barnet. Kommunen stiller krav om at plejefamilien søger en generel godkendelse. I de
tilfælde giver kommunerne ikke plejefamilierne det lovpligtige kursus, men afventer at
plejefamilierne får grundkurset af Socialtilsynet. Det har i enkelte sager haft den uheldige
konsekvens, at Socialtilsynet ikke har kunnet godkende plejefamilien til en målgruppe, som
omfattede det barn, kommunen allerede havde anbragt.

Matchning - socialtilsynets arbejde med at hjælpe kommuner med at finde
plejefamilier
Socialtilsyn Hovedstaden har i 2014 oplevet en stor efterspørgsel fra kommunerne efter hjælp til at
finde plejefamilier. Det har været en naturlig konsekvens af, at informationer om plejefamilierne
først er blevet tilgængelige på Tilbudsportalen i løbet af 2014. Kommunerne henvender sig
telefonisk eller skriftligt, hvorefter tilsynskonsulenterne forsøger at pege på mulige plejefamilier.
Socialtilsyn Hovedstaden har hjulpet alle de kommuner, der har henvendt sig med behov for hjælp
til matching.
Kommunerne giver ofte udtryk for, at de har svært ved at bruge Tilsynsportalen som
matchningsværktøj, bl.a. fordi målgruppebeskrivelserne ikke er tilpasset plejefamilier.
Socialstyrelsen og socialtilsynet arbejder på at få forbedret Tilbudsportalen som søgeværktøj, og
socialtilsynet har fokus på at få kvalificeret oplysningerne på Tilbudsportalen mest muligt.
Det er her afgørende at få plejefamilierne til at overholde deres oplysningspligt. De er forpligtiget til
at indmelde tomme pladser og indmelde, når pladserne er optaget, så socialtilsynet kan opdatere
informationerne på Tilbudsportalen. Det er nyt for plejefamilierne, at de skal oplyse socialtilsynet,
når der sker ændringer. Kommunerne oplever, at en stor del af de plejefamilier, der står anført med
ledige pladser, reelt ikke er ledige, når kommunerne kontakter plejefamilien.
Socialtilsynet har i 2014 oplevet, at der er svingende kvalitet i de matchninger, som kommunerne
foretager. En del plejefamilier oplever ikke, at de har fået tilstrækkelige eller korrekte beskrivelser
af barnets vanskeligheder eller af de udfordringer, der er i forældresamarbejdet. Socialtilsynet skal
være tydelige i beskrivelsen af den godkendelsesramme, den enkelte plejefamilie kan magte, og
plejefamilien skal efterspørge et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag, når de får nye børn. Det er
desuden vigtigt at kommunerne har fokus på løbende at give plejefamilien de kompetencer, den
støtte og vejledning, som barnets udvikling fordrer.

Opsamling på tilsyn med plejefamilier
Tilsynet på plejefamilieområdet i 2014 har helt naturligt været præget af at være i et opstartsår.
Socialtilsyn Hovedstaden har overtaget tilsynet med plejefamilier, som tidligere har fået udført et
meget forskelligartet og ikke altid særligt omfattende tilsyn, og hvor en del har manglet det
obligatoriske grundkursus.
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Afvikling af grundkurser og ansøgninger om nygodkendelser har fyldt meget i 2014. Det samme
gælder hele afklaringen af, hvor mange og hvilke af de eksisterende plejefamilier i regionen, der
har behov for at blive generelt godkendt.
Det er Socialtilsyn Hovedstadens generelle oplevelse, at plejefamilierne løser deres opgave med
en høj kvalitet. Samtidig kan kvaliteten blive endnu bedre ved hjælp af klare indsatsmål fra
kommunerne. Det er også Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at socialtilsynet kan give
plejefamilierne og hele anbringelsesområdet et løft, fordi der kommer mere fokus på
plejefamiliernes kompetencer og udviklingsbehov, og fordi der i løbet af de kommende år bliver
skabt rammerne for en bedre matchning mellem børn og plejefamilier.

Organisatorisk kvalitet:
4. Juridisk grundlag
I hovedparten af tilbud er der klarhed over det juridiske grundlag for tilbuddet. Socialtilsyn
Hovedstaden har dog i 2014 konstateret en del tilbud med juridiske konstruktioner, som ikke er i
overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er tale om tilbud, hvor borgerne er visiteret efter
servicelovens § 107 eller § 108, men hvor borgeren har en selvstændig lejekontrakt, enten i en
almen bolig eller i en privat lejebolig.
Denne kombination er ikke lovlig, da det følger af servicelovens § 111, at lejelovgivningen ikke
gælder for tilbud i henhold til serviceloven.
Det er heller ikke foreneligt med reglerne for borgerens egenbetaling i botilbud efter § 107 og § 108
i serviceloven, hvor boligbetalingen skal fastlægges af borgerens handlekommune og blandt andet
skal fastlægges under hensyntagen til borgerens indtægtsgrundlag og rådighedsbeløb. (Jf.
bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006). I de tilfælde, hvor borgeren har en selvstændig
lejekontrakt, er betaling for ophold i boligerne i stedet et anliggende mellem borgeren og et
boligselskab eller en privat udlejer, og huslejen fastlægges efter nogle helt andre principper.
Den mest udbredte problemstilling, som Socialtilsyn Hovedstaden har konstateret i 2014, er at
kommuner har etableret tilbud efter serviceloven i almenboliger. I henhold til almenboligloven kan
der etableres botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 i almenboliger, men det kræver, at de
pågældende tilbud udskilles særskilt fra boligafdelingen, jf. almenboliglovens kap. 12. Dette er ikke
sket i en række af de tilfælde, som socialtilsynene har mødt. Kommunen har anvist borgerne til
boligerne, og kommunen har overladt administration af boligerne til et boligselskab. Boligselskabet
har indgået en lejekontrakt med de borgere, der af kommunen er anvist til boligerne. Kommunerne
har typisk hjulpet borgerne med at søge boligstøtte til at betale for boligerne.
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Ovennævnte tilbud er opført i Tilbudsportalen som et botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.
Socialtilsynet kan imidlertid ikke godkende tilbuddene når borgerne har lejekontrakter, da det som
nævnt ikke er foreneligt med serviceloven. Konsekvensen er, at socialtilsynet ikke kan godkende
disse botilbud, og de kan således ikke være opført i Tilbudsportalen som botilbud efter
servicelovens §§ 107 eller 108.
Socialtilsyn Hovedstaden har i disse tilfælde givet tilbuddene en betinget godkendelse med vilkår
om at få bragt lovgrundlaget i orden. I 2014 har 18 tilbud fået vilkår fra Social Hovedstaden om at
bringe orden i tilbuddets juridiske konstruktion og lejeforhold.
I 13 af de 18 tilbud, der er godkendt med vilkår knyttet til tilbuddets juridiske grundlag og
lejeforhold, er der tale om tilbud etableret i almene boliger. Indtil videre har socialtilsynet været
nødsaget til at forlænge fristerne eller sætte lange tidsfrister på disse vilkår, eftersom det er
forbundet med store vanskeligheder for kommunerne at bringe det juridiske grundlag for disse
tilbud i orden. Disse vanskeligheder beskrives kort i det følgende.
Hvis kommunerne ændrer tilbuddenes juridiske grundlag, herunder på Tilbudsportalen, så der
entydigt er tale om et tilbud i henhold til § 105 i almenboligloven med tilknyttet støtte efter § 85 i
serviceloven, skal alle borgere i disse tilbud være visiteret i overensstemmelse hermed. Det vil
omfatte, at mange borgere skal re-visiteres.
En principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 2014 fastslår imidlertid, at nogen af de borgere, der er i
målgruppen for et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, ikke må visiteres til en
almen bolig med § 85-støtte. Det gælder, når borgerens funktionsevne er meget nedsat og
borgeren eksempelvis ikke er i stand til at varetage de forpligtelser og udnytte de rettigheder, der
følger med at bo til leje i egen bolig.
En anden principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 2014 fastslår, at borgere, der er i målgruppen for
midlertidigt ophold efter servicelovens § 107, ikke kan visiteres til en almen bolig med § 85-støtte,
fordi borgeren dermed bliver beskyttet af lejelovens regler om opsigelse. Derved kan botilbuddet
reelt ikke være midlertidigt og kan dermed ikke være i overensstemmelse med servicelovens §
107.
At bringe den juridiske konstruktion på plads ved at omdanne tilbuddene til almenboliger med
tilknyttet § 85-støtte vil dermed have den konsekvens, at de nuværende borgere og målgrupper i
stort omfang ikke vil kunne visiteres til tilbuddene.
Alternativt kan det juridiske grundlag bringes i orden ved at omdanne tilbuddene til ”rene”
servicelovstilbud ved at udskille boligerne fra boligafdelingen under det almene boligselskab. Dette
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vil være en økonomisk udfordring for kommunerne, idet de dermed skal tilbagebetale den
statsstøtte, der er givet til at opføre almene boliger.
Det vil endvidere fortrinsvis være en løsning, der er relevant for pladser til fremadrettet visitation,
idet de borgere, der allerede er visiteret til tilbud i almene boliger, har rettigheder som lejere.
Der er således umiddelbart ikke udsigter til, at det juridiske grundlag for disse tilbud kan blive bragt
på plads. Mange af disse tilbud er på alle andre parametre velfungerende tilbud, der sikrer de rette
rammer og udvikling for borgerne.
Problemstillingen er aktuel på landsplan. De fem socialtilsyn har i 2015 rettet henvendelse til
Socialministeriet for at få en afklaring af disse sager, da socialtilsynene i 2015 ellers vil opleve, at
mange tilbud ikke vil kunne blive regodkendt på det foreliggende grundlag, på trods af en
indholdsmæssig høj kvalitet. KL, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen er ligeledes gjort opmærksom
på problemstillingen.
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4. Socialtilsyn Hovedstadens økonomi i 2014
Budget og regnskab 2014
Socialtilsynet skal i hver årsrapport give en kort beskrivelse af budget og regnskab for det
forgangne år.
I nedenstående tabel fremgår budget og regnskab 2014 for Socialtilsyn Hovedstaden5.
Tabel 6. Budget 2014 og regnskab 2014 for Socialtilsyn Hovedstaden, 1.000 kr., 2014-priser
Budget 2014
Direkte omkostninger (løn mv.)

Regnskab 2014

Forskel

41.895

35.367

- 6.528

6.213

9.614

3.402

48.107

44.981

-3.127

Indtægter fra objektiv
finansiering

-18.599

-18.599

0

Indtægter fra tilsynstakster

-29.508

-26.382

3.127

Indtægter i alt

-48.107

-44.981

3.127

0

0

0

Indirekte omkostninger
(overhead, afdrag på
initialomkostninger mv.)
Omkostninger i alt

Årets resultat (netto)

Note: Minus er lig med indtægter eller mindreforbrug, plus er lig med udgifter eller merforbrug. Indtægter fra
tilsynstakster omfatter de almindelige, løbende tilsynstakster, takster for nygodkendelser, væsentlige
ændringer, skærpet tilsyn og tillægstakster for flere afdelinger og skibsprojekter.

Som det ses i tabellen, udviser årsregnskabet for 2014 balance mellem det oprindelige budget og
årets resultat. Det skyldes, at der er afvigelser på både omkostninger og indtægter, der samlet set
går i 0. Årsregnskabet omfatter tre typer af afvigelser:

5

•

Færre direkte omkostninger

•

Flere indirekte omkostninger

•

Færre indtægter fra tilsynstakster

Der er her tale om det budget, som ligger til grund for beregningen af socialtilsynenes takster. Budgettet
afviger bl.a. som følge af små omplaceringer og prisreguleringer en anelse fra det korrigerede budget i
Frederiksberg Kommunes økonomisystem. På regnskabssiden er der tale om et omkostningsregnskab.
Omkostningsregnskabet er inklusiv de indirekte omkostninger, som ikke alle er bogført i Frederiksberg
Kommunes driftsregnskab. Omkostningsregnskabet afspejler alle omkostninger til socialtilsynets drift og
ligger til grund for en eventuel efterregulering i taksterne to år efter.
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Afvigelserne hænger sammen og har to grundlæggende forklaringer:
1) Forhold vedrørende feriepenge og feriepengeforpligtelser, som i udgangspunktet ikke var
budgetteret
2) Færre tilbud omfattet af tilsynet end forudsat i budgettet
Ad 1) Feriepenge: Langt hovedparten af Socialtilsyn Hovedstadens medarbejdere afholdt i 2014
ferie med feriekort, da de var nyansatte. Dette medførte et mindreforbrug på lønudgifterne for
socialtilsynet. Desuden modtog Socialtilsyn Hovedstaden den opsparede feriepengeforpligtelse for
de virksomhedsoverdragede medarbejdere, hvilket også var med til at nedbringe socialtilsynets
direkte udgifter. Disse forhold forklarer en del af mindreforbruget på socialtilsynets lønudgifter.
Herudover blev det i løbet af 2014 afklaret, blandt andet via kommunens revision, at socialtilsynets
takster skal dække Frederiksberg Kommunes feriepengeforpligtelse. Det betyder, at socialtilsynet
via taksterne skal sikre finansiering af de feriepenge, som Frederiksberg Kommune vil være
forpligtet til at afholde, hvis alle socialtilsynets ansættelsesforhold hos Frederiksberg Kommune
skulle ophøre på grund af f.eks. lukning eller omorganisering. En stor andel af den opgjorte
feriepengeforpligtelse – 3,4 mio. kr. – er derfor indregnet som en indirekte udgift i Socialtilsyn
Hovedstadens omkostningsregnskab for 2014. Dette er baggrunden for afvigelsen på de indirekte
udgifter.
Den samlede feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte forventes at udgøre cirka 6 mio. kr. i
alt ved udgangen af 2015, og den resterende feriepengeforpligtelse på 2,6 mio. kr. vil blive
indregnet i Socialtilsyn Hovedstadens takster som en indirekte udgift på 0,65 mio. kr. årligt i
perioden 2016-2019.
Ad 2) Færre tilbud: Det var fra årets begyndelse velkendt, at antallet af tilbud og dermed
indtægtsgrundlaget for Socialtilsyn Hovedstaden var usikkert. Af den grund blev der ikke ansat
medarbejdere op til den personalenormering, der var forudsat i budgettet. Socialtilsynet havde i
2014 løbende fokus på at styre økonomi og personaleressourcer således, at antallet af
medarbejdere matchede opgaven og at der var den dimensionering, som antallet af tilbud gav
grundlag for.
Det viste sig også, at der reelt var færre tilbud omfattet af tilsynet i 2014 end forudsat i budgettet, jf.
nedenstående tabel. Dette forhold er både årsagen til en del af mindreforbruget på lønudgifterne
og til de færre indtægter fra tilsynstakster.
Tabel 7 viser antallet af døgntilbud og plejefamilier mv. omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn
Hovedstaden – dels hvor mange, der var forudsat i budgettet for 2014, og hvor mange, der faktisk
var.
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Tabel 7. Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden
Forudsat i budget 2014
Plejefamilier

Faktisk antal ultimo 2014

1.302

951

Børne- og ungetilbud

167

154

Voksentilbud

481

385

1.950

1.490

I alt

Note: Antallet af faktiske tilbud er opgjort ultimo 2014. Antallet er eksklusiv sager om nygodkendelser, som
fortsat var under behandling ved udgangen af 2014.

Tabel 7 viser, at der i 2014 var færre tilbud end forudsat og understøtter, hvorfor både udgifter og
indtægter blev mindre i 2014 end forudsat i budgettet.
Det skal dog bemærkes, at samtidig med at der i 2014 viste sig at være færre tilbud end forudsat,
var der samtidig flere tilbud med underafdelinger, hvoraf nogle er blevet opkrævet en tillægstakst.
”Faldet” i antal af tilbud skal derfor ikke nødvendigvis modsvares af et tilsvarende fald i udgifter og
indtægter i det enkelte socialtilsyn.
Tabel 8 viser budget 2015 for Socialtilsyn Hovedstaden.
Tabel 8. Budget 2015 for Socialtilsyn Hovedstaden, 1.000 kr., 2015-priser
Budget 2015
Direkte udgifter (løn mv.)
Indirekte udgifter (overhead, afdrag på initialomkostninger
mv.)
Udgifter i alt

40.707
3.248
43.955

Indtægter fra objektiv finansiering

-17.404

Indtægter fra tilsynstakster

-26.551

Indtægter i alt

-43.955

Netto

0

Note: Minus er lig med indtægter, plus er lig med udgifter.

Tabel 7 og 8 sammenholdt viser, at Socialtilsyn Hovedstadens samlede budget på både udgifts- og
indtægtssiden ligger ca. 4 mio. kr. lavere i 2015 end i 2014. Det skyldes blandt andet færre
indirekte udgifter i budget 2015, fordi initialomkostningerne fra 2013 blev lavere end tidligere
forventet, og at der derfor ikke skal ”tilbagebetales” så meget til dette formål over taksterne i 2015,
som der blev 2014.
Desuden er der fra 2014 til 2015 sket en nedjustering i de antalsforudsætninger, der danner
grundlaget for både de budgetterede udgifter og indtægter. Budget 2015 er udarbejdet ud fra en
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forudsætning om 1.164 plejefamilier, 165 tilbud på børneområdet og 420 tilbud på voksenområdet,
hvilket er lavere end antalsforudsætningerne i budget 2014.
I forhold til antallet af tilbud og plejefamilier ved udgangen af 2014, er budget 2015 imidlertid
alligevel 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. Læs mere om denne udvikling i kapitel 5 i afsnittet om udviklingen i socialtilsynets
opgaveportefølje i løbet af 2014.
Budget 2015 danner grundlag for tilsynstaksterne og de objektive finansieringsbidrag i 2015, som
beskrives i næste afsnit.

Tilsynstakster og objektive finansieringsandele i 2014 og 2015
Socialtilsynene opkræver følgende typer af takster 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.

•

Takst for nygodkendelser. 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
sker væsentlige ændringer af et eksisterende tilbuds godkendelsesgrundlag.

•

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

•

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

•

Takster til at dække rejseudgifter mv. for tilsyn med skibsprojekter.

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.
Tabel 9 viser udviklingen i Socialtilsyn Hovedstadens takster fra 2014 til 2015. Tillægstakster og
takster for skibsprojekter opgøres konkret og individuelt, hvorfor de ikke fremgår af tabellen.
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Tabel 9. Udvikling af socialtilsyn Hovedstadens takster, kr. i løbende priser
Takstkategori

2014

2015

Tilsyn
0–7

30.832

28.378

8 – 24

36.999

34.054

25 – 49

61.665

56.756

>50

92.497

85.134

Nygodkendelser
0–7

23.042

22.876

8 – 24

27.651

27.451

25 – 49

46.085

45.752

>50

69.127

68.628

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse
0–7

11.521

11.438

8 – 24

13.825

13.726

25 – 49

23.042

22.876

>50

34.564

34.314

Skærpet tilsyn
0–7

7.708

7.094

8 – 24

9.250

8.513

25 – 49

15.416

14.189

>50

23.124

21.283

Tabellen viser et lille fald i taksterne fra 2014 til 2015.
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
forholdsmæssigt ud fra antallet af 0-17-årige.
Tabel 10 viser den samlede objektive finansiering i 2014 og 2015.
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Tabel 10. Udviklingen den objektive finansiering, mio. kr. i løbende priser

Samlet objektiv finansiering

2014

2015

18,6

17,4

Tabel 10 viser et fald i den objektive finansiering fra 2014 til 2015. Det skyldes primært, som nævnt
ovenfor, færre plejefamilier og færre indirekte udgifter i form af ”afbetaling” på
initialomkostningerne fra 2013.
Fra 2016 vil takster og objektiv finansiering blive påvirket af tidligere års regnskabsresultater, idet
et overskud eller underskud i regnskabsresultatet skal indregnes i taksterne senest to år efter.
Denne efterregulering er ikke relevant for takster og objektiv finansiering i 2014 og 2015.
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5. Socialtilsyn Hovedstadens virke i året
Overdragelse af sagerne fra kommunerne
Som et led i tilsynsreformen fik socialtilsynene d. 1. januar 2014 overdraget tilsynsopgaven med de
sociale tilbud og plejefamilier fra de kommuner og regioner, som tidligere havde
myndighedsansvaret herfor. Overdragelsen mellem 2013 og 2014 havde karakter af en
engangsoverdragelse, hvorfor emnet ikke vil indgå i de fremtidige årsrapporter. Nedenfor gives
en beskrivelse af selve sagsoverdragelsen og af kvaliteten i det materiale, socialtilsynet modtog.

Beskrivelse af selve sagsoverdragelsen
28 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune skulle senest den 1. december
2013 overdrage alt relevant sagsmateriale om tilbud og plejefamilier i deres kommune, som
fremover skulle have ført tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Det samme gjaldt for Region
Hovedstadens tilbud.
Det generelle billede var, at kommuner og regionen havde overdraget alt eller næsten alt relevant
materiale til Socialtilsyn Hovedstaden. Mange havde gjort et stort stykke arbejde og gjort sig
umage med sagsoverdragelsen. 9 ud af de 29 kommuner eftersendte yderligere sagsmateriale i
december 2013 og januar 20146, hvilket resulterede i en betydelig udredningsopgave for
socialtilsynet med fremsøgning, indhentning og opdatering af materiale. Generelt er det
Socialtilsyn Hovedstaden vurdering, at det oversendte materiale var af meget svingende kvalitet,
hvilket uddybes i det følgende.

Kvalitet og omfang af sagerne
Mange af kommunerne leverede en omfattende og grundig overdragelse af sagsmaterialet på
deres tilbud og plejefamilier. De havde fulgt vejledningen til sagsoverdragelsen grundigt, hvilket
gjorde det muligt for Socialtilsyn Hovedstaden at få et hurtigt og omfattende overblik over
kommunens tilbud og plejefamilier og dermed at kunne komme i gang med tilsynsopgaven hurtigt.
Med tilbud og plejefamilier, hvor sagsmaterialet ikke var fuldt oversendt eller helt manglede, lå en
betydelig og ressourcekrævende opgave for socialtilsynet, som selv skulle fremfinde dokumenter
eller anmode om dem.
Socialtilsyn Hovedstaden havde følgende oplevelser i forbindelse med sagsoverdragelsen:
•

6

Mange kommuner leverede en omfattende og grundig overdragelse af sagsmaterialet.

Kilde: Dataforespørgsel fra Socialstyrelsens auditfunktion for perioden 1. januar - 31. december 2014.
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•

Andre kommuner fulgte ikke Socialtilsyn Hovedstadens udsendte vejledning om, hvorledes
sagerne skulle overdrages. Materialet, som socialtilsynet fik ind, var derfor meget
uensartet.

•

Flere af kommunerne havde ikke koordineret sagsoverdragelsen internt, så socialtilsynet
modtog 2-3 USB stik med tilbudsoplysninger fra samme kommune.

•

I løbet af 2014 blev socialtilsynet gjort opmærksom på plejefamilier, der ikke var blevet
overdraget fra kommunerne. Socialtilsyn Hovedstadens skøn er, at det drejer sig om ca. 40
plejefamilier. Socialtilsynet har forsøgt at sikre, at alle sager om plejefamilier blev oversendt
ved, både i 2014 og også først i 2015, at udsende lister til bopælskommunerne på deres
godkendte plejefamilier. Kommuner skulle bekræfte, at listen var i overensstemmelse med
deres oplysninger. Dette bevirkede, at socialtilsynet fik oversendt sagsmateriale for
yderligere plejefamilier, og måtte planlægge tilsyn snarest herefter.

•

Mange kommuner havde oversendt ansøgninger fra virksomheder eller personer, der
ønskede at blive godkendt til at drive et tilbud eller blive en plejefamilie, hvor socialtilsynet
kunne se, at ansøgningen havde ligget længe, uden at der var foretaget sagsbehandling.
Kommunerne havde i flere af disse tilfælde henvist til, at sagen skulle overgå til
socialtilsynet pr. 1. januar 2014. Det betød, at Socialtilsyn Hovedstaden overtog en ”pukkel”
af ansøgninger om godkendelse i forbindelse med sin opstart. Der var eksempler på
ansøgninger, der havde ligget siden starten af 2013.

•

Alle kommuner skulle anføre en kontaktperson, hvis der var tvivlspørgsmål om det
overdragede sagsmateriale. De blev anmodet om at informere socialtilsynet, hvis
kontaktpersonen fik job andetsteds (hvilket mange fik i de nye socialtilsyn). Socialtilsyn
Hovedstaden skønner, at ca. en tredjedel af kommunerne ikke opdaterede oplysningerne
om kontaktperson. Det betød, at Socialtilsyn Hovedstaden i opstartsfasen brugte
uforholdsmæssig meget tid på blot at lokalisere de medarbejdere, der kunne bidrage med
de nødvendige oplysninger til socialtilsynet.

•

Ca. 15 godkendte tilbud (skønnet), som Socialtilsyn
tilsynsforpligtelsen for, var ikke registreret på Tilbudsportalen7.

Hovedstaden

overtog

Tilbuddenes status ved sagsoverdragelse
Ved sagsoverdragelsen blev kommunerne og regionen anmodet om at aflevere status på alle
overdragede sager. Alle tilbud skulle kategoriseres som rød, gul eller grøn, for at Socialtilsyn
Hovedstaden vidste hvilke tilbud, som skulle prioriteres pr. 1. januar 2014, og hvilke tilbud som
7

Kilde: Dataforespørgsel fra Socialstyrelsens auditfunktion for perioden 1. januar - 31. december 2014.
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kunne afvente tilsyn senere på året. Tilbud, som var under et igangværende skærpet tilsyn, og
hvor forholdende var så alvorlige, at socialtilsynet skulle opprioritere sagen og have ekstraordinært
fokus, skulle kategoriseres som røde. Farvekategoriseringen rød blev også brugt om tilbud, hvor
der var uafsluttede forhold så som ansøgninger, som socialtilsynet skulle straksbehandle8. Tilbud,
som havde været under skærpet tilsyn i 2013 eller på grund af andre forhold skulle have
socialtilsynets fokus relativt hurtigt, skulle kategoriseres som gule. Tilbud, som ikke havde
anmærkninger i det tidligere tilsyn eller ikke havde uafsluttede forhold eller ansøgninger om f.eks.
ændringer, skulle kategoriseres som grønne.
Tabel 11 viser farvefordelingen af de overdragede sager.
Tabel 11. Antallet af overdragede sager og deres farvekategorisering.
Karakteren af de overdragede sager
Antal overdragne sager

Antal
1.806

Antal røde sager

36

Antal gule sager

119

Antal grønne sager
Ikke angivet

1.546
105

De fleste kommuner havde foretaget farvekategoriseringen korrekt efter Socialtilsyn Hovedstadens
vurdering.

Udviklingen i socialtilsynets opgaveportefølje i løbet af 2014
Ved den første optælling af Socialtilsyn Hovedstadens opgaveportefølje i januar 2014 var antallet
af tilbud og plejefamilier 1806. Ved udgangen af 2014 var antallet 1490. Justeringen skyldes
primært, at socialtilsynet i forbindelse med planlægning af regodkendelse eller et driftsorienterede
tilsyn havde kontakt med samtlige sociale tilbud og plejefamilier, og derved blev bekendt med
ændringer i godkendelsesforhold hos plejefamilier og organiseringsforhold hos tilbuddene. Det
drejede sig om:

8

•

Plejefamilier, som pt. ingen plejebørn havde og ikke ønskede at blive regodkendt

•

Plejefamilier, som ønskede at blive konkret godkendt af deres kommune i stedet, idet de
ikke ønskede yderligere plejebørn.

•

Plejefamilier, som var dobbeltoverdraget med en sag på begge plejeforældre.

Kilde: ”Vejledning om overdragelse af sagsmateriale” sendt til kommunerne den 17. september 2013
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•

Tilbud, som ønskede at reorganisere sig, hvor flere tilbud blev lagt sammen.

•

Tilbud, som ikke længere havde beboere eller ikke var i drift, men stadig stod som åbne på
Tilbudsportalen.

Ved udgangen af 2014 var socialtilsynets opgaveportefølje som følger:
Tabel 12. Antal tilbud ultimo 2014 fordelt på tilbudstype
Tilbudstyper

I alt9

Plejefamilier

951

Børne- og ungetilbud

154

Voksentilbud

385

Koncerner

Antal
(uafhængig af størrelse)10

Koncerner og koncernlignende
konstruktioner

12

Antal tilbud under disse

50

Som det fremgår, havde Socialtilsyn Hovedstaden ved udgangen af 2014 tilsynsopgaven i forhold
til 951 plejefamilier og 539 tilbud. Tilbud, der havde søgt om nygodkendelse, er kun talt med i
tabellen, hvis de var blevet godkendt af socialtilsynet inden udgangen af 2014.

Afgørelser om hvorvidt § 85–botilbud er omfattet af socialtilsynet
Socialtilsynene fører tilsyn med tilbud, hvor der ydes støtte efter bl.a. servicelovens § 85 til
borgere, der bor i plejeboliger eller lignende boformer. Der er i mange tilfælde tale om lejligheder
med tilknyttede fællesarealer, opgangsfællesskaber og lign. Formålet er, at socialtilsynene skal
føre tilsyn med ”botilbudslignende” tilbud.
9

Kilde: Antallet af plejefamilier er tal indberettet til dataforespørgsel fra Socialstyrelsens auditfunktion for
perioden 1. januar - 31. december 2014. I samme dataforespørgsel er antallet af tilbud oplyst til at være 539
tilbud. For at belyse fordelingen på henholdsvis børne- og ungetilbud og voksentilbud, har vi med data fra
Tilsyn.dk udtrukket primo januar 2015 identificeret 154 børn- og ungetilbud og resterende som værende
voksentilbud. I sidstnævnte kategori vil der også være tilbud, som omfatter både vokse og unge, men
hovedvægten er voksne beboere.
10
Kilde: Afgørelsesbreve om, hvorvidt tilbud af socialtilsynet anses for at være en del af en koncern eller en
koncernlignede konstruktion. Det skal bemærkes, at spørgsmålet om, hvilke tilbud der er omfattet af
koncerner og koncernlignende konstruktioner først var afklaret i starten af 2015.
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Socialtilsynene skal i disse tilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af
tilsynet. En række betingelser 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 boligerne. Reglerne fremgår af Lov om socialtilsyn, § 4, nr. 3
Socialtilsyn Hovedstaden har i løbet af 2014 truffet afgørelse om, at 96 af sådanne tilbud er
omfattet af reglerne for socialtilsyn. Ingen af disse sager er anket.
Hovedparten af afgørelserne blev sendt til kommunerne som såkaldte ”masseafgørelser” for de
kommunale § 85-tilbud, kommunen havde overdraget tilsynsforpligtelsen for pr. 1.1. 2014. De
fleste af disse afgørelser blev sendt i april 2014.
Herudover er der løbende i 2014 blevet truffet afgørelser om at være omfattet af socialtilsynet for
en række private tilbud og for kommunale tilbud, som i løbet af 2014 skulle skifte juridisk grundlag
fra eksempelvis et § 107-tilbud.

Årets godkendelser af nye tilbud
Socialtilsynet skal behandle ansøgninger om godkendelse fra nye sociale tilbud og plejefamilier.
Disse ansøgninger modtages og behandles løbende af socialtilsynet. Tabel 13 viser hvor mange
nygodkendelser, Socialtilsyn Hovedstaden meddelte i 2014.
Tabel 13. Antal nygodkendelser af tilbud fordelt på tilbudstype11
Tilbudstyper
Plejefamilier

I alt
40

Børne- og ungetilbud

2

Voksentilbud

9

Som det ses af ovenstående tabel, nåede Socialtilsyn Hovedstaden at godkende i alt 40 nye
plejefamilier og 11 nye tilbud.
Tabel 14 viser antallet af færdigbehandlede ansøgninger om nygodkendelser fra potentielle tilbud
og plejefamilier i 2014.

11

Kilde: Tilsyn.dk
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Tabel 14. Antallet af færdigbehandlede ansøgninger
Tilbudstyper

I alt

Plejefamilier

44

Tilbud

11

I alt

55

Antallet er lidt højere end de godkendelser, der blev givet, fordi der også blev givet 4 afslag til
plejefamilier i 2014. To af afslagene blev påklaget, og begge afgørelser blev stadfæstet ved
klageinstansen.
Opgaven med at behandle ansøgninger fra nye plejefamilier og tilbud har fyldt mere i 2014 end
tallene i tabel 13 og 14 indikerer. Det hænger blandt andet sammen med, at der blev påbegyndt
sagsbehandling for ansøgninger fra mange tilbud og plejefamilier, der selv valgte at springe fra i
løbet af godkendelsesprocessen. Især blandt plejefamilier var der mange, ca. 40, der valgte at
trække deres ansøgning tilbage. Det skete typisk tidligt i processen, da de fik kendskab til, hvad
det vil sige at være plejefamilie.
Desuden modtog Socialtilsyn Hovedstaden en del ansøgninger om godkendelse fra nye tilbud og
plejefamilier, hvor sagsbehandlingen blev påbegyndt i 2014, men som ikke var afsluttet ved nytår.
Godkendelsen betragtes først som endelig, når godkendelsen offentliggøres på Tilbudsportalen.
En del af de ansøgninger, som Socialtilsyn Hovedstaden modtog og opstartede sagsbehandling for
i 2014, vil derfor først tælle med i statistikken for nygodkendelser for 2015.
Generelt har ansøgninger om nygodkendelse fyldt meget i 2014 og også mere, end var forventet
ved socialtilsynets opstart. I 2014 fik Socialtilsyn Hovedstaden alene på plejefamilieområdet 162
ansøgninger, hvor der ved dimensionering af socialtilsynet i 2014 var forudsat ca. 90
nyansøgninger fra plejefamilier. Socialtilsynet oplevede i starten af 2014, at mange ansøgninger
havde ligget i ”bero” hos kommunerne og havde afventet socialtilsynets opstart.

Socialtilsynets sagsbehandlingstider på nygodkendelser
Diagram 4 viser sagsbehandlingstiden for ansøgninger om nygodkendelse. Sagsbehandlingstiden
starter, når en ansøgning om nygodkendelse modtages, og slutter, når den er afgjort efter endt
høringsperiode.
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Sagsbehandlingstider på nyansøgninger12
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18
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12
Botilbud
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Plejefamilier

8
6
4
2
0
O-3 mnd.
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9-12 mnd.

1 år +

Som det fremgår, er en sagsbehandlingstid på 6-9 måneder det mest almindelige for
plejefamilieansøgninger, og 3-6 måneder for en tilbudsansøgning.
En nygodkendelse er en relativ omfattende proces, idet tilbud og plejefamilier skal vurderes efter
alle temaer i kvalitetsmodellen. 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,
f.eks. oplysninger om tilbuddets eller plejefamiliens økonomi.
For tilbuddene er det ofte forhold vedrørende økonomi, vedtægter og bestyrelse, der tager lang tid
at afklare. Socialtilsynet oplever, at tilbuddene sætter deres ansøgning i bero på grund af
udfordringer med at finde en egnet ejendom eller at få skaffet kapital til opstarten af tilbuddet.
For nye plejefamilier blev sagsbehandlingstiden i 2014 ofte forlænget af ventetid på det påkrævede
grundkursus og også fordi nogle familier selv valgte at udsætte deres deltagelse i grundkurset,
eksempelvis fordi de ikke havde mulighed for at deltage på det første kursus, de blev tilbudt.
Socialtilsyn Hovedstaden arbejder i 2015 på at nedbringe sagsbehandlingstiden, herunder også at
ændre registreringen af sagsbehandlingstiden således, at der kan opgøres aktive perioder og

12

Kilde: Tilsyn.dk autogeneret datarapport ”årsrapport”- data.
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passive perioder, f.eks. når et tilbud afventer afklaring af fysiske rammer eller en plejefamilie selv
udsætter deltagelse i grundkursus.
Samtidig med den relativt lange sagsbehandlingstid har Socialtilsyn Hovedstaden flere gange
oplevet, at tilbud eller kommuner ikke er opmærksomme på at søge socialtilsynet om godkendelse
af deres planlagte nye tilbud i god tid. I stedet modtager socialtilsynet en ansøgning kort før
planlagt indflytning af borgere med en forventning fra tilbuddet eller kommunen om, at
socialtilsynet kan godkende det nye tilbud inden for ganske kort tid.

Årets regodkendelser af eksisterende tilbud
Den anden type af godkendelser, som socialtilsynet meddeler, er regodkendelser. Alle tilbud, som
er etableret inden 2014, skal i henhold til Lov om socialtilsyn regodkendes af socialtilsynet inden
udgangen af 2015. Regodkendelse fra socialtilsynet er en forudsætning for, at tilbuddet fortsat må
modtage borgere som en del af den kommunale forsyning og være synlige på Tilbudsportalen.
Når et tilbud skal have udført tilsyn med henblik på at blive regodkendt, skal tilbuddet vurderes
efter alle temaer i kvalitetsmodellen. Set i sammenhæng med det store antal tilbud, som
Socialtilsyn Hovedstaden har overtaget tilsynsforpligtelsen for i 2014 – ca. 1000 plejefamilier og
500 tilbud – er regodkendelserne langt den største opgave, socialtilsynet skal løfte i 2014 og 2015.
Tabel 15 nedenfor viser, hvor mange tilsyn med henblik på regodkendelse, som Socialtilsyn
Hovedstaden nåede at gennemføre i 2014.
Tabel 15. Antal gennemførte tilsyn med henblik på regodkendelse, fordelt på tilbudstype13
Tilbudstyper

I alt

Plejefamilier

150

Børne- og ungetilbud

100

Voksentilbud

127

Som det fremgår af ovenstående tabel, nåede Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 at vurdere i alt 150
plejefamilier og 227 tilbud i forhold til, om de kunne regodkendes. Langt hovedparten blev
regodkendt af socialtilsynet, dog fik enkelte plejefamilier tilbagekaldt deres godkendelse, jf. næste
afsnit.

13

Kilde: Antallet af regodkendte plejefamilier er data indberettet til dataforespørgsel fra Socialstyrelsens

auditfunktion for perioden 1. januar - 31. december 2014.
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Hermed blev i alt 26 pct. af alle tilbud og plejefamilier vurderet i forhold til regodkendelse i 2014.
De resterende plejefamilier og tilbud skal vurderes i forhold til regodkendelse i 2015.

Årets tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor
Hvis socialtilsynet ikke kan regodkende et tilbud, fordi kvaliteten i tilbuddet vurderes at være for
ringe, må socialtilsynet i stedet tilbagekalde den godkendelse, tilbuddet tidligere har fået. Antallet
af tilbagekaldte godkendelser i Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 fremgår af tabel 16:
Tabel 16. Antal tilbagekaldte godkendelser fordelt på tilbudstyper: 14
Tilbudstyper

Antal

Plejefamilier

6

Børne- og ungetilbud

0

Voksentilbud

0

I alt

6

Som det fremgår, tilbagekaldte Socialtilsyn Hovedstaden godkendelsen for 6 plejefamilier i 2014,
men ikke for nogen tilbud. Bemærk, at kun godkendelser trukket tilbage af socialtilsynet fremgår,
mens det ikke fremgår, hvis en plejefamilie eller et tilbud selv har valgt at ophøre.
Tabel 17 viser hvilket tema i kvalitetsmodellen, der begrunder tilbagekaldelserne.

14

Kilde: Tilsyn.dk
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Tabel 17. Temaer som ligger til grund for tilbagekaldte godkendelser.
Tilbudstype
Tema

Plejefamilier

Børnetilbud/
Voksentilbud
opholdssted

1. Uddannelse og beskæftigelse

I alt
0

2. Selvstændighed og sociale relationer

2

2

3. Målgruppe, metoder og resultater

1

1

4. Organisation og ledelse/
Familiestruktur og familiedynamik

5

5

5. Kompetencer

4

4

6. Økonomi

2

2

7. Fysiske rammer

2

2

16

16

I alt

En tilbagekaldelse kan være begrundet i lav kvalitet indenfor ét eller flere temaer i
kvalitetsmodellen, hvorfor tabellen summer til et højere antal temaer end antallet af
tilbagekaldelser. Som det fremgår, er familiestruktur og familiedynamik samt plejefamiliernes
kompetencer de væsentligste temaer i de 6 tilbagekaldelser, Socialtilsyn Hovedstaden foretog i
2016.

Årets gennemførte tilsyn og tilsynsbesøg
I socialtilsynene arbejder man med to forskellige begreber – et tilsyn og et tilsynsbesøg.
Et tilsyn dækker over hele processen for enten en regodkendelse, et driftsorienteret tilsyn eller en
nygodkendelse. Når man taler om et tilsyn, omfatter der dermed flere skridt i en tilsynsproces, der
kan omfatte følgende:
•

Modtagelse af en ansøgning om nygodkendelse/regodkendelse
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•

Forberedelse af tilsynsbesøg. Det omfatter at sætte sig ind i et tilbuds indskrevne borgere,
pædagogik, medarbejderkompetencer, målgrupper, organisering, tidligere tilsyn osv.

•

Et eller flere tilsynsbesøg med interviews og observationer

•

Udarbejdelse af tilsynsrapport

•

Høringsproces, herunder eventuelle dialogmøder mellem socialtilsynet og tilbuddet

•

Offentliggørelse af tilsynsrapporten på Tilbudsportalen

•

Udarbejdelse af afgørelse

I forbindelse med et tilsyn får alle plejefamilier og sociale tilbud ét eller flere tilsynsbesøg. Antallet
af tilsynsbesøg kan variere alt efter tilbuddets størrelse, og de kan aflægges som anmeldte eller
uanmeldte.
F.eks. vil et tilbud med mange afdelinger typisk få mange tilsynsbesøg i forbindelse med et enkelt
tilsyn. Det samme gør sig gældende, hvis et tilbud får et skærpet tilsyn. Derfor vil det samlede
antal tilsynsbesøg være højere end det samlede antal gennemførte tilsyn.
Tabel 18 viser hvor mange tilsyn, Socialtilsyn Hovedstaden gennemførte i 2014.
Tabel 18. Gennemførte tilsyn15
Tilbudstype

Antal

Plejefamilier

971

Børne- og ungetilbud

157

Voksentilbud

408

I alt

1.536

Som det fremgår, har Socialtilsyn Hovedstaden gennemført i alt godt 1.500 tilsyn i 2014. Det
afspejler, at Socialtilsyn Hovedstaden i overensstemmelse med lovkravene har udført tilsyn med
alle de tilbud og plejefamilier, som vi har tilsynspligt for.
Tabel 18 indeholder kun data over tilsyn, der som minimum har medført ét fysisk besøg i 2014.
Socialtilsyn Hovedstaden har desuden udført 344 såkaldte ”administrative tilsyn”. Det er tilsyn,
hvor tilbuddet ikke er besøgt fysisk, men hvor socialtilsynet har forholdt sig til og eventuelt
godkendt ændringer af tilbuddets godkendelse. Administrative tilsyn kan eksempel udføres, hvis et
tilbud lukker (af egen drift) eller en plejefamilie ikke længere ønsker at være generelt godkendt. I

15

Kilde: Udtræk i Tilsyn primo 2015 over samtlige tilsyn med besøgsdato i 2014.
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2014 har de administrative tilsyn ofte været udført, fordi flere tilbud ønsker at blive lagt sammen til
ét tilbud med flere afdelinger.
Tabel 19 viser, hvor mange tilsynsbesøg, Socialtilsyn Hovedstaden aflagde i 2014.
Tabel 19. Samlet antal af fysiske tilsynsbesøg hos tilbud og plejefamilier16
Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynstype

Anmeldte

Uanmeldte

I alt

Driftsorienterede tilsyn

951

288

1.239

Regodkendelser

485

9

494

Nygodkendelser

122

0

122

1.558

297

1.855

I alt

Tabel 20 viser, hvordan disse tilsynsbesøg fordelte sig på plejefamilier og tilbud.

16

Kilde: Dataforespørgsel fra Socialstyrelsens auditfunktion for perioden 1. januar - 31. december 2014.
Tallene for antal tilsynsbesøg på nygodkendelser er fra samme dataudtræk i Tilsyn.dk, som blev benyttet til
besvarelse af dataforespørgsel, men ikke oplyst i dataforespørgslen.
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Tabel 20. Antallet af fysiske tilsynsbesøg i 2014 hos hhv. plejefamilier og tilbud 17
Plejefamilier
Tilsynstype

Anmeldte

Uanmeldte

I alt

Driftsorienterede tilsyn

782

35

817

Regodkendelser

185

2

187

Nygodkendelser

102

0

102

1.069

37

1.106

I alt

Tilbud
Tilsynstype

Anmeldte

Uanmeldte

I alt

Driftsorienterede tilsyn

169

253

422

Regodkendelser

300

7

307

Nygodkendelser

20

0

20

489

260

749

I alt

Når man ser bort fra de tilsynsbesøg, der blev udført i forbindelse med nygodkendelser, udførte
Socialtilsyn Hovedstaden i alt ca. 1.000 tilsynsbesøg hos plejefamilier i 2014. Det svarer til antallet
af plejefamilier, jf. tabel 12, hvor det fremgår at der var 951 plejefamilier omfattet af socialtilsynet
ved udgangen af 2014 og at antallet af plejefamilier tidligere på året havde været højere.
Samtidig blev der udover nygodkendelsesbesøg aflagt ca. 730 tilsynsbesøg hos tilbud. Det svarer
til 1,3 tilsynsbesøg i gennemsnit, når man ser det i forhold til de 539 tilbud, som socialtilsynet
havde i sin opgaveportefølje ved udgangen af 2014. En væsentlig grund til det højere antal
tilsynsbesøg er, at nogle tilbud har flere afdelinger, der i henhold til lovgivningen om socialtilsyn
alle skal aflægges et tilsynsbesøg. Dertil kommer, at enkelte tilbud har modtaget mange
tilsynsbesøg, fordi de har været underlagt risikobaseret eller skærpet tilsyn. De fleste tilbud har kun
modtaget ét tilsynsbesøg i 2014.
Sammenfattende kan det konkluderes, at Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 har opfyldt
lovgivningskravene om at besøge alle omfattede tilbud mindst én gang. Hovedparten af
tilsynsbesøgene har været anmeldte, mens cirka hvert sjette tilsynsbesøg har været uanmeldt.

17

Kilde: ibid.
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Årets iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor
Et skærpet tilsyn er et tilsyn, hvor der er ekstra fokus på det enkelte tilbud eller plejefamilie, og
hvor der typisk aflægges flere tilsynsbesøg. Det skærpede tilsyn anvendes, når der er bekymrende
eller kritisable forhold til stede, som tilbuddet skal rette op på. Ved et skærpet tilsyn pålægges
tilbuddet eller plejefamilien ét eller flere påbud, som skal efterleves som betingelse for fortsat
godkendelse.
At være underlagt skærpet tilsyn er en afgørelse, der træffes for tre måneder ad gangen, og som
kan forlænges én gang for en ny tre måneders periode. For hver tre-måneders periode, et tilbud er
underlagt skærpet tilsyn, skal tilbuddet betale en ekstra takst svarende til en fjerdedel af den
almindelige tilsynstakst.
Et skærpet tilsyn kan ikke iværksættes uden forudgående dialog mellem socialtilsynet og tilbuddet
om de forhold, der begrunder det skærpede tilsyn, med mindre der er direkte fare for borgerens
sundhed og sikkerhed.
Tabel 21 viser, hvor mange skærpede tilsyn Socialtilsyn Hovedstaden iværksatte i 2014. Hvis et
skærpet tilsyn er blevet forlænget i en ny 3-måneders periode, tæller det som et nyt skærpet tilsyn i
tabellen.
Tabel 21. Antal iværksatte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype
Tilbudstyper

Antal iværksatte skærpede tilsyn

Plejefamilier

1

Børne- og ungetilbud

0

Voksentilbud

5

I alt

6

Tabel 22 viser, hvilke af de syv temaer i kvalitetsmodellen, de skærpede tilsyn er begrundet i. Et
skærpet tilsyn kan være begrundet i flere temaer. Der blev udstedt i alt 31 påbud fordelt på de 6
skærpede tilsyn. Idet nogle af påbuddene forholdt sig til flere temaer, er fordelingen 38 temaer som
forholder sig til 31 påbud.
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Tabel 22. Oversigt over årsager til meddelte skærpede tilsyn18
Tilbudstype
Tema

Plejefamilier Børnetilbud/
Voksentilbud
opholdssted

I alt

1. Uddannelse og beskæftigelse

0

2. Selvstændighed og sociale relationer

3

3

16

16

9

10

5. Kompetencer

3

3

6. Økonomi

2

2

7. Fysiske rammer

4

4

37

38

3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse/
Familiestruktur og familiedynamik

I alt

1

1

Diagram 5 viser de samme oplysninger illustreret grafisk:
Diagram 5.

Antal årsager 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

18

Kilde: Brev sendt til tilbud og kommuner i forbindelse med varsling eller udstedelse af skærpet tilsyn. Tallet
er valideret i marts 2015.
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Som det fremgår, er de hyppigste temaer for de skærpede tilsyn tilbuddenes fysiske rammer og
tilbuddenes måde at arbejde med målgrupper, metoder og resultater. Sidstnævnte handler blandt
andet om tilbuddenes pædagogiske metoder.
Der er blandt de 5 skærpede tilsyn på tilbudsområdet både private og offentlige tilbud, og ligeledes
er de 5 skærpede tilsyn givet både til store og små tilbud. Der tegner sig således ikke i 2014 et
billede af, at det er bestemte typer af tilbud, der modtager skærpet tilsyn.
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at årsagen til det relative lave antal skærpede tilsyn i 2014 set i
forhold til det samlede antal af tilbud og familier, der har fået tilsynsbesøg, skal findes i Socialtilsyn
Hovedstadens store fokus på dialog med tilbud og plejefamilier. Herved løses mange udfordringer,
og tilbud og plejefamilier imødekommer krav i forbindelse med dialogen med Socialtilsyn
Hovedstaden. Nogle udfordringer løses også alene ved påbud uden skærpet tilsyn. Mange tilbud
og plejefamilier er således hurtige til at rette ind i forhold til at leve op til krav om kvalitet.

Årets iværksatte påbud og påbuddenes karakter
Socialtilsynet kan i forbindelse med et tilsyn udstede påbud, som tilbuddet skal efterleve for at
opretholde deres godkendelse. I forbindelse med skærpede tilsyn, skal Socialtilsynet altid udstede
påbud. 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.
Tabel 23 viser, hvor mange påbud, Socialtilsyn Hovedstaden udstedte i 2014 i forbindelse med
tilsyn. Tabellen indeholder 36 påbud givet i forbindelse med et tilsyn, og inkluderer de 31 påbud
givet i forbindelse med de 6 skærpede tilsyn fra forrige afsnit.
Tabel 23. Antal iværksatte påbud fordelt på tilbudstype
Tilbudstyper

Antal iværksatte påbud

Plejefamilier

3

Børne- og ungetilbud

1

Voksentilbud

32

I alt

36

Der blev iværksat i alt 36 påbud i 2014. Tabel 24 viser, hvordan de fordeler sig på
kvalitetsmodellens temaer:
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Tabel 24. Oversigt over årsager til iværksatte påbud
Tilbudstype
Tema
Plejefamilie

Børnetilbud/
Voksentilbud
opholdssted

I alt

1. Uddannelse og beskæftigelse

0

2. Selvstændighed og sociale relationer

3

3

3. Målgruppe, metoder og resultater

1

18

19

4. Organisation og ledelse/
Familiestruktur og familiedynamik

1

9

10

5. Kompetencer

3

3

6. Økonomi

3

3

7. Fysiske rammer

1

4

5

I alt

3

40

43

Diagram 6 illustrerer de samme data grafisk:
Diagram 6.

Antal årsager over iværksatte påbud fordelt på temaer i alt

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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Det hænger logisk sammen, at de dominerende temaer for påbuddene – nemlig tilbuddets arbejde
med målgrupper, metoder og resultater samt tilbuddets fysiske rammer – er det samme som de
temaer, der begrundede de skærpede tilsyn, jf. ovenstående afsnit.

Henvendelser om bekymrende forhold
Borgere, pårørende, ansatte og andre personer kan anonymt kontakte Socialtilsyn Hovedstaden
med oplysninger om bekymrende forhold på botilbud og i plejefamilier. Socialtilsynet modtager
henvendelserne skriftligt, telefonisk og i enkelte tilfælde ved personligt fremmøde.
Til formålet har socialtilsynet etableret en særlig ”whistleblower”-telefon, som er åben for
telefoniske henvendelser inden for socialtilsynets åbningstider. Ligeledes er det muligt at benytte
en skriftlig webformular via socialtilsynets hjemmeside.
For at sikre, at både borgere, pårørende, ansatte og andre personer er bekendt med ordningen,
har Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 iværksat følgende tiltag:
•

Ordningen er beskrevet på socialtilsynets hjemmeside med kontaktoplysninger.

•

Botilbuddene har fået tilsendt en opslagsseddel, som de er opfordret til at placere et synligt
sted på botilbuddet.

•

Ved etablering af ordningen blev der udsendt en fælles pressemeddelelse fra de fem
socialtilsyn.

•

Socialtilsynets medarbejdere oplyser om ordningen, når de er på tilsynsbesøg, og
ordningens kontaktoplysninger er optrykt på bagsiden af visitkort fra socialtilsynets
medarbejdere.

Henvendelser i 2014
Tabel 25 viser, hvor mange bekymrende henvendelser, Socialtilsyn Hovedstaden modtog i 2014.

5. Socialtilsyn Hovedstadens virke i året

Side | 60

Tabel 25. Antallet af henvendelser, fordelt på hvilken sektion i socialtilsynet, henvendelsen
hører til19
Tilbudstyper

Antal

Plejefamilier

13

Børne- og ungetilbud

36

Voksentilbud psykiatri

33

Voksentilbud handicap

78

Uden for socialtilsynets
kompetenceområde

10

I alt

170

Af de i alt 170 henvendelser, som Socialtilsyn Hovedstaden modtog i 2014, var de tre hyppigste
årsager til henvendelserne forhold vedrørende ledelse, de socialfaglige kompetencer og
pædagogik.20
Diagram 7 viser, hvem der henvendte sig. Det er især pårørende og ansatte (tidligere eller
nuværende), der benytter ordningen til at henvende sig anonymt.
Diagram 7.

Anmelderprofil
Pårørende (27,6%)

Beboere på tilbuddet eller plejebørn (7,6%)
Nuværende eller tidligere ansat (27,6%)
Andet (naboer, bekendte mm.) (14,7%)
Ukendt (14,7%)
Udenfor kompetenceområde (7,6%)
0%

19

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kilde: Tilsyn.dk udtræk marts 2015 over antal henvendelse modtaget i Socialtilsyn Hovedstaden i 2014
Kilde: Tilsyn.dk. Der var 55 af henvendelserne, der blev registreret til primært at vedrøre tilbuddets ledelse,
27 vedrørende socialfaglige kompetencer og 17 vedrørende tilbuddets eller plejefamiliens pædagogik.

20
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Socialtilsynets behandling af henvendelserne
Socialtilsyn Hovedstaden registrerer alle nye henvendelser dagligt på hverdage. Nye henvendelser
bliver først behandlet af en ”whistleblower”-ansvarlig i socialtilsynet, og derefter viderebehandlet af
den relevante sektion og tilsynskonsulent, der fører tilsyn med det tilbud, henvendelsen vedrører.
Den primære opgave er her at vurdere, om henvendelsen giver anledning til at være opmærksom
på særlige forhold i tilbuddet, når der føres tilsyn, og om henvendelsen giver anledning til at
fremrykke eller intensivere tilsynet med tilbuddet.
Socialtilsynet må ikke over for hverken tilbud eller andre oplyse, at de har modtaget en
bekymrende henvendelse. Alle henvendelser bliver registreret selvstændigt. Hvis en anmelder
kontakter socialtilsynet flere gange vil de ikke kunne få bekræftet eller oplyst, at der tidligere har
været en henvendelse på samme tilbud eller plejefamilie.
Diagram 8 viser, hvordan socialtilsynet fulgte op eller undersøgte det, der kom frem ved
henvendelserne om bekymrende forhold i 2014.
Diagram 8.

Tiltag på baggrund af henvendelser
Anmeldt tilsynsbesøg (26%)
Uanmeldt tilsynsbesøg (20%)
Tilsynskonsulenter kontakter anmelder (2%)

Udenfor socialtilsynets kompetenceområde (6%)
Grundløs henvendelse (4%)
Chikane og urigtige oplysninger (1%)
Anden videre undersøgelse (33%)
Stadig under sagsbehandling i 2015 (8%)
0%

10%

20%

30%

40%

Cirka halvdelen af de bekymrende henvendelser, socialtilsynet modtog i 2014, blev undersøgt
videre ved et anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg hos tilbuddet. Det kan være ved tilsynsbesøg,
der alligevel var planlagt, eller tilsynsbesøg, der blev fremrykket eller aflagt ud over de ellers
planlagte. ”Anden videre undersøgelse” er i 2014 bl.a. blevet brugt til at kategorisere henvendelser,
hvor anmelder ønskede at følge op på en tidligere henvendelse. Cirka hver 10. henvendelse om
bekymrende forhold har ikke medført yderligere handlinger fra socialtilsynets side, da
henvendelserne enten har være grundløse eller uden for socialtilsynets kompetenceområde.
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Vurdering af ordningen
Muligheden for at borgere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter kan henvende sig
fortroligt og anonymt til Socialtilsyn Hovedstaden og indgive oplysninger om bekymrende forhold
på et tilbud eller i en plejefamilie, har vist sig at være både berigende og udfordrende for
tilsynsprocessen.
Socialtilsynet får henvendelser, der bringer oplysninger frem, som socialtilsynet ellers ikke ville
have fået, og som er væsentlige at undersøge i den videre tilsynsproces. Det kan dreje sig om
alvorlige forhold og kan medføre et uanmeldt tilsynsbesøg, når det vurderes ikke at kunne afvente
det næste planlagt tilsynsbesøg.
Ved nogle henvendelser er oplysningerne så sparsomme, at socialtilsynet ikke har mulighed for at
følge op på dem. Andre gange kan det være en udfordring at undersøge oplysningerne til bunds,
idet socialtilsynet ikke må informere tilbuddet eller plejefamilien om, at der er kommet en
henvendelse om dem. Socialtilsynet må heller ikke bringe oplysninger videre til andre myndigheder
såsom Arbejdstilsynet eller embedslægen. Hvis anmelder ikke har oplyst kontaktinformationer, kan
socialtilsynet ikke kontakte anmelder og henvise til den korrekte myndighed.

Tilfredshedsundersøgelser af socialtilsynet
Socialtilsyn Hovedstaden udførte i december 2014 en undersøgelse af kommunernes tilfredshed
med socialtilsynets tilsynsvirksomhed og dialog med kommunerne.
Kommunerne i region hovedstaden, Holbæk Kommune samt Region Hovedstaden blev bedt om at
deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Spørgeskemaet blev adresseret til ledere for voksenområdet
(på det specialiserede socialområde), ledere for børne- og ungeområdet (på det specialiserede
socialområde) og ledere for plejefamilieområdet. 21 af de 29 kommuner samt Region Hovedstaden
deltog i tilfredshedsundersøgelsen med i alt 57 besvarelser.
84% svarede, at de generelt var tilfredse eller meget tilfredse med Socialtilsyn Hovedstaden, mens
6% svarede, at de er utilfredse med Socialtilsyn Hovedstaden.
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Resultater af tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden blandt kommuner
og region

Hverken/eller
10%

Utilfreds
6%

Tilfreds/meget
tilfreds
84%

*53 ud af 57 besvarelser havde svaret på spørgsmålet ”Hvor tilfreds er I samlet set med Socialtilsyn
Hovedstaden?”

Generelt var der en meget høj tilfredshed med dialogen med tilsynskonsulenterne og med selve
tilsynsbesøgene. Tilfredsheden var generelt ikke lige så høj, når det gjaldt socialtilsynets
opfølgning og afrapportering efter tilsynsbesøget, når det gjaldt dialog med socialtilsynet omkring
økonomi og når det gjaldt oplevelsen med at indberette oplysninger på Tilbudsportalen.
Hvad angår de private tilbud gennemførte LOS – en interesseorganisation for private
opholdssteder og botilbud i Danmark – en spørgeskemaundersøgelse i starten af 2015 blandt sine
medlemmer om deres oplevelse af socialtilsynene i det første år. Det skal understreges, at denne
undersøgelse gjaldt på landsplan, og derfor ikke entydigt handler om tilfredsheden med
Socialtilsyn Hovedstaden.
59 pct. af respondenterne i denne undersøgelse har svaret, at socialtilsynene i høj eller meget høj
grad har levet op til forventningerne, mens 15 pct. har svaret, at socialtilsynene kun i lav grad har
levet op til forventningerne. Som ved Socialtilsyn Hovedstadens tilfredshedsundersøgelse blandt
kommuner mv., er tilfredsheden blandt de private tilbud også mindst, når det gælder opfølgning og
afrapportering efter tilsynsbesøgene, når det gælder dialog og tilsyn vedrørende tilbuddenes
økonomi og når det gælder indberetning og funktionaliteter i Tilbudsportalen.
De to undersøgelser har givet Socialtilsyn Hovedstaden samt de øvrige socialtilsyn og
Socialstyrelsen nogle læringspunkter til det videre arbejde og udvikling. Socialtilsyn Hovedstaden
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begyndte allerede i midten af 2014 at stramme op på, at der ikke må gå for lang tid fra
tilsynsbesøget til at tilbuddet modtager tilsynsrapporten i høring. Både socialtilsynene og
Socialstyrelsen er opmærksomme på at få valideret og godkendt de indberettede oplysninger på
Tilbudsportalen så hurtigt som muligt, så Tilbudsportalen kan fungere som søgeværktøj for de
visiterende kommuner, og Socialstyrelsen arbejder på at forbedre de budgetskemaer, som
tilbuddene skal indberette deres budgetoplysninger i.
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6. Konklusioner og afrunding
2014 var et opstartsår for Socialtilsyn Hovedstaden, hvor en nystartet organisation skulle udføre
tilsyn med mere end 1.500 steder ud fra nye metoder og en ny kvalitetsmodel for tilsyn. Socialtilsyn
Hovedstaden kom godt fra start ved at løfte de konkrete tilsynsopgaver og anvende de
instrumenter og beføjelser, som Lov om socialtilsyn foreskriver.
2014 har samtidig vist, at socialtilsynene kan bidrage til at løfte kvaliteten i de sociale tilbud i
Danmark. Via både dialog og kontrol er tilsynet med til at øge tilbuddenes og plejefamiliernes
refleksion over deres pædagogiske tilgang, og er med til at skærpe tilbuddenes fokus på
dokumentation og opfyldelse af indsatsmål.
Med det arbejde, der er iværksat i 2014, kommer socialtilsynene endvidere i løbet af de kommende
år til at øge gennemsigtigheden i tilbuddenes økonomi, og der vil ske en oprydning i forkerte
juridiske konstruktioner blandt tilbuddene. Der vil samtidig blive skabt et bedre overblik over
tilbudslandskabet. Det gælder ikke mindst på plejefamilieområdet, hvor der blandt andet ved at
registrere og kvalificere oplysningerne på Tilbudsportalen fremadrettet bliver skabt bedre
muligheder for matchning mellem plejefamilier og de børn, der har brug for at blive anbragt. Helt
overordnet kan det sammenfattes i følgende udsagn, hvilken forskel socialtilsyn ser ud til at gøre:
•

Skaber overblik over både tilbud og plejefamilier i hver enkelt region og på landsplan

•

Skærper kommuners og tilbuds fokus på dokumentation og effektstyring med henblik at
skabe bedre resultater

•

Øger gennemsigtigheden i økonomien i tilbud

•

Rydder op i forkerte juridiske konstruktioner

•

Udfordrer måden at anvende magtanvendelser på

•

Bidrager til at øge refleksionsevnen omkring pædagogiske tilgange i både tilbud og hos
plejefamilier

•

Bidrager til viden og erfaring om målgrupper og metoder

Tilbud og plejefamilier på det specialiserede socialområde har vist sig at være et meget ”levende”
felt – forstået på den måde, at antallet af tilbud, tilbuddenes indhold og det arbejde, der sker i både
tilbud og i plejefamilier ændrer sig løbende. Det sker i takt med omorganiseringer, lovændringer,
ændret visitationspraksis og nye ideer i forhold til metoder og pædagogik mv. Det bliver derfor en
omfattende opgave også i årene fremover at føre socialtilsynet og udvikle tilsynsfagligheden, så
den giver mening, også helt ude i tilbud og plejefamilier med henblik på netop at løfte kvaliteten
generelt på området.
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En klimaberedt region 2025

Resumé
Region Hovedstaden og projektet KLIKOVAND ønsker at oprette en Task Force, der skal støtte kommunerne i at omsætte deres klimatilpasningsplaner til handling.
Projektbeskrivelsen indeholder en præsentation af:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vision for en klimaberedt region
Definition af Task Force
Formål for Task Force
Målgruppe for Task Force
Produkt og effekt
Task Forcens virke – tilgang og opgaver
Kompetencer
Organisering og struktur
Finansiering
Budget
Tidsplan
KLIKOVANDs baggrund

Endvidere indeholder projektbeskrivelsen to bilag. Det første bilag (bilag 1) relaterer sig til afsnit 6 om
Task Forcens virke – tilgang og opgaver. Det andet bilag (bilag 2) beskriver kronologisk, hvad KLIKOVAND
har gjort for at sikre en politisk forankring af KLIKOVAND herunder Task Forceen.

1. Vision for en klimaberedt region
Hovedstadsregionen er den klimaberedte region, hvor kommuner og vandselskaber i fællesskab har gennemført klimatilpasningsprojekter, som sikrer regionen mod ekstremregn og stormflod og dermed leverer
en større livskvalitet til borgerne i regionen. De mange klimatilpasningsprojekter er samtidigt omdrejningspunkt for innovation og grøn vækst i regionen.

2. Definition af Task Force
Task Forcen er en enhed, der løfter kommuner og vandselskabers arbejde med klimatilpasning. Task
Forcen:









2

identificerer udfordringer og bidrager til løsninger,
sammensætter det rigtige hold med de rigtige kompetencer og levere brugerbestemte løsninger,
tydeliggør de enkelte aktørers roller og ansvar i arbejdet med klimatilpasning,
kan indgå i kortere eller langsigtede processer,
kan hjælpe kommuner og vandselskaber i gang med forprojekter til endelige klimatilpasningsprojekter
reagerer på henvendelser fra kommuner og vandselskaber, og er opsøgende og bringer viden og
erfaring videre fra et projekt til et andet,
følger op på de kontakter, den har haft, for at sikre sig viden om, hvordan det er gået dem, og
igangsætter videnprojekter efter behov.

En klimaberedt region 2025

3. Formål for Task Force
Task Forcen skal understøtte visionen for en klimaberedt region.
Det primære formål med Task Forcen er at bidrage til en klimaberedt region. Det skal ske ved at facilitere
indsatsen med klimatilpasning fra planlægning til handling.
Med andre ord skal Task Forcen bistå kommuner og vandselskaber med at omsætte deres planer til robuste løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl og stormflod. Det skal blandt andet
ske ved at lægge vægt på gode samarbejder, videns- og erfaringsudveksling og blå/grønne løsninger.
De sekundære mål for Task Forcen er at:






identificere et eller flere konkrete projekter, der kan være med til at demonstrere, hvordan klimatilpasningsplanerne realiseres i praksis,
identificere en eller flere konkrete og gennemgående udfordringer, kommuner og vandselskaber
står over for, og forsøge at løse dem gennem innovationsprojekter,
give kommuner og vandselskaber en faglig og erfaringsbaseret stemme i debatten om klimatilpasning inden for de tekniske, juridiske, økonomiske og organisatoriske områder,
samle regionens 17 kystkommuner og bidrage til at koordinere indsatser mod stormflod – herunder formidle ny viden på området,
synliggøre, hvorvidt/hvordan kommuner uden kyststrækning bidrager til problemerne på kysten
og dermed kan siges at have et medansvar for løsningerne.

4. Målgruppe for Task Force
Task Forcens målgruppe er de kommuner og vandselskaber i Hovedstadsregionen, som er med i KLIKOVAND. Kommuner og vandselskaber, der ikke er en del af KLIKOVAND, kan kun opnå hjælp svarende til
basispakken. Det vil sige, at kommuner og vandselskaber, som ikke er en del af KLIKOVAND, ikke kan få
støtte til eksterne rådgivere og forprojekter.
Målet er, at flere kommuner og vandselskaber bliver en del af KLIKOVAND, når de kan se fordelene i at
være en del af et større fællesskab.
Task Forcen vil også samarbejde med en lang række andre aktører på klimatilpasningsområdet såsom KL,
DANVA, Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen.

5. Produkt og effekt
Det forventes, at Task Forcen ved udgangen af 2018 har:
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besøgt alle 22 kommuner og 13 vandselskaber, der er medlem af KLIKOVAND,
været i dialog med alle 29 kommuner og 17 vandselskaber i Hovedstadsregionen,
været medvirkende til, at kommuner og vandselskaber har igangsat mindst 20 forprojekter* med
en 50% medfinansiering,
initieret mindst et innovationsprojekt samt to mindre eller et stort demonstrationsprojekt,
samlet og aktivt formidlet erfaring og viden fra enhedens arbejde på KLIKOVANDs hjemmeside og
gennem konferencer, workshops, det daglige arbejde og den aktuelle debat om klimatilpasning,
bidraget med input til klimatilpasning.dk,
samlet et regionalt risikokort, der er med til at sikre samarbejde og en optimal og koordineret
indsats i regionen.
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*Ved et forprojekt skal her forstås et arbejde, der bringer kommunen eller vandselskabet skridtet videre
fra klimatilpasningsplan mod konkrete handlinger, som realiserer et eller flere klimatilpasningsprojekter.
Forprojektet kan for eksempel handle om at konkretisere indsatser i en klimatilpasningsplan, som så kan
afføde et endeligt projekt til realisering. Et forprojekt kan også være af mere organisatorisk karakter, hvis
hindringerne for at realisere klimatilpasningsprojekter kan løses med en anden organisationsstruktur eller
samarbejdsform.
Den afledte effekt af Task Forcens arbejde forventes at være, at:
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der hurtigere/tidligere bliver igangsat helhedsorienterede innovative projekter, der kommer til at
bidrage til den grønne vækst. Afledt heraf forventes disse projekter at give anledning til regionale
arbejdspladser blandt andet inden for entreprenør- og anlægsbranchen. Dette vil sandsynligvis
også medføre flere lærepladser inden for området,
klimatilpasningsløsningerne bidrager til en blå/grøn by,
demonstrationsprojekter bidrager til ny viden og tester udfordringer så som det at arbejde på
tværs af kommunegrænser,
innovationsprojekter er med til at opfinde og afprøve nye teknikker eller samarbejdsformer, der
løser problemer af teknisk eller planlægningsmæssig karakter,
de gennemførte klimatilpasningsprojekter er rekreative, pryder byrummet og medfører mere
livskvalitet for borgerne,
en koordineret og smuk kystsikring, der er med til at fremme turismen.
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6. Task Forcens virke – tilgang og opgaver
Tilgang til opgaverne
1. Task Forcen er et rejsehold, regionens kommuner eller vandselskaber kan henvende sig til, når de har
brug for støtte til at komme i gang med projekter, facilitere deres (samarbejds-)processer eller løse
konkrete udfordringer. Det kunne for eksempel være i forbindelse med planlagte aktiviteter, der ikke
har været mulige at implementere eller ikke er kommet godt fra start. Det overordnede formål er altid at bringe dem fra klimatilpasningsplan til klimatilpasningsprojekter.
2. Når Task Forcens repræsentant træder ind ad døren hos en kommune eller et vandselskab, er det
første skridt at lære dem (kunden) at kende, det vil sige være lyttende og observerende. Task Forcens
repræsentant skal i første omgang sætte sig i kundens sted for derved at kunne forstå kundens verden og organisation. Med andre ord kan man sige, at repræsentanten i første omgang agerer som en
kamæleon, der går ind i kundens verden og samtidig bevarer både overblik og en professionel tilgang
til opgaven.
3. Task Forcen gør notater til brug i et fyldestgørende referat af besøget og den oplevede situation. Med
afsæt i referatet kan Task Forcen analysere udfordringerne. Det er her, nye perspektiver og positioner
bringes i spil for at udfordre og se nye muligheder hos ”kunden”. Task Forcen afdækker behov og
eventuelle barrierer samt problemer og kommer med bud på, hvordan processen og arbejdet fremover tilrettelægges bedst muligt inden for den eksisterende ramme. I denne del af processen skal Task
Forcen også se på, om der er brug for faglig rådgivning og i givet fald hvilke. Det indledende analyseog vurderingsarbejde beskrives i en kort rapport.
4. Task Forcen tager ud til ”kunden” og fremlægger analyse- og vurderingsarbejdet for derefter at tage
stilling til, om opgaver løses udelukkende af Task Forcen (Task Force basis), eller om der skal trækkes
på eksterne rådgivere (Task Force ekstra). Når dette er afklaret, begynder Task Forcens arbejdet med
at hjælpe ”kunden” fra plan til handling.

1

Henvendelse

2

Task Force
Kamæleon

3
4

Referat

Task Force Basis
Task Force Ekstra
5
6

Viden

Forprojekt
Figur 1: Tilgang til opgaven
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5. Med afsæt i Task Forcens besøg i kommune eller vandselskab kan der ydes støtte til 20 forprojekter,
der bringer os tættere på en klimaberedt region.
6. Task Forcen vil i hele projektperioden indsamle viden og løbende bringe denne viden i spil. Endvidere
vil Task Forcen på deres rejse rundt i regionen pege på et eller flere demonstrationsprojekter samt
identificere konkrete og gennemgående udfordringer, som kommuner og vandselskaber står over for.
Uanset om der er tale om en basis eller ekstra ydelse, er det vigtigt, at Task Forcen altid er god til at se
veje og muligheder og formår at bevare et skarpt fokus på at opnå løsninger, der minimerer omkostningerne og giver øget merværdi.

Ydelser og sekretariatsfunktion
Ydelserne er opdelt i:




Facilitering af samarbejder – inklusive initiering af forprojekter
Inddragelse af interessenter
Støtte til at søge finansiering

Sekretariatsfunktionen er opdelt i:




Initiering af demonstrations- eller innovationsprojekter
Indsamling og formidling af viden
Afdækning, indsamling og videreformidling af viden om kompetencebehov hos kommuner og
vandselskaber og eventuelt initiativtagen til kompetenceopbygning.

Indledende opgaver





Ansætte nøglepersoner til Task Forcen
Skabe rammen om Task Forcen
Udarbejde en kommunikationsstrategi for Task Forcen
Kickoff-møde for Task Force

Bilag 1 er en oversigt over Task Forcens opgaver opdelt i ydelser (basis og ekstra) og sekretariatsopgaver.
Sidstnævnte udføres i nogle tilfælde også i forbindelse med ekstra ydelser, da Task Forcen for eksempel
altid indsamler og formidler viden og erfaringer fra de projekter, de er med til at sætte i søen.

7. Kompetencer
Task Forcen skal kunne trække på personer med stort kendskab til offentlige arbejdsgange og specifikke
fagligheder alt efter de behov, de enkelte kommuner eller vandselskaber står med inden for klimatilpasning.
Der skal som udgangspunkt være en gennemgående figur i Task Forcen, der sikrer, at der løbende sker en
koordinering, opfølgning og vidensopsamling. De faste kompetencer i Task Forcen skal omfatte basisydelserne, som langt hen ad vejen handler om facilitering (se bilag 1).
Videnopsamling skal foretages i en logbog på KLIKOVANDs hjemmeside. Logbogen skal fungere som inspiration for kommuner og vandselskaber.
De nuværende aktiviteter i KLIKOVAND understøtter de identificerede opgaver, som Task Forcen skal
hjælpe kommuner og vandselskaber med at løfte.
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Ansvaret for vidensopsamling og vidensformidling vil ligge i sekretariatsfunktionen for Task Forcen og skal
ske i tæt samarbejde med KLIKOVAND.

8. Organisering og struktur
Organisering
Task Forcen og tilhørende sekretariat organiseres under KLIKOVAND. Philip Hartmann, By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune er projektejer af Task Force. Det nuværende Forretningsudvalg for KLIKOVAND
2015 – 2017 udvides med en repræsentant fra Region Hovedstaden. Forretningsudvalget har ansvar for at
koordinere indsatsen og sikre fremdrift og et optimalt samspil med KLIKOVAND.
Ved etablering af Task Force organiseres en følgegruppe med repræsentanter fra Naturstyrelsen, Regnvandsforum, Forsyningssekretariatet og Teknologisk Institut.

Forretningsudvalg

KLIKOVAND
(Projektledelsen)

Sekretariat

Task Force

Figur 2: Organisationsdiagram
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Struktur på aktiviteter
Task Force er et treårigt projekt med en samlet beløbsramme på kr. 20 mio., hvor de halvdel finansieres af
Region Hovedstaden og den anden halvdel af kommuner og vandselskaber.
Venstre side af figur 3 udgør KLIKOVAND og Task Force med et samlet budget på kr. 10 mio. Kommuner
og vandselskabers medfinansieringsdelen finder sted via deres medlemskab af KLIKOVAND.
Højre side af figuren udgør rådgivning og 20 forprojekter med en samlet beløbsramme på kr. 10 mio.
Kommuner og vandselskaber betaler halvdelen af udgiften, når der indhentes rådgivere til Task Forcen og
til de 20 forprojekter.
Der etableres et sekretariat/Task Force under KLIKOVAND svarende til to årsværk. De to personer til Task
Forcen ansættes i Gladsaxe Kommune.

Figur 3: Struktur på aktiviteter og udgiftsholdere
Task Forcens opgaver er opdelt i ydelser rettet mod kommuner og vandselskaber samt opgaver af mere
generel karakter inden for det, man kunne kalde en stabs- eller sekretariatsfunktion. Ydelserne er igen
opdelt i basisydelser, som ligger inden for Task Forcens kerneområde, og ekstraydelser, hvor kommuner
og vandselskaber selv skal finansiere 50 %. Se figur 4.
Med afsæt i Task Forcens ydelser til kommuner og vandselskaber kan der også være tale om 50% støtte til
forprojekter, der skal bringe kommuner og vandselskaber i mål med endelige klimatilpasningsprojekter.
Se figur 4.
Opgaver og ydelser er uddybet i skemaet vedlagt som bilag 1.
Tanken er, at Task Forcen på deres rejse rundt til kommuner og vandselskaber skal identificere og initiere
demo- og innovationsprojekter.
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Stabs- og sekretariatsfunktion
Task Force basis

Ydelser

Task Force ekstra

Forprojekter

50 % medfinansiering

KLIKOVAND

Opgaver

Figur 4: Definition af opgaver og ydelser

9. Finansiering
Som nævnt tidligere er der tale om et treårigt projekt med en samlet beløbsramme på kr. 20 mio., hvor
den ene halvdel finansieres af kommuner og vandselskaber og den anden halvdel af Region Hovedstaden.

Opgaver og basisydelser
Opgaver og basisydelser har et samlet budget på kr. 10 mio. over tre år. Kommuner og vandselskaber
betaler 5 mio. kr. over den treårige periode (2015 – 2017) til KLIKOVAND. Dette beløb er inklusiv timer,
som kommuner og vandselskaber lægger i KLIKOVAND. Region Hovedstaden bidrager med tilsvarende
beløb som kommuner og vandselskaber - 5 mio. kr. ligeledes over tre år. Disse midler bruges til at ansætte
et sekretariat/Task Force svarende til to årsværk.

Ekstraydelser og forprojekter
Udgifterne til Task Forcen med eksterne rådgiver afhænger af, hvor mange kommuner og vandselskaber
der får brug for denne ekstraydelse jævnfør figur 4.
Når der trækkes på eksterne rådgivere, er der mulighed for at trække på en bred vifte af kompetencer,
som KLIKOVAND jævnligt arbejder sammen med. Der er også mulighed for at anvende andre rådgivere
efter kommune eller vandselskabs ønske.
Der fastsættes et loft på ekstraydelsen til hver kommune og vandselskab. I første omgang er det den respektive kommune eller vandselskab, som afholder udgiften til ekstraydelsen. Efterfølgende udbetaler
KLIKOVAND godtgørelsen.
De 20 forprojekter med støtte på i alt kr. 2. mio. fordeles som udgangspunkt ligeligt og udvælges efter
nærmere prioritering. Ligeledes her vil det være kommunen eller vandselskabet, som afholder udgiften til
forprojektet for efterfølgende af få udbetalt godtgørelsen af KLIKOVAND.
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10. Budget
I den første del af budgettet er der taget udgangspunkt i to nøglepersoner til stabs- og sekretariatsfunktion/Task Forcen samt en række udgifter forbundet med aktiviteter Task Forcen får. Der er således ikke
medtaget udgifter til rådgivere og forprojekter.

KLIKOVAND indgår med kr. 5 mio. som en medfinansieringsdel. Budget og regnskab for KLIKOVAND holdes
afskilt for Task Force.
I anden del af budgettet er der taget udgangspunkt i udgifter til rådgivere med mere specifikke kompetencer er sat til i alt kr. 6 mio.*1 samt 4 mio.*2 til udarbejdelse af forprojekter. Begge dele med 50 % medfinansiering i alt kr. 5. mio.
*1

35 kommuner & vandselskaber a’ kr. 85.715 støtte til rådgivning = kr. 3 mio. Hvilket vil sige, at der i
alt forventes at skulle købes rådgivningsydelser for kr. 6 mio.

*2

20 forprojekter a’ kr. 100.000 i støtte til rådgiver = kr. 2.000.000. Hvilket vil sige, at der i alt forventes at skulle købes rådgivningsydelser til forprojekter for kr. 4 mio.

Budget for ekstraydelser er baseret på de nuværende medlemmer i KLIKOVAND. Vi forventer, at flere
kommuner og vandselskaber tilslutter sig projektet. Når der kommer flere medlemmer i KLIKOVAND, vil
beløbene til ekstraydelser til den enkelte kommune/vandselskab blive mindre.
Budget og timeforbrug til Stabs- og sekretariatsfunktion, Task Forcen, rådgivere og forprojekter holdes
adskilt fra KLIKOVANDs budget og timeregnskab.

Samlet treårigt budget for projektet Task Force er følgende:
Aktivitet

Task Force/sekretariat
KLIKOVAND 2015-2017
Eksterne rådgivere
Forprojekter
I alt
1
2

Støtte1
mio. kr.
5
3
2
10

Støtte fra Region Hovedstaden via ReVUS-midler
Medfinansiering fra kommuner og vandselskaber

Figur 5: Overblik over støtte og medfinansiering
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Medfinansiering2
mio. kr.

5
3
2
10

Samlet
budget
mio. kr.
5
5
6
4
20
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11. Tidsplan
Projektet Task Force forløber over tre år september 2015 – august 2018.

September 2015

Accept fra Region Hovedstaden

September

Opslag af stillinger

Oktober

KLIKOVAND etablerer Task Forcen herunder; ansætter de to ressourcepersoner

Oktober

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for Task Forcens og promovering
af Region Hovedstadens arbejde på klimatilpasningsområdet

November

Kick-off med et stormøde

Dec./jan. 2016

Task Force besøger første ”kunde”

2016 jan/dec.

15 besøg i kommuner og vandselskaber

December

Årsrapport til Region Hovedstaden

2017 jan/dec.

15 besøg i kommuner og vandselskaber

Jan/maj. 2018

5 besøg i kommuner og vandselskaber

Maj/aug.

Opsamling og afrapportering til Region Hovedstaden

Aug./dec.

Færdiggørelse af regnskab og revisorpåtegning

Feb. 2019

Endelig afrapportering til Region Hovedstaden

12. KLIKOVANDs baggrund
Det overordnede mål med det kommunale innovations- og udviklingsprojekt KLIKOVAND 2012- 2014
(KLIKOVAND I) var at bidrage til, at klimatilpasningen på vandområdet blev gennemført så koordineret og
effektivt som overhovedet muligt for kommunerne og vandselskaberne i Hovedstadsregionen. I KLIKOVANDs sidste fase handlede det helt konkret om at støtte processen med at udarbejde den første generation af klimatilpasningsplaner.
KLIKOVAND 2015 – 2017 er organiseret efter en smidig model, der både tager højde for erfaringerne fra
KLIKOVAND I og for den hurtige udvikling, som området for klimatilpasning oplever. Det betyder, at organisationen er delt i en basisorganisation og en mere udviklingsorienteret overbygning.
Basisorganisationen vil udgøre selve fundamentet og har til opgave at indsamle og formidle viden på klimatilpasningsområdet og koordinere alle de indsatser, der igangsættes. Endvidere kommer organisationen til at stå for at afholde en række temadage og workshops efter kommunerne og vandselskabernes
ønsker. Denne del finansieres udelukkende af kommuner og vandselskaber.
Overbygningen er et udviklingspartnerskab for hovedstadens kommuner, vandselskaber, borgere og virksomheder med fokus på at omsætte kommunernes klimatilpasningsplaner til tekniske og rekreative langtidsholdbare og robuste løsninger gennem koordinerede indsatser. Udviklingspartnerskabet er med til at
sikre, at de milliarder af kroner, der skal investeres i klimatilpasning i Hovedstadsregionen, investeres på
en koordineret og hensigtsmæssig måde, der baner vejen for innovation og vækst.
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Bilag 1
Dette bilag udgør en oversigt over Task Forcens opgaver opdelt i sekretariatsopgaver og ydelser (basis og
ekstra).

Opgaver

Struktur og opsamling

Stabs- og sekretariatsfunktionen
Koordinere besøg i kommuner og vandselskaber og følge op på
kontakter og aktiviteter – også efter at et projekt er sluppet
Have og/eller skabe overblik over
 hvor langt kommuner og vandselskaber er med klimatilpasning = kende klimatilpasningslandkortet
 regionens kontaktnetværk
 regionens udfordringer
Dokumentere Task Forcens aktiviteter gennem logbog på
KLIKOVANDs hjemmeside
Fortalervirksomhed/politisk formidling – komme med anbefalinger til Stat og andre aktører funderet på fagligheder og konkrete erfaringer.
Udpege fælles indsatsområder, cases, pilotprojekter

Behov

Overblik og status

Udvælge relevante demonstrationsprojekter – f.eks. Metroselskaber / Ringby
Foreslå demo- og innovationsprojekter + finansiering og/eller
støtte
Identificere innovationsprojekter fx via konkurrence

12

Opsamle og formidle viden og erfaringer om
 Kommuner, vandselskaber og andre aktørers aktiviteter og færdige projekter
 Tekniske løsninger
 Miljøområdet (herunder rensning af regnvand)
 Komplekse problemstillinger som f.eks. lovgivning, finansiering og mandat
 Viden om barrierer, og hvordan de er overkommet
Og videreformidle denne viden på KLIKOVANDs hjemmeside
(erfaringsbank) eller direkte til aktører og offentligheden.

Basis
X

X

X
X
X
X
X
X

X

Identificere kompetence- og opbygningsbehov

X

Formidle kompetencebehov videre, selv tage initiativ til kompetenceopbygning eller anvise muligheder for kompetenceopbygning

X

Ekstra
50 % medfinansiering
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Bilag 1
Ydelser
Task Force

Finansiering

Inddragelse

Facilitering

Facilitere samarbejde – internt i kommunen + mellem kommune og vandselskab
Facilitere samarbejde – internt i kommunen + mellem kommune og vandselskab med ekstern rådgiver
Identificere muligheder for samarbejde mellem parter på
tværs af geografi og faglighed og organisationsform (herunder det politiske niveau), modne samarbejdet og facilitere
det – herunder tage initiativ til at igangsætte projektsamarbejde mellem relevante aktører, hvor der er barrierer eller
problemer, der af forskellige årsager ikke bliver løst
Vejlede i brug af Green Spot, spil og andre værktøjer
Facilitere planarbejde – handleplaner/skybrudsplaner/klimalokalplaner
Hjælpe med at finde eksperter/rådgivere for vanskelige udfordringer/problemer

Basis

Ekstra
50 % medfinansiering

X
X

X

X

X
X

X

X

Borgerinddragelse i klimatilpasningsprojekter – metode,
finansiering, facilitering

X

X

Virksomhedsinddragelse – hvad er deres rolle i klimatilpasningsproblematikken?

X

X

Hjælp til at søge om medfinansiering i Forsyningssekretariatet
Kende lovgivningen – vejviser for finansieringsmuligheder

X
X

X

Inkubator for projekter
Projekter

X
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Medfinansiere forprojekter

X
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Bilag 2
Dette bilag beskriver kronologisk, hvad KLIKOVAND har gjort for at sikre en politisk forankring af KLIKOVAND herunder Task Force inden for klimatilpasning.
I dialogen med kommuner og vandselskaber har KLIKOVAND spurgt ind til deres ønsker til en Task Force.
Alle interessenter, som KLIKOVAND har været i dialog med frem til dags dato, har været meget positive
over for en Task Force, og har kunnet se et behov samt muligheder i en Task Force.

Tid
Januar
2014

Målgruppe/deltagere

Note

Kommuner, vandselskaber
samt interessenter herunder
Region Hovedstaden

Workshop om indholdet i en fortsættelse af KLIKOVAND
Hvad skal der til, for at vi har en klimaberedt region om 20 år?
Her bliver en Task Force nævnt første gang.

Kommuner: Hillerød, Allerød,
Ultimo
2014

Egedal, Furesø, Rudersdal, LyngbyTaarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Rødovre, København, Vallensbæk, Høje
Taastrup, Gribskov

Vandselskaber: Furesø/Egedal,

KLIKOVAND inviterede til tre go-morgen-møder forskellige steder i regionen.
På disse møder fortalte Forretningsudvalget i KLIKOVAND om de indledende
tanker om en Task Force.
Deltagerne tog godt imod vores tanker og kom med forslag til input med
afsæt i deltagernes oplevede udfordringer i forhold til klimatilpasning.

Frederikssund, Hørsholm, Nordvand,
Høje-Taastrup, Fredensborg

Klimapolitisk Forum, administrativt

Forretningsudvalget præsenterede fortsættelsen af KLIKOVAND og tankerne
om en Task Force.
Tilbagemelding var, at vi var på rette spor med opfordring til at fortsætte
arbejdet.

Klimapolitisk Forum, politisk

Projektledelsen præsenterede fortsættelsen af KLIKOVAND og tankerne om
en Task Force.
Positivt stemt over for en tværkommunal indsat på klimatilpasningsområdet.
Rådgiver skal inddrages. Anbefaler målbare mål.

Februar
2015

KTC-hovedstadskredsen

Forretningsudvalget og projektledelsen i KLIKOVAND præsenterede de
overordnede rammer for en Task Force.
Positivt tilbagemeldinger. Opfordring til at fokusere på kommunikation og
den gode historie til udlandet.

Marts
2015

Region Hovedstaden

Workshop om en fælles forståelse af en Task Force
Med afsæt i workshop og indsamlet viden blev første udkast til projektbeskrivelse til.

Januar
2015

Februar
2015

Maj / juni
2015
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Kommuner: Ballerup, Hvidovre,
Tårnby, Dragør, Helsingør
Vandselskaber: Ballerup, Furesø/Egedal, Hillerød, Tårnby

Forretningsudvalget for KLIKOVAND præsenterer projektbeskrivelse for Task
Force.
Vi bliver bekræftet i, at der er en efterspørgsel for en Task Force hos kommuner og vandselskaber. Der efterlyses blandt andet hjælp til borger- og virksomhedsinddragelse samt hjælp til en fælles holdning til midlertidig udledning af overfladevand i naturen. Der er skrevet referat af alle møderne.

Juni
2015

K29

Kommunaldirektørerne i hovedstadens kommuner bliver præsenteret for
Task Force med en anbefaling om etablering af en Task Force.

Juni
2015

Klimapolitisk Forum, administrativt

Den administrative del præsenteres for projektet om etablering af en Task
Force med base i Gladsaxe.

Juni
2015

Klimapolitisk Forum, politisk

Den politiske del præsenteres for projektet om etablering af en Task Force
med base i Gladsaxe.

Juni
2015

KKR

Sag om Task Force som indsat under ReVUSen fremlægges for KKR.

September
2015

Vedtagelse af ReVUS

