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2.1 Siden sidst



Frederikshavn Kommune

”Nutidens UNGE – Fremtidens MEDARBEJDERE”
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Hvordan når vi fra de nuværende ca. 20 procent til 45 procent af en ungdomsårgang 
vælger en erhvervsuddannelse i 2020?

En ung maskinmester med praktisk baggrund: ser EUX som en mulighed, der skal skabes 
meget mere synlighed omkring i folkeskolerne.. ”Havde jeg haft den mulighed, ville jeg 
gerne have valgt den vej. Jeg tog en håndværksmæssig uddannelse og læste så videre.”

Henrik Overby Kristensen – den unge stemme i aftenens panel, opfordrede til at stoppe 
uddannelses-snobberiet! Han er oprindelig elektriker, nu i gang med 
maskinmesteruddannelse, Mange – både i folkeskolen, blandt vennerne og forældrenes 
vennekreds gav udtryk for, da han valgte en erhvervsuddannelse, at det var spild af talent. 

Flere var inde på, at manglen på praktikpladser kan bremse unge i at vælge en 
erhvervsuddannelse. Erhvervsdirektør Niels Christensen fortalte, at virksomhederne i 
Frederikshavn Kommune er begyndt at forstå udfordringen, og de handler på den. 

De unge skal kende virksomhederne og mulighederne

Flere var inde på, at virksomhederne skal være mere synlige overfor kommunens børn og 
unge. Virksomhederne skal lave store arrangementer, hvor de viser rundt og fortæller alle 
mulighederne og også det, at man kan arbejde sig op nedefra. 

Anette Sørensen, uddannelseskoordinator i MARCOD, fortalte om et succesfuldt åbent-
hus arrangement i maritime virksomheder i Frederikshavn Kommune og i Hirtshals, som 
havde så stor interesse blandt eleverne fra 9. klasse, at man måtte afvise 300 elever. Der 
arbejdes derfor på at få endnu flere virksomheder med på at åbne for det næste 
arrangement for folkeskoleelver. 

Pia Karlsen, formand for Børne- og Ungeudvalget, fortalte, at man arbejder med at 
inddrage kommunens vækstspor i læringen i folkeskolen helt fra 2.-3. klasse. 

Samarbejde imellem uddannelserne

Martin, der er skibsmontørlærling spurgte; ”Hvad med samarbejdet mellem de forskellige 
uddannelsesinstitutioner? For unge betyder miljø og image meget. Prøv med campus, så 
miljøet bliver mere attraktivt. Kan man ikke bytte elever og bruge hinandens lærere og 
faciliteter, så det bliver lærere, der brænder for det. Også så man kan tage noget 
supplerende undervisning på tværs af uddannelsesinstitutioner.”

Erhvervsdirektør Niels Christensen fulgte op med en opfordring til samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutionerne.

”Det er vigtigt, for vi er jo ikke storby og uddannelsesmetropoler. De lokale institutioner 
skal samarbejde om at specialisere sig i smalle uddannelser - også erhvervsuddannelser, 
nu hvor den nye erhvervsskolereform også giver mulighed for, at virksomheder gratis kan 
bruge skolehjem. Uddannelserne har muligheden for at blive fyrtårn for nogle specielle 



4 

fag, og her skal man stå sammen på tværs og gøre hele DK til marked for vores 
uddannelser.”

- Kvinder, der vil have rigtige mænd, skal flytte til Frederikshavn

En yngre kvinde med en sundhedsfaglig uddannelse, der er flyttet til kommunen med sin 
kæreste spurgte:: ”Hvordan får vi kvinderne med? De maritime uddannelser er ofte for 
mænd. Foreslår flere i plejesektoren. Vi skal altså tænke bredt.” 

HR chefen fra Skagerrak Pelagic i Skagen pegede på behovet også for ufaglært 
arbejdskraft bl.a. i fiskeindustrien og for at skabe synlighed, så man får øje på os. Det er 
ikke anerkendt at være i industrien. Man ønsker det ikke for sine børn.

Tidligere turistdirektør Lene Kappelborg pegede også på behovet for kvalificeret 
arbejdskraft i turistbranchen. Hun kom med et konkret forslag: Virksomhederne skal lave 
profiler, så forældrene også bliver OBS på, hvad der sker og bliver positivt overraskede. 
Forslag til det nye BRN om at få virksomheder til at gøre sig synlige. Spændende 
muligheder skal synliggøres. Ikke kun de unge, men også forældrene ved ikke, hvad der 
foregår. 

Brønderslev Kommune

- Bedre lånemuligheder for unge mennesker med lyst til at sætte et gammelt hus i stand i 
mindre byer. Det skal være lettere at kunne låne penge hos realkreditinstitutterne, så 
også husene i de små byer kan blive solgt. Mange unge håndværkere vil gerne købe 
gammelt hus og sætte det i stand, men det kan de ikke få lov til i de små byer.
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Markedsføre de billige huspriser endnu mere

Undervise borgere små som store i at være stolte af kommunen. Alt for mange taler 
kommunen ned. Og mange bosættere vil gerne være ambassadører. Vi skal bakke op 
omkring ildsjælene, det kan måske redde nogle landsbyer

Det afgørende er gode naboer - at man bliver taget godt imod og budt velkommen. 
Forslag om sætte skilte op der leder folk hjem igen

Fibernet bør udbredes i hele kommunen. Bedre infrastruktur både fysisk og IT-mæssigt, 
mere fibernet ud i hele kommunen

Udnytte samkørsel mere så man kan hjælpe hinanden i de mindre byer

Kommunens borgere skal blive mere stolte. I daginstitutioner, skoler etc skal der 
uddannes ambassadører. Vi, der bor her, er alt for gode til at brokke os og sætte fokus på 
det negative. Kommunalreformen skal lægges bag os.

Flere fritids- og kulturaktiviteter- flere kom-sammen-aktiviteter på frivilligt basis

Se på mulighed for at differentiere skatten så det bliver billigere at bo i mindre byer

Hjørring Kommune

Samarbejde og kultur – Budskabet er stolthed og mangfoldighed i fællesskab

Tro på ideerne. Vær stolt af os selv. Vi er ikke dummere end så mange andre!

Teatret som en ny måde at tænke på. Vi vil styrke byens og egnens identitet. Vendsyssel 
har 10 år et egnsteater, der giver identitet og samtidig er en innovativ arbejdsplads

Mangfoldigheden i kommunen skal frem - sammen har vi de gode muligheder. Vi skal ikke 
være bange for at samle folk  i byerne - vi skal sørge for at folk flytter hertil, skaber 
dynamik. Gerne flere uddannelser
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Mantra: man skal give også får man ti-fold tilbage. De mange FRIVILLIGE!

Venligbo-projektet og ildsjælene i landsbyerne.

Budskab 2: Unge drømmer om unikke uddannelse, iværksætterdrømme og cafeliv

Studentermiljø på højde med Aalborg. Vi skal have et godt unge kulturliv, 
iværksættermiljø. Innovationsklassen skal leve. Vi skal skabe de tilbud, der giver de unge 
lyst til at være her!

INNOVATIONSKLASSEN - at facilitere et miljø. Det giver pote. 

Unge iværksættere: vi har brug for NIN-forløbet/starthjælp til unge iværksættere 
(revisorer, bank mv.) Godt at vi har huset på Nørkjærsplads, ”GARAGEN” osv. Vi har nogle 
gode muligheder nu. Det har vi også brug for fremadrettet.

Vi skal uddannelse helt ud til havnekajen (samarbejde mellem uddannelser og erhverv). Vi 
har et fantastisk seminarium - vigtigt med sportslinjen. Det kan jeg ikke andre steder.

Citat Nikolaj: hjemvendt håndboldspiller - fokus på kvalitet, frem med den positive 
historie. Seminariet har en fantastisk og unik idrætsprofil.

HjørringLive - der skal nogle flere unge med i Ungeforum.

Flexcollege Hjørring - bolig, uddannelse og job til de unge. Jens Bermann , vi kan godt 
vende udviklingen - skolen vokser - masser af unge på efterskoleophold. Flex-college + 
Fagskole Nord. Skolen brobygger ind i Hjørring by . Venligboerne kvitterede på mødet – vi 
vil gerne hjælpe! (Søren B. Frivillige - kom bare til os - vi er gode til at integrere, så 
efterskolen og andre kan sagtens komme til os, så hjælper vi med at integrere).

Erhverv

Vi skal invitere ind og bruge de produkter vi har til at invitere turister. Vi skal udvikle 
produkter, der bygger på vores natur. Turisme skal være mere end naturen: vi skal have 
nogle aktiviteter, der tiltrækker de lidt yngre end de turister vi har i dag. Eksempelvis 
Sportsturisme – og de unge iværksættere er ved at udvikle en robot til at kridte 
fodboldbaner op :-)

Helene (?) – ByMathew – Iværksætter i GARAGEN: vi har så mange gode værdier i 
Nordjylland - hårdt arbejdende mm., men det er en velbevaret hemmelighed. Folk flytter 
fra Berlin, hvor de blot er et nummer i rækken - heroppe er der plads.

Fra 2 til 30 arbejdspladser i Sindal Lufthavn. Den gode ide er, at vi skal Sindal og 
lufthavnen med i udviklingen. 

Bosætning:

Konkret ide: Lav plads til og mulighed for nye boformer. Der skal være plads til andet end 
parcelhuse og lejligheder. Moderne kollektiver, der forholder sig til naturen. Anderledes 
og specielle boformer med fællesskab.
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Vigtigt at gøre det attraktivt for børnefamilierne - vi skal bygge på de nære værdier.

Skallerup er klar til at tage imod. Kom bare ud til os på landet.

Netværk og samarbejde mellem Harken og Rakkeby – det kan godt være, at vi ikke har 
skole, men vi har lært at bruge hinanden = flere børn til aktiviteterne! Søren, Rakkeby - fra 
spejderhus til fælles Skovhus .. det er hårdt at være frivillig i de små samfund. Der sker 
meget i Hjørring By, men vi skal være stolte af det vi kan selv. 

Lisa, Harken - Landsbyforum. styrke de små samfund. Det er uundgåeligt at skoler lukkes, 
men vi skal bakke op om hinanden og ikke konkurrere. Hjørring By skal huske på os og 
komme ud og bruge os.

Nye fleksible busser, så vores ideer og tilbud kan bruges i hele kommunen.

Jammerbugt Kommune

Giv ”nøglerne” (brugsret) til medlemmerne og alle relevante brugere – altså udnyt 
faciliteterne og lad alle få adgang til dem. (Brug ideen fra selvbetjeningsbiblioteket)

Invitér ALLE med – vi har brug for netop dig til at hjælpe os. Vis imødekommenhed; 
fællesspisning, hvor tilflyttere er inviteret, benyt vores faciliteter, fortæl om og indvi 
andre i hvad der foregår, så vil de formentlig også gerne bidrage

Paraplyorganisationer – lokalt baseret - sikrer at der altid er hænder nok og at alle 
kompetencer er til stede. Start evt. med en helt konkret ting; fælles kalender. 
Paraplyorganisationer – idémæssigt og / eller genremæssigt sikrer kvalitet og niveau

Positionere sig, hav fokus på noget helt særligt for dette område eller for os. Eksempelsvis 
et egnsspil, en bogby, en digital landsby, et Nørhalne viser kunst.
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Paraplyorganisationer i lokalområder, så man har alle kompetencer samlet og ALLE er 
parate til at hjælpe – start evt. med en helt konkret ting; fælles kalender

Spørge ALLE i byen om de vil være med – inviter  ”de andre” til at være med

Fællesspisning – gratis for tilflyttere

Påskønne de frivillige, anerkende, invitere alle i hvad der sker

Seniorpolitik skal være for alle - ind i mellem opfattes seniorindsats primært at henvende 
sig til de borgere, der har behov for hjælp -  mangfoldigheden/forskelligheden/potentialet 
er stort for hele gruppen.

Fokus på at seniorer er "alle"

Foreninger er midlet til at nå hele vejen rundt

Hvordan løser vi udfordringen når seniorer ikke længere er mobile og kan køre bil. Had 
skal der til, for at de kan forblive i det nærområde, hvor de har boet hele livet/ønsker at 
blive boende, i stedet for at skulle flytte til stor by.

-• Alternative tiltag på frivilligt initiativ

• Lovgivning lemper mulighed for at seniorer kan køre med 
skolebus/bus til asylcenter

• Indkøbsture ugentlig

• Behov for tydelige samlingspunkter for seniorer - gerne 
sammen med andre

Finde "ambassadører" der kan være med til at "sælge" mulighederne

Det skal være lettere at starte ny virksomhed. Der er for meget bureaukrati. Det er ikke 
kommunale regler, der er forhindringen.

Det skal være lettere at bruge de gamle landbrugsbygninger. Der er meget bureaukrati i at 
komme i gang, udvide osv.

Man kunne måske bruge mange af  de nedlagte landbrug som lagere i forbindelse med 
den øgede internethandel. Her er der mange, som har brug for lagerkapacitet.

En af løsningsmulighederne kunne være at 10 enkeltmandsvirksomheder går sammen på 
samme adresse eller lignende.

Flexjobbere eller andre kunne servicere dem i en lille virksomhed, som hedder væk med 
bøvlet. De kan hjælpe med APV og alt muligt andet. Umiddelbart tror vi, at der kan være 
et marked for dette, og at det kan gøre enkeltmandsvirksomhederne mere interesserede i 
at vækste med flere ansatte. Huset Vendia i Aalborg arbejder med det. Det gør samtidig, 
at man ikke behøver at have alt ekspertisen inhouse.

Byggesager behandles hurtigere.
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Vi har mange virksomheder, som er for små til at byde ind på større opgaver. De kunne 
evt. gå sammen.

Der mangler uddannelsesmuligheder for håndvirksomhederne.

Vi er stærke på landbrug. Vi mangler nicebrug på kvalitetsfødevareområdet.

Etablerer fødevare netværk med fokus på små landbrug, nicheproduktion, sælge 
produkterne i byen og herved lokke folk herud.

Aktiv ferie/turisme – fx surfe om en pram i bugten.

I de mellemstore landsbyer går man lidt i et sovestadie, hvor man ikke kender til de 
muligheder, der ligger i lokalsamfundet. Ideer: Beskrive opgaver og lave en liste over de 
frivillige, fælles hjemmeside for hele kommunen.

Prøvepas, så børn kan prøve forskellige ting. Forslag: Sæt opslag op der, hvor folk handler. 
Samlet aktivitetskalender. Paraplyforening. 

Foreningsudvikling, Foreningsledere og uddannelse af instruktører/trænere. 
(foreningsudvikling)

Succeser: Kræmmermarked, skrive de arrangementer man kender bag på medlemskort. 
transport: køreordning via Facebook.

Aalborg Kommune

Etablering af et olympisk stadion i Aalborg Øst

Bedre skiltning i Aalborg Øst

Busser – både bedre forbindelser internt i Aalborg Øst og mellem Aalborg Øst og de små 
bysamfund ude i landdistrikterne

I skal huske os ude i yderområderne – både med henblik på at sikre erhvervsmuligheder 
og i forhold til bosætning

Der mangler en bus fra Aalborg Øst og helt ud til Guígantium

Aalborg Øst er ikke med på bykortet – det skal I få gjort noget ved

Lav en sti langs fjorden fra Aalborg Øst og helt ind til centrum – snak med Portland, de vil 
garanteret gerne være med på idéen
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Vi skal have en vision om at lave den bedste kommune – fx kan vi ved et stisystem lave 
det muligt at cykle eller løbe helt fra Barmer i vest til Mou i øst! 

Vi har alle muligheder for at udvikle vores kommune i en gunstig retning – vi er et 
vækstområde, og står vi sammen – hvilket vi er rigtig gode til – så kan vi komme til at 
vækste endnu mere

Rebild Kommune

Naturen og øvrige muligheder trækker folk til. Vi skal være en tand bedre end 
nabokommunerne. Det gør godt med tilflytning i Støvring – nu skal vi videre med 
landområderne.

Vi skal få dem til at flytte til landsbyerne. Det godt fordi man kender hinanden – vi har 
mange små arrangementer – og større socialisering. 

Det er vigtigt at tænke kommunen som en samlet enhed, så befolkningen skal spredes 
over hele kommunen. Vi skal sprede fokus så det ikke handler om at flytte til den ene eller 
den anden by men satse på hele kommunen.

Hanne, Nørager: Kommer fra Hellerup. Her opførte man luksusboliger til de gamle tæt på 
naturen - de var lejet ud før de var færdige. Boligerne var tilpasset de ældre. Kun de rige 
flyttede ind. Gør det samme i Rebild Kommune og markedsfør dem for rige Københavnere 
– de kan flyve til børnebørnene i København fra Aalborg.

Borger: Vi flyttede hertil, tiltrukket af billige byggegrunde. 
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Ole: Infrastrukturen er for dårlig, så vi får ikke folk med børn til at flytte hertil. De skal 
køre for meget med børnene. Vi skal have bedre busbetjening af de små byer.

Henrik, Støvring: Der er for få ungdomsboliger. Man kunne sagtens bo her og studere i 
Aalborg, Randers og endog Århus. De få ungdomsboliger der er her er alt for dyre.

Mathilde: Vi skal lave noget der er meget specifikt målrettet bestemte målgrupper. Nogle 
unikke tilbud. Satse på flere små tiltag. 

Jens Peter, Gl. Skørping: Vi skal satse på deleøkonomi og samkørsel. Kommune burde 
facilitere den slags tiltag.

Kim, Rørbæk: I Rørbæk/Grynderup har vi lavet en andelsordning for at redde købmanden. 
Lokale ildsjæle skød resurser i det. Tror ikke vi kan trække tilstrækkelig mange borgere til 
kommunen. Tror ikke alle de små landsbyer vil overleve.

Søren, Rørbæk: Vi taler om at området skal være i balance. Det har Rebild Kommune 
understøttet ved at fastholde en decentral kommunal administration. Fem borgere i 
Nørager har købt en bygning for at skabe et sundhedshus når nuværende læge og 
tandlæge stopper.

Allan Jensen: Vi skal reklamere noget mere for os selv. Det er kommunen for dårlig til. Vi 
skal blive bedre til at brande os ude ved motorvejen. 

Borger: Vi skal satse på treetop – det er en familieaktivitet med at klatre i træer.

Gert Rubæk, naturvejleder: Jeg tænker ikke på om jeg går i den ene eller den anden 
kommune – vi skal tænke ’Himmerland’ og arbejde sammen på tværs af kommunerne.

GF: Nyt slogan: ”Rebild – Den reneste kommune i Danmark”.

Mariagerfjord Kommune

Som opfølgning på debatmødet i Mariagerfjord, hvor der kom mange gode og konkrete 
forslag, har vi et par historier og kontaktpersoner.  

Bedsteforældreordning

For at få noget nærhed ind i lokalsamfundet og bruge de ressourcer der er, så kunne der 
oprettes et kartotek over de bedsteforældre, som gerne vil give en hånd med, når 
børnefamilier har udfordringer med at få passet deres syge barn eller blot har brug for at 
få deres barn passet, fordi de skal noget andet. Der er jo mange, der ikke har deres 
bedsteforældre tæt på. 

Familie i bevægelse

En ide til aktiv familie i fællesskab, hvor man kan nyde sine fritidsinteresser på samme dag 
og samme sted i stedet for, at far går til noget en dag, mor en anden og børnene en 
tredje. På den måde er familien sammen om at bevæge sig og være aktive og de har 
samtidig mulighed for mere fælles tid derhjemme. 

Kontaktperson: Skoleleder, Rut Jørgensen fra Visborg Husflidsforening, mobil: 22 71 52 82
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Flygtninge som tilflyttere

Flygtningen skal betragtes som tilflyttere og derfor skal der laves lokale planlagte 
velkomstforløb, så de i høj grad føler sig velkomne, så man ved, hvem der gør hvad, 
hvordan man kan hjælpe dem i arbejde og få dem koblet ind i foreningslivet mv.  

Kontaktperson: Arbejdsmarkedschef Michael Tidemand, Mariagerfjord Kommune, 
telefon: 97 11 33 80.

Børn som ambassadører

Uddanne børn og unge til at blive ambassadører ved at de i skolen bliver undervist ved 
det særegne ved netop deres område. På den måde kan de bringe det videre til familien 
og vennerne. Skolerne kan i den sammenhæng bruge de lokale museer. 

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Christiansen, Mariagerfjord Kommune, 
telefon: 97 11 30 43.

Ideer:

Markedsføring af foreninger skal samles, så det bliver mere synligt, at vi har et meget 
aktivt foreningsliv.

Vi skal oprette lokale velkomstkomiteer, som består af borgere: Hver gang der kommer 
nye borgere, så skal naboer byde velkommen og fortælle om området og byde på en lille 
velkomstpakke med lokalproducerede produkter dvs. borgere som ambassadører – 
herunder også i forhold til integration: Lad os tage godt imod de nye - både 
indvandrere/flygtninge og  andre tilflyttere.

Vi skal have en platform, hvor man kan hente inspiration til at byde nye borgere 
velkommen. 

Vi skal oprette et bedsteforældrekorps, som kan tage sig af børnene, når det ikke muligt 
at komme i skole, børnehave etc. 

Vi skal satse på ”Familie i bevægelse” – i Assens har man fx aktivitetsmuligheder til hele 
familierne.

Måske skal vi ikke altid markedsføre området med kommunen som afsender – lad os i 
stedet få vores borgere til at være frivillige ambassadører til at markedsføre kommunen.

Skolerne skal undervise i lokalområdets resurser, så eleverne kan styrke 
ambassadørtankegangen.

Positiv viral kampagne: ”Hvad er du egentlig stolt af i Mariagerfjord Kommune”. Fx noget 
en 8. klasse kan filme.

Vi skal blive gode til networking især til at markedsføre kommunen over for målgruppen 
20 + på sociale medier.

Vi skal tage en gammel campingvogn, fikse den lidt op og brug den til at arrangere 
debataftener i lokale byer.
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Vi skal sætte iværksætteri på dagsorden – helt ind i kommunens skoler og sørge for at det 
blive attraktivt at vende tilbage efter uddannelse og være iværksætter i kommunen.

Ønsker

En vand-bus eller en cykelsti/vandresti rundt om fjorden.

Bedre faciliteter til de mange unge mennesker, der samles ved Sildehagen i Hobro. 

Bedre øst/vest forbindelse – en vej der binder området sammen.

Udvide flekstaxa-ordningen til at studerende også kan bruge bruges deres studiekort.

Vi skal fokusere på, hvordan vi får turisterne til at engagere sig i det kulturelle område

Alle byer i kommunen skal have deres eget centrum – ét unikt centrum – skal modvirke 
dobbelt urbanisering.

Erhvervsliv og beskæftigelse

Realiserbare ideer og forslag

Lave et korps af unge iværksætteragenter – unge som selv er iværksættere og som kan 
inspirere andre unge.

Lave en platform til at finde lærlinge- og praktikpladser (fx kan man bare kopiere fleks-
portalen).

Lave lokale folkeaktier specielt i yderområderne.

Holde iværksætteraftner i alle de mindre byer.

Mere praktik i folkeskolen.

Vi skal satse på bare en uge yderligere belægning på sommerhusene.

Fokus på infrastruktur fx i forhold til motorveje, interforbindelser, attraktive byggegrunde.

Ensstemmig vedtagelse af at lave et Lalandia 3 i Øster Hurup (men de kan ikke låne hallen 
om tirsdagen, for der er badminton ).

Hold kulturlivet i gang.

En opgavecentral for ungdomspraktik.

Oprette et lærlingenetværk – både for dem der er i lære, men også for dem der gerne vil 
være i lære. Det skal være på tværs af fag.

Etablere Netværk på tværs af fag, hvor man kan lære af hinanden.

Klynger i Mariagerfjord Kommune fx E-handelsklynger, som vi skal bruge tid på at 
videreudvikle.
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Klyngefællesskaber/virksomhedsfællesskaber fjorden rundt.

Mere fokus på E-handel både i folkeskole og ungdomsuddannelser. 

Udfordring med at tiltrække læger – opfordring til erhvervsrådet om at betragte 
privatpraktiserende læger som private iværksættere. Det skal vi gå aktivt i dialog med 
regionen om. 

Inviter borgerne til et møde, hvor virksomhederne fx vores fra brint- og energi-klynge, der 
kan fortælle om deres gode historier.

Vi skal have fokus på at få de ansatte i virksomheder til at bosætte sig i kommunen- 
herunder også kommunens egne ansatte.

Opfordre borgere til at handle lokalt.

Vesthimmerlands Kommune

Fra den store debatsal: Debatmøde 1:

Ægtefællejobs - vi skal vise, at vi har et attraktivt arbejdsmarked og spændende 
erhvervsliv

Arbejdspladser er afgørende for at tiltrække nye borgere - skabe gode rammer for 
virksomhederne

Infrastrukturen skal være i orden - både adgangen til det overordnede vejanlæg, men 
også mobilnettet og det digitale netværk

Turisme - ørred udsættes - arbejde med at bruge potentialet

Naturen - truede arter (de konservative, pletvinget sommerfugle og SF'ere)

Kalde områderne for forkantsdanmark, udviklingsDanmark, så vi ikke bistår den negative 
spiral, som medierne taler os om...
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Udflytning af statslige arbejdspladser - kommunens opgave at skabe de gode rammer for 
de der så skal arbejde og leve i Vesthimmerland

Tage en samtale med kollegerne i Folketinget om alle reformerne, som ødelægger 
Danmark

Hjælp til finansiering af køb af boliger

Husk borgerinddragelse

Brug den enkelte by's/ landsby's potentialer

Centralisering skaber utryghed - og så tør man ikke bosætte nogen...

Vi har billige boliger - der er mulighed for at få en god begyndelse her

Den tredje Limfjordsforbindelse bør være en modernisering af Aggersundbroen

Brug potentialet i sommerhusene og livet langs fjorden - tiltrække det grå guld - de kan 
nyde livet her.

Debatmøde 2, Henrik Scharfe:

Forudsætninger for udvikling i lokalsamfund

Infrastruktur og ændring af Mind-set

"Kast boksen væk" - Sats på ny teknologiudvikling

Idéer fra Debatcafé – Ungdom og uddannelse:

De unge ønsker bedre busforbindelser for at kunne komme rundt i VHK. Det er vigtigt, at 
der er noget arbejde og et godt natteliv.

Ungerådet - dialog gennem ungerådet - man kommer tilbage til Vesthimmerland efter 
endt uddannelse ellers er vi på den uden disse unge.

Fra dagtilbud til skole - fra skole til ungdomsuddannelse. Hele tiden lyst til at lære. Vi skal 
have løftet uddannelsesniveaet... Vi skal bevare lysten til at lære

Vi skal blive bedre til at knække den sociale arv..

Vores mål i VHK: De unge skal være engagerede borgere her i VHK

Ideer fra debatcafé – bosætning, turisme, Erhverv og Made ind Denmark:

Omkostningerne ved at have to biler burde være mindre. Spar den dyre bustransport, 
som kører forgæves. Der burde gives en form for tilskud til bil(er), hvor 
transportmulighederne ikke er optimale.
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Der bør være en sikkerhed/tryghed i at eje en bolig på landet/landsby. Man skal kunne 
komme af med boligen igen.

Reglerne for at drive virksomhed er for stramme. Det skal kunne være mulig at drive 
virksomhed, f.eks. fra et nedlagt landbrug.

Folk, der pendler ud af kommunen, kommer hjem til lukkede butikker og daginstitutioner, 
når de kommer fra arbejde. Længere åbningstider ønskes.

Er der bustransport i et yderområde er det et problem, at skolebusserne ikke kører i 
sommerferien. 

Man bør aktivt gå ind i at udspørge dem, der flytter fra kommunen, hvorfor de flytter.

Vi skal være nogle bedre ambassadører for vores egen kommune. Og vi skal lave flere 
store ting sammen.

Brug de lokale butikker. Tænk internt. Tænk egen kommune!

Debatcafé  - Livskvalitet gennem sundhed og kultur (Skønsmæssigt 150 – 200 
mennesker på besøg i denne debatcafé)

Kommunen skal bruge ressourcerne på sundhed, til de som har færrest ressourcer, det er 
de velfungerendes eget ansvar at leve sundt efter KRAM – faktorerne

Det er ok, at folk gøres opmærksom på, at de skal ændre livsstil

Bevar Farsø Sygehus

Flere private arbejdspladser til byen, for at sikre at ungdommen vender tilbage efter endt 
uddannelse

Tal sundhed med alle - også børnehaver, skoler og plejehjem

Byg spændende legepladser til børn også de lidt større børn

Uddannelse til forskellige instruktører på frivillig basis, således at ex. Motionshold kan 
afholdes i alle lokalsamfund

Generel positiv forundring over antallet af foreninger og fritidsliv i VHK

Udbred kendskabet af foreningsliv og kultur til flere målgrupper

Skab kontinuerlig opmærksomhed på fritids og kulturlivet, det kan tiltrække flere borgere

Flere motionstilbud til flere målgrupper

Bagerbutikkerne burde satse på flere sunde brød og kager

Der skal satses på at skabe balance mellem arbejdsliv og fritidsliv

Styrk økologien
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Flere aktivitetstilbud i de små byers haller

Vinterbadning

Styrk medarbejderes arbejdsglæde

Bekæmp ensomhed

Mulighed for at sælge sin bolig i landsbyerne

Sporten skal styrkes og bevares

Venskaber på tværs af kulturer

Bevar indkøbsfaciliteter i de små byer

Handicapvenlige stier og stræder

Bevar de små skoler

Styrk borgernes sociale fælleskaber

Unge går tur med ældre –idé

Lokale netværksdannelser

Tænk på de fleste skal have et lille skub, for at få lyst til at ændre vaner, det må ansatte 
godt give borgerne

Fortsæt det gode der allerede er, jeg har boet i kommunen hele mit liv og vil aldrig flytte

Thisted Kommune

Notat fra Borgermødet i Thisted Kommune på Frøstrup Kro d. 7. maj 2015 

200 debatlystne borgere var mødt op på Frøstrup Kro for at diskutere Thy og Hannæs i 
modvind og medvind med fokus på energi og klima.

Det var en veloplagt Reimer Bo, der bød velkommen til de mange fremmødte borgere og 
til det indbudte panel. 

Paneldeltagerne var en interessant og spændende blanding af lokale politikere og 
ildsjæle, der alle kom med hver deres bud på fremtiden for Thy og Hannæs og for den 
fortsatte satsning på vedvarende energi i Thisted Kommune.

Der var mange borgere som havde noget på hjertet og mange kom med forslag og gode 
input til nye måde at tænke på.
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Drøftelserne på borgermødet drejede sig særligt om vedvarende energi - med et fokus på 
vindmøller og de udfordringer og fordele, som disse giver.

Der var stor enighed om at vedvarende energi er vejen frem for Thisted Kommune og 
også fremadrettet skal være i fokus for den vækst og udvikling, der skal – og vil – ske i 
kommunen.

Vindmølledebatten udsprang af en bekymring i forhold til naturen, både i forhold til om 
møllernes placering vil skæmme naturen og hvorledes borgerne kunne bevare det 
økonomiske afkast af den grønne energi i lokalområdet.

Borgere er stolte af at bo i en klimakommune og mener, at det er en fordel at være en 
grøn kommune.

En borger nævnte, at Thisted Kommune skal leve af at være grøn kommune og derfor skal 
der arbejdes på at få både et grønt fyrtårn og et grønt mærke, der kan tildeles 
virksomheder, der efterlever en grøn produktion eller lign.

En anden borger nævnte, at Thisted Kommune skal være førende også indenfor grøn 
uddannelse – og det både er gældende for landbrug, fiskeri og øvrige erhvervsrettede 
uddannelser.

Borgermødet i Thisted havde besøg af en gruppe studerende fra Aalborg Universitet, der 
netop i øjeblikket arbejder på en brandingprojekt i Frøstrup by. Deres observationer gik 
blandt andet på, at bæredygtighed ikke kun er vedvarende energi. Bæredygtighed handler 
også om hvad vi som kommune kan tilbyde eventuelle tilflyttere – valget af en grøn 
kommune er et tilvalg.

En af de andre studerende nævnte, at de små landsbyer kan noget – og at det store 
engagement, som der er i Frøstrup viser, at man som borger kan noget i flok. Fællesskabet 
og Thisted Kommunes fokus på grøn energi og i særdeleshed Frøstrups placering ved 
testcenteret og etableringen af Energipunkt Frøstrup har inspireret til et muligt 
kommende slogan for byen: Sammen skaber vi energien.

Der kom forslag om, at lokalsamfund går sammen om fælles investeringer i vedvarende 
energi. Investeringerne skal komme almenvældet til gode – og også de større projekter 
skal laves til gavn for borgerne – kun på den måde bibeholdes økonomien i lokalområdet.
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Der blev rejst en mulighed for, at der kunne oprettes et rådgivende grønt råd/udvalg, der 
kunne fungere som et samlingspunkt for de mange ideer, projekter og viden, som 
borgere, lokalsamfund og politikere kunne arbejde videre med.

 

Samlet set var borgermødet en succes i Thisted Kommune. Der er enighed blandt borgere, 
politikere, erhvervs- og uddannelsesrepræsentanter om, at Thisted Kommune stadig skal 
brandes som en grøn kommune. Vi skal være bedre til at fortælle de gode historier – ikke 
kun ud ad til men også internt i kommunen. Vi skal tale Thy op ikke ned.
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Morsø Kommune

På Mors havde vi som bekendt i går borgermøde under overskriften: Hvordan udnytter vi fremtidens 
trends?
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Blandt de forslag, der kom ind fra deltagerne var:

Flere collegetilbud som fx. sportscollege, teaterlinien på Gymnasiet mv. skal trække flere unge til. Der 
tænkes på sejlsport og golf.

Lave bedre mødesteder i det offentlige rum fx. legeplads på Kirketorvet i Nykøbing

Skabe alternative samlingssteder fx. i butikker mv.

Portal for frivillige, hvor foreningerne kan efterlyse frivillige og frivillige kan se, hvilke muligheder der 
findes.

Portal der skal anvise ledige boliger – eventuelt som kan bruges som Flexboliger

Udvikling af vandsport til glæde for turister og fastboende (sejlads, surf mv.) evt. som Limfjordens 
“sejlsportscenter” eller “Lystfiskermekka”

- dele sejlbåde / deleøkonomi der gør det lettere at få glæde af sejlsport

Deleøkonomi på fx. biler og andet 

Deleøkonomien skal redde trafikal infrastruktur

Finde trendsættere, ambassadører blandt de unge så budskabet om, at der sker noget på Mors for de unge 
faktisk eksisterer

Bedre bredbånd der kan åbne for distancearbejde og dermed fleksible jobmuligheder

Informationsskærme ved fx. Købmanden

Gratis bopæl første år som tilflytter, hvis man starter virksomhed op

Bruge Kulturmødet aktivt til at fremme bosætningen samt rekruttere nye medarbejdere til øens 
virksomheder

Styrke de små lokale producenter fx. indenfor Madkultur og integrere deres i historier i “oplevelsespakker”

Ridestier

Vi skal definere det unikke for Mors

Kortlægge hvorfor folk vælger Mors til eller fra som bopæl

Langt flere og bedre lejeboliger

Lobbyvirksomhed i forhold til at få lavet lovgivning, der virkeligt hjælper yderområderne

Flere byggegrunde tæt på vandet

Engagere de lokale borgere og give dem ejerskab i forhold til den fremtidige udvikling
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Lave temalandbyer. Karby som bogby?

Gratis kort med oplevelser til tilflyttere og Morsingboere

Slå foreningerne sammen og lad dem blive større og få et bedre grundlag

Tilflytternetværk og bedre modtagelse af tilflyttere.

Mors skal være endnu bedre til at fortælle alle de gode historier om øen og brede dem ud.

Lave en avis eller portal, der skal fortælle alt om Mors og øens muligheder for tilflyttere

Skabe nærvær og fællesskab via kultur, events og børn’

Etablere flere store events som Skaldyrscestival måske vandsport, Smukkeste have mv.

Flere ældre til Mors som mentorer og bruge dem aktivt som ressourcer og dermed give dem en indholdsrig 
alderdom

Reserve-bedstemor-ordning

Lave badestrandene lækre – det skal være en oplevelse

Sprogcentrets succes skal udbygges og bruges til integration..

Danmarks bedste integrationsø

International fællesspisning hele året rundt

Mors Dag som Mors’ Dag – eventkoncept der skal trække turister mv. til fra hele landet

Gratis børnepasning

Læsø Kommune
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Enighed om at vi skal vækste os ud af udfordringerne. Det lille ø-samfund kan ikke ’spare’ sig ud af 
udfordringerne.

Debatten udmøntede følgende forslag:

Læsø er unik! LæsØ – øfaktoren er noget vi skal vende til en styrke.

Naturen, viser undersøgelser, er vores unikke styrke – ulig andre destinationer for turister.

Vi skal have ansat naturvejleder(e)! De genererer oplevelser, som stykker helheden sammen for vores 
gæster,

Naturvejlederen skal samarbejde med frivillige der skaber events. Og der skal samarbejdes med andre 
udbydere på øen om pakker med naturvejledning som løft.

Der skal endnu en gang undersøges muligheden for en marin nationalpark.

Turisme er en af vores vigtigste vækstfaktorer, som kan generere vækst og arb.pladser.

Vores åbenhed og gæstfrihed skal der satses på. Turister skal være ’gæster’.

Fødevarer har et kæmpe potentiale på Læsø, råvererne er der!

Der skal være fokus på ægtefællejob for at tiltrække tilflyttere.

Ildsjæle skal have bedre opbakning; de skaber meget af det, Læsø er kendt for.

Belønne børnefødsler kontant.

Markedsfører os mere professionelt og for de gode historier. Og sælge vores nærhed og samvær.

Færgepriserne var også til debat.

Samarbejde imellem produktioner og attraktion. Bygge event på produktion!

Samarbejde imellem flere virksomheder til at etablere lærlingepladser.

Udlændinge skal kunne købe boliger.

Energiproduktion.

Vi arbejder både nationalt og i EU på at finde en finansieringsløsning på bredbåndsudrulning på Læsø Vi har 
konsulentfirma på at kortlægge udfordringerne, så vi kan optimere en prioriteret indsats for at ændre 
udviklingen Vi arbejder med og udenom regeringen omkring vores udgifter til færgerejser; den såkaldte 'blå 
landevej. Vi arbejder med udvalg og partier omkring at stoppe lukninger af fiskeriområder i Kattegat Vi 
arbejder på at få udvidet vores flyveplads, så vi kan tiltrække nye kunder og nye markeder og nye 
turismesegmenter Vi arbejder i kommunen på at effektivisere drift af kommunen Vi arbejder på en løsning 
med flere myndigheder, som kan sikre lærlinge er ansat i flere mindre virksomheder (dele-princip)
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KKR 

NORDJYLLAND 

Lukning af indenrigsterminalen –  behov for at genoprette 

serviceniveauet for indenrigspassagerer  

Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland har sammen 

med de 52 kommuner organiseret i KKR Nordjylland, KKR Midtjylland og 

KKR Syddanmark med stor ærgrelse kunnet konstatere, at lukningen af inden-

rigsterminalen har medført en betydelig forringelse for passagerer, der skal 

til/fra de jyske lufthavne.  

 

Lukningen af indenrigsterminalen i København Lufthavn, Kastrup har givet 

indenrigspassagererne længere ventetid i sikkerhedskontrollen og længere vente-

tid på bagagen. Dermed har lukningen reelt forlænget rejsetiden mellem Kø-

benhavn og Jylland mærkbart, om end den samtidig har givet fordele til transi t-

passagerer. 

 

Hertil kommer at fordoblingen af passagerafgifterne for indenrigspassagerer på 

sigt meget let kan resultere i dyrere flybilletter. 

 

De lange køer i sikkerhedskontrollen og de lange ventetider på bagage kan be-

tyde fravalg af de jyske destinationer. Forringelserne vil derfor kunne få negati-

ve konsekvenser for konferencecentre, turismeerhvervet, erhvervslivet og pr iva-

te rejsende.  

 

Vi retter henvendelse til dig som formand for bestyrelsen for at gøre opmærk-

som på problemerne – problemer som formentlig vil tage til i takt med at som-

mer/højsæsonen sætter ind – og for at bede om, at der hurtigst muligt tages 

initiativ til at genoprette serviceniveauet for indenrigspassagerne.  

 

Oprettelse af et særligt spor til indenrigspassagerer  

Helt konkret er der behov for at oprette et særligt spor i sikkerhedskontrollen 

for indenrigspassager. Der er også behov for at prioritere indenrigsrejsende ved 

bagageudleveringen og i forbindelse med valg af afgangsgate – alt sammen med 

henblik på at afkorte rejsetiden mest muligt.   

Københavns Lufthavne 

Att.: Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 

Lufthavnsboulevarden 6 

2770 Kastrup 
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Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at lukningen af indenrigsterminalen ikke 

medfører dyrere flybilletter som følge af stigende passagerafgifter.    

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Arne Boelt  Bent Hansen   
Borgmester, Hjørring  Regionsrådsformand  
Formand i KKR Nordjylland   

 
 
 
 
 
Carl Holst   Carsten Kissmeyer  

Regionsrådsformand Borgmester, Ikast-Brande 

 Næstformand. for KKR Midtjylland 
  
 
 
 
 
Egon Fræhr  Jacob Bjerregaard  
Borgmester, Vejen  Borgmester, Fredericia 
Formand i KKR Syddanmark Næstformand i KKR Syddanmark 
 
 
    
Jan Petersen  Mogens Gade  

Borgmester, Norddjurs  Borgmester, Jammerbugt 

Formand for KKR Midtjylland Formand i KKR Nordjylland 
 
 
 
 
Ulla Astman  
Regionrådsformand 
 
 
 

Kopi til: 

Transportminister Magnus Heunicke  

Folketingets Transportudvalg  

Billund, Karup, Aalborg og Tirstrup Lufthavne 

SAS, Danish Air Transport, Norwegian Air Shuttle  
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Kære Arne Boelt, Bent Hansen, Carl Holst, Carsten Kissmeyer, Egon Fræhr, Jacob Bjerregaard, Jan Petersen, 
Mogens Gade og Ulla Astman 
 
Først og fremmest tak for jeres henvendelse vedr. sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken.   
 
Vi kan desværre konstatere, at særligt en del af de pendlere, som ofte rejser igennem Københavns Lufthavn 
for at gå på arbejde, oplever at sammenlægningen ikke fungerer tilfredsstillende for dem. Specielt er 
ventetiden før sikkerhedskontrollen blevet kritiseret. Det har vi nu taget konsekvensen af.  
 
I mandags igangsatte vi derfor en række helt konkrete initiativer, som skal gøre det lettere at være pendler. 
Helt konkret har vi sat ekstra mandskab i sikkerhedskontrollen. Det betyder, at vi i myldretiden om 
eftermiddagen kan nedbringe ventetiden med op til 30 procent, ligesom udsvingene i ventetiderne bliver 
mindre. Derudover tester vi en ordning med to pendlerspor i sikkerhedskontrollen. Det er inspireret af den 
ordning, vi har i ferieperioder, hvor vi tilbyder et særligt familiespor med god tid til børnefamilierne. I de to 
pendlerspor kan den hyppige rejsende forberede sig på sikkerhedstjekket med andre erfarne rejsende, og 
vi håber, at det kan være med til at gøre sikkerhedskontrollen mindre frustrerende, for de personer, som 
ofte rejser igennem Københavns Lufthavn.  
 
Det pendlerspor, som vi nu tester, er det tætteste vi kan komme på et decideret indenrigsspor, med de 
rammer og legale muligheder vi har til rådighed. Nu tester vi sporet af, og så vurderer vi, om der er brug for 
fremtidige justeringer. Det er min forventning, at den løsning, vi nu tester - i kombination med de øvrige 
tiltag -skaber en bedre situation.  
 
Sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken har været efterspurgt i flere år, både for at binde 
Danmark bedre sammen og samtidig gøre det nemmere for både flyselskaber og passagerer at transferere 
til både fly og tog og rejse videre ud i verden. Men også for at gøre det bekvemt for turister at flyve fra 
Tokyo til Billund.  
  
Sammenlægningen er sket med de bedste intentioner og med opbakning fra størstedelen af de 
indenrigsrejsende. En brugerundersøgelse viste før sammenlægningen, at et stort flertal støttede projektet. 
Passagererne ønskede nemmere transfer samt bedre og hurtigere adgang til offentlig transport. Det har 
alle fået. Det betyder, at en passager, der tager metroen fra Københavns Lufthavn til Kongens Nytorv sparer 
12 min. hver vej. Tager man den lidt længere gåafstand i terminal 2/3 med i regnestykket betyder det, at en 
passager kan spare 7-9 min. på den samlede rejsetid. Vores konkrete initiativ skal sikre, at den 
tidsbesparelse ikke bliver brugt til at stå i kø i vores sikkerhedskontrol. 
 
Kun få rejsende får en forlænget ventetid. Siden omlægningen har næsten halvdelen af alle rejsende 
(indenrigs og udenrigs) i myldretiden været igennem sikkerhedskontrollen på under fem minutter i og 80 
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procent har været igennem på under 10 min. 0,62 procent af de 467.466 passagerer, som har været 
igennem sikkerhedskontrollen siden sammenlægningen, har ventet over 20 minutter.  
 
Københavns Lufthavn spiller en stor rolle i mange menneskers hverdag, og en let og effektiv rejse gennem 
lufthavnen har stor betydning for, om man kan bo i Aalborg og arbejde i København. Derfor intensiverer vi 
nu dialogen med pendlerforeninger, rejsende, erhvervsfolk og turistforeninger i hele Danmark, så vi kan 
sikre en endnu bedre rejseoplevelse for hele landet fremover 
 
I skriver, at passagerafgifterne for indenrigspassagerer vil blive fordoblet, og at flybilletterne vil blive 
dyrere. Med sammenlægningen kommer både indenrigs og udenrigstrafikken til at bruge de samme 
faciliteter, og derfor harmoniseres taksterne. Det betyder, at den hidtidige lavere Terminal 1 takst erstattes 
af en fælles takst, som bliver lidt lavere end den nuværende takst for Terminal 2 og 3. Harmoniseringen 
betyder helt konkret, at taksten for de flyselskaber, som tidligere brugte Terminal 1 (indenrigstrafikken) 
steg med 26,75 kr. pr. passager pr. 1. april 2015 og igen i 2016 mens udenrigs er faldet. Omlægningen er 
indtægtsneutral for CPH og takstændringerne indfases over to år af hensyn til indenrigsflyselskaberne. 
 
Sammenlægningen er en del af den takstaftale, som Københavns Lufthavne A/S har indgået med de 
flyselskaber, som opererer i Københavns Lufthavn. Sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken 
betyder, at flyselskaberne sparer penge, fordi de ikke længere skal bemande check-in to steder, bagage to 
steder, handling af flyene to steder etc. i Københavns Lufthavn. Det er en strategisk målsætning for os, at 
omkostningerne ved at drive forretning i Københavns Lufthavn skal være så lave som mulig, fordi lave 
omkostninger skaber forudsætningerne for fortsat vækst.  
 
Vi kan da også konstatere, at flyselskaberne håndterer den prisstigning forskelligt. Nogle har besluttet ikke 
at lade prisstigningen gå videre til passagererne, andre har lagt noget af prisstigningen på billetten og 
enkelte har sat prisen yderligere op end prisstigningen. Jeg mener derfor, at det er for tidligt at 
konkluderer, at stigningen i indenrigstaksten vil gøre flybilletterne dyrere.   
 
Slutteligt kan jeg forsikre jer om, at vi ikke har – og på intet tidspunkt har haft – en intention om at forringe 
vilkårene for de passagerer, som skal til/fra de jyske lufthavne. Tværtimod. Vi lever af tilfredse kunder, og 
jeg håber, at vi med de helt konkrete initiativer, som vi netop har lanceret kan skabe en situation, hvor vi 
får flere tilfredse kunder.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lars Nørby Johansen 
 
 
 
 
Kopi til:  
Transportminister Magnus Heunicke 
Folketingets Transportudvalg 
Billund, Karup, Aalborg og Tirstrup Lufthavn 
SAS, Danish Air Transport, Norwegian, Air Alsie 
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Resume 

Socialtilsyn Nord startede op den 1.1. 2014 og dette er derfor Socialtilsyn Nords første årsrapport om 
tilbuddenes kvalitet.  Rapporten skal læses med det forbehold, at de kvalitative data der indgår, ikke er 
valide i gængs forstand, da dataene er frembragt via stikprøver. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at 
de er egnet til at belyse nogle overordnede tendenser på området. 
 
Ved årets slutning udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 1.038 plejefamilier og 378 
sociale tilbud.  Alle tilbud fik i løbet af 2014 minimum ét fysisk besøg. 40 sociale tilbud blev nygodkendt, 
384 sociale tilbud blev regodkendt og 1.068 sociale tilbud fik driftstilsyn. På tilbudsområdet var der knyttet 
vilkår til 54 ud af 116 regodkendelser og for plejefamilier var der knyttet vilkår til 1 ud af 268 
regodkendelser.  Socialtilsyn Nord varslede i alt 14 skærpede tilsyn i 2014. Fire af disse blev i forlængelse af 
høringen iværksat.  
Socialtilsyn Nord varslede i alt 108 påbud i 2014. 34 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat. 
Whistleblowordningen hvor alle kan gøre opmærksom på bekymrende forhold blev benyttet 75 gange.   
 
I årsrapporten er tilbuddenes arbejde med følgende fire fokuspunkter belyst: Indsatsmål, magtanvendelse, 
fysiske rammer for plejebørn og det juridiske grundlag for de sociale tilbud. Det er Socialtilsyn Nords 
oplevelse, at den overvejende del af alle tilbud har en god kvalitet, når det kommer til de fire fokuspunkter. 
For en del tilbud har tilsynet dog identificeret en række udfordringer.  
 
Kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er bl.a. påvirket af, om myndighed/handlekommune har 
udarbejdet og udleveret målbare indsatsmål til tilbuddene, og om myndigheden løbende og systematisk 
følger op på de indsatsmål, der er sat.  Kvaliteten er også påvirket af, om tilbuddene er opsøgende i forhold 
til at indhente indsatsmål hos myndigheden, samt om tilbuddene evner at redgøre for og omsætte 
indsatsmål i egen beskreven pædagogik og metode.  
 
Kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde med magtanvendelse er bl.a. påvirket af, at tilbuddene ikke altid 
kender baggrund og formål med magtanvendelsesreglerne. Derudover ses mangelfulde indberetninger, og 
retningslinjer for magtanvendelse. Kendskabet til fysisk magt er godt, men en del steder mangler kendskab 
til skjult magt, der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse.  
 
Kvaliteten af de fysiske rammer for plejefamilier er bl.a. påvirket af, at de fysiske rammer ikke altid er 
tilfredsstillende eller godkendt til beboelse. Derudover ses der forskel i de fysiske rammer som henholdsvis 
biologiske børn og plejebørn tilbydes. Endelig er kvaliteten påvirket af, at nogle plejefamilier bor geografisk 
isoleret. 
 
Kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud er bl.a. påvirket af, at der ses en sammenblanding af 
tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven. For private tilbud er kvaliteten påvirket af mangler i 
forhold til vedtægter. Endeligt ses uklarheder i spørgsmål om et tilbud er ét eller flere tilbud eller 
afdelinger. 
 
Slutteligt kan Socialtilsyn Nord konstatere, at en del tilbud falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det 
gælder bl.a. tilbud, hvor borgerne bor med egne lejekontrakter i privat udlejning og hvor plejefamilier bliver 
konkret godkendt. Tilsynet med disse tilbud udføres i stedet af beliggenhedskommunen. 
 
De mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, der vedrører de fire fokuspunkter, er for de flestes 
vedkommende rettet op i dialog og/eller ved brug af vilkår og påbud. Det har medført en højere kvalitet i 
arbejdet på tilbuddene, der bl.a. har betydet en øget grad af gennemsigtighed i indsatsen overfor de børn, 
unge og voksne, der bor på tilbuddene, samt deres retssikkerhed. 
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For de tilbud, der falder uden for socialtilsynets opgaveportefølje, ser Socialtilsyn Nord en risiko for, at der 
udvikles parallelle tilsynssystemer. Det kan udhule formålet med tilsynsreformen om at skabe et samlet 
kvalitetsløft af området, der skal skabe en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.   
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Indledning 

Formålet med de nye socialtilsyn er at understøtte et kvalitetsløft i de sociale tilbud og plejefamilier, der 
skaber en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne. Det skal ske ved at tilsynet er fagligt 
kompetent og arbejder professionelt, uvildigt og systematisk 
 
Formålet med tilsynsreformen ekspliceres dermed i nøgleordene:  

 Et professionelt og uafhængigt tilsyn 

 Borgeren i centrum 

 Kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilier 

 Undgå misbrug med offentlige midler 
 
For at kunne levet op til lovens formål, er selve tilsynet sat i faste rammer, i det Socialtilsynet har 
udarbejdet en kvalitetsmodel på henholdsvis familieplejeområdet og tilbudsområdet, som skal benyttes i 
tilsynet. 
 
Gennem det systematiske tilsyn er det muligt, at opsamle viden, der kan bidrage til udvikling af kvaliteten i 
de sociale tilbud og herigennem øge effekten af indsatsen overfor borgerne. Denne viden opsamles i en 
række lovpligtige afrapporteringer, som skal udarbejdes af henholdsvis de enkelte tilbud, socialtilsynene og 
Socialstyrelsens auditfunktion. 
 
Socialtilsynenes årsrapporter skal fungere som en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold om Socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som 
er stillet i Lov om socialtilsyn. 
 
Herudover skal årsrapporterne medvirke til: 

 At give centrale oplysninger til socialstyrelsens auditfunktion og samtidig muliggøre sammenligning 
på tværs af de fem socialtilsyn. 

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

 At kunne anvendes som ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn.  

 At øvrige interessenter får mulighed for at følge socialtilsynets arbejde.  
 
Baggrund og ramme for tilsynet 
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. 
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 Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service. 
 

Socialtilsynene fører endvidere tilsyn der, hvor der ydes støtte efter bl.a. servicelovens § 85 til borgere, der 
bor i plejeboliger eller lignende boformer. 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. Formålet er, at socialtilsynene skal 
føre tilsyn med ”botilbudslignende” tilbud. Socialtilsynene skal i disse tilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt 
det konkrete tilbud er omfattet af tilsynet. 

 
I oversigten over de fem socialtilsyn ovenfor er det i parentes angivet, hvilken kommune det enkelte 
socialtilsyn er placeret i. Som det fremgår, er Socialtilsyn Nord placeret i Hjørring Kommune. For at sikre 
uvildighed fører Socialtilsyn Nord ikke tilsyn med tilbud i Hjørring Kommune. Tilsynet med disse tilbud 
udføres i stedet af  Socialtilsyn Øst. Socialtilsyn Nord fører tilsvarende tilsyn med tilbud i en af de andre 
tilsynskommuner; Silkeborg 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.  
 
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 lovgivningsbestemt, 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) Uddannelse og beskæftigelse 
2) Selvstændighed og relationer 
3) Målgrupper, metoder og resultater 
4) Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier)  / Organisation og ledelse (for tilbud) 
5) Kompetencer 
6) Økonomi  
7) Fysiske rammer 

 
Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som socialtilsynet skal vurdere 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.  
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1. Socialtilsyn Nords årsrapport 

1.1 Lovhjemmel 

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn og 
bekendtgørelse til lov 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. 
 
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der skal 
redegøres for i årsrapporten. 
 
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 foretaget 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. 
 

 
 

1.2 Opbygning af årsrapporten 

Socialtilsyn Nords årsrapport er bygget op som følger: 

 I kapitel 2 beskrives Socialtilsyn Nords opbygning og medarbejdersammensætning, som den så ud 
ved udgangen af 2014 
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 I kapitel 3 redegøres for kvalitative overvejelser på 4 udvalgte fokusområder 

 I kapitel 4 gives en kort beskrivelse af Socialtilsyn Nords økonomi og budgetudvikling for 2014 

 I kapitel 5 redegøres for kvantitative forhold, herunder antal driftstilsyn og regodkendelser, 
effektuerede skærpede tilsyn og modtagne whistleblows for tilbud der hører under Socialtilsyn 
Nords virksomhed i 2014 

 I kapitel 6 konkluderes på de øvrige kapitler 
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2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord 

2.1 Socialtilsynets organisering 

Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og er forankret i Sundheds-, Ældre og Handicapområdet. 
Tilsynsenheden er fysisk beliggende i Vrå. 
 
Socialtilsyn Nord er organiseret med en tilsynsleder, hvorunder der er tre afdelinger med hver deres 
afdelingsleder: 
 

 
 
 
Tilbudsafdelingen og Familieplejeafdelingen står for de løbende regodkendelser og driftstilsyn. Viser en sag 
sig at være problematisk, overgår den til sekretariatet med henblik på, at de tager sig af den videre 
sagsbehandling, herunder evt. varsler og udsteder påbud.  
 
Sekretariatet varetager de problematiske sager samt de opgaver, der har med tilbuddenes økonomi og 
juridiske forhold at gøre. Derudover sagsbehandler sekretariatet de anonyme henvendelser om 
bekymrende forhold (whistleblows), som Socialtilsyn Nord modtager. 
 
Baggrunden for Socialtilsyn Nords valg af denne organisationsmodel skyldes to ting: For det første at den 
understøtter en sikker produktion, fordi problematiske sager ikke kommer til at forsinke produktionen i de 
to driftsafdelinger. For det andet fordi den sikrer, at der er høj grad af fokus og faglighed i forhold til 
problematiske sager og for særlige temaer som f.eks. økonomi og bestyrelsesarbejdet. 
 
Organisationsmodellen er dermed med til at sikre, at produktionsplanerne holdes, og at de relevante 
fagligheder er inde over de forhold, der profiterer af dette. 
 
Udfordringen med den organisationsmodel, som Socialtilsyn Nord har valgt, er, at den rummer nogle 
overgange fra én afdeling til en anden, der skal være klarhed omkring: Hvornår vurderes en sag f.eks. at 

Tilsynsleder 

Tilbudsafdeling Familieplejeafdeling 

Sekretariat 
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være problematisk og fra hvilket tidspunkt skal den overgå til Sekretariatet? Og hvordan tænkes 
vurderingen af økonomi ind i sagsgangen, så den passer med den produktionsplan, som konsulenterne i de 
to driftsenheder har lagt for deres arbejde?  Det er noget, som Socialtilsyn Nord har arbejdet med skabe 
klarhed omkring i 2014, og fortsat vil gøre med henblik på at optimere på kvalitet og driftssikkerhed. 
 
 

2.2 Medarbejdersammensætning og kompetencer 

Socialtilsyn Nord har pr. 31. december 2014 i alt 56 ansatte, fordelt på flg. stillinger: 
 

 1 tilsynsleder af Socialtilsyn Nord.  

 3 afdelingsledere. Afdelingslederne varetager den daglige ledelse af de tre afdelinger og kan også 
selv udføre tilsynsopgaver.  

 11 administrative medarbejdere. Tre af medarbejderne er økonomikonsulenter, tre er jurister, fire 
er kontoruddannede og én er planlægger. Alle medarbejderne her er placeret i sekretariatet.   

 41 tilsynskonsulenter. De fleste tilsynskonsulenter er enten uddannede som socialrådgivere eller 
socialpædagoger. 

 
 
  



 

11 
 

3. Kvalitative overvejelser om udvalgte fokuspunkter 

 
Det er en betingelse for, at sociale tilbud kan blive godkendt af socialtilsynet, at tilbuddet ud fra en samlet 
vurdering har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet foretager kvalitetsvurderingen ud fra de to 
kvalitetsmodeller, der gælder for henholdsvis plejefamilier og sociale tilbud.  
 
Socialtilsynets årsrapport skal indeholde socialtilsynets generelle og kvalitative overvejelser om kvaliteten i 
tilbuddene, herunder både den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene. Derudover kan 
socialtilsynet vælge at beskrive udvalgte fokuspunkter. 
 

Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11, stk. 3 og 4: 
Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de 
tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i 
tilbuddet. 
 
Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets overvejelser 
om udvalgte fokuspunkter. 
 

 

3.1 Valgte fokuspunkter 

De fem socialtilsyn har med afsæt i kvalitetsmodellen og erfaringerne med denne valgt, at følgende 
fokuspunkter skal belyse den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene:  
 
Faglig kvalitet 

1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis 
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet 
3. Særlige forhold på plejefamilieområdet 

 
Organisatorisk kvalitet  

1. Juridisk grundlag 
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3.2 Anvendt metode 

Socialtilsyn Nord har valgt at afdække kvalitetsaspektet i de fire valgte fokuspunkter ved at nedsætte fire 
arbejdsgrupper. For hver arbejdsgruppe er der blevet afholdt to workshops af ca. to timers varighed.  
 
På de enkelte workshops har 1-3 medarbejdere fra hver af tilsynets afdelinger deltaget og de har været 
sammensat efter fokuspunktets indhold. F.eks. har workshoppen om afklaring af kvaliteten af indsatsmål 
på familieplejeområdet været besat af socialfaglige konsulenter fra familieplejeafdelingen, mens 
workshoppen om afklaring af juridiske grundlag har været besat af jurister. De medarbejdere, der har 
været med i de enkelte workshops, har drøftet fokuspunkterne på personalemøder, inden første workshop 
blev afholdt. Det er sket, for at også øvrige medarbejdere kunne bidrage med input til arbejdet. 
 
Formålet med den model har været at samle op på de oplevelser og erfaringer, som medarbejderne har 
gjort sig og anvende disse som datagrundlag. Deres erfaringer og oplevelser suppleres med konkrete scores 
for de indikatorer i kvalitetsmodellen, som fokuspunkterne vedrører.  
 
Den valgte model lever ikke op til sædvanlige krav for validitet og rapporten skal læses med det forbehold. 
Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at den er velegnet til at belyse nogle overordnede tendenser på 
området 
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3.3 Kvalitet af valgte fokuspunkter 

3.3.1 Indsatsmål for borgerne 
 
Kvalitetsmodellen 
Indsatsmål for borgerne falder under kvalitetstemaet ”Målgruppe, metoder og resultater” i 
kvalitetsmodellerne for tilbuds- og plejefamilieområdet.  
 
For tilbud er temaet konkretiseret i kriterium 3, der lyder: ”Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for 
borgerne”. Som indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der bedømmes på indikator 3.b., der lyder: 
”Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug 
for egen læring og forbedring af indsatsen” og 3.c. der lyder: ”Tilbuddet kan dokumentere positive 
resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. ”  
 
For plejefamilier er temaet konkretiseret i kriterium 4, der lyder: ”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå 
de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien” og som indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der 
bedømmes på indikator 4.a. der lyder: ”Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller 
aflastningsopholdet i barnets handleplan” og indikator 4.b. der lyder: ”Plejefamilien kan redegøre for, 
hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet for barnets anbringelse eller 
aflastningsophold i plejefamilien”: 
 
Temaet målgrupper, metoder og resultater vedrører altså, at der er et klart formål med indsatsen i 
tilbuddet eller plejefamilien, og at indsatsen resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. 
 
Sociale tilbud skal kunne redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og begrunde de metoder, som 
tilbuddet benytter i forhold til deres målgruppe(r). Temaet skal bidrage til, at tilbuddet arbejder 
systematisk med målfastsættelse og kan sandsynliggøre, at indsatsen for borgerne opnår en forventet og 
positiv effekt.  
 
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.  
 
Børn og unge 
Reglerne om handleplaner for børn og unge findes i servicelovens § 140. Her fremgår det, at kommunen 
skal skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan, når der gives hjælp til børn 
og unge efter servicelovens afsnit IV. Vurderingen skal ske ud fra barnets, den unges eller forældrenes 
ønske og karakteren og omfanget af det pågældende tilbud. 
 
Kommunen har desuden i særlige tilfælde pligt til at udarbejde en handleplan, nemlig i forbindelse med 
anbringelse af et barn eller ung uden for hjemmet, eller såfremt en ung under 18 år har begået grov 
kriminalitet. Det følger heraf, at alle børn, der bor på sociale tilbud eller hos plejefamilier, ifølge loven skal 
have en handleplan.  
 
Handleplanen skal udarbejdes, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger. Betyder hensynet til barnet 
eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af 
formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Handleplanen skal i så fald snarest muligt og senest inden 4 
måneder opstilles.  
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Voksne 
Reglerne om handleplaner for voksne findes i servicelovens § 141. Det fremgår af bestemmelsen, at 
kommunen i alle tilfælde hvor der gives hjælp til personer mellem 18 og 67 år efter servicelovens afsnit V, 
skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan. 
 
Når hjælpen gives til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er det ikke 
tilstrækkeligt, at kommunen vurderer, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan, 
her skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan. 
 
Uanset om det er et lovkrav, at der skal foreligge en handleplan, gælder det, at det er en forudsætning i 
serviceloven, at visiterende kommuner har defineret indsatsmål for borgere, som visiteres til de børne- og 
voksentilbud, socialtilsynene fører tilsyn med.  
 
Punkter vedrørende handleplaner der beskrives i årsrapport for 2014 er: 

 Tilbuddenes og plejefamiliernes kendskab til kommunens indsatsmål 

 Implementering af kommunernes indsatsmål i tilbuddene og hos plejefamilierne 

 Betydning af kendskab og implementering af indsatsmål 

Tilsynets vurdering af indsatsmål på tilbudsområdet  
 
Kendskab til indsatsmål 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at tilbuddene overordnet set er godt bekendte med den lovmæssige 
baggrund for udarbejdelsen af og arbejdet med indsatsmål for de enkelte borgere. Tilsynet kan dog 
konstatere, at der er forskel på hvor godt tilbuddene kender de konkrete indsatsmål fra myndighederne.   
 
Forskellene spænder fra, at nogle tilbud kender dem indgående, til at nogle tilbud alene har et meget 
perifært eller slet ingen kendskab til indsatsmålene. Det vurderes, at 2/3 af tilbuddene, primært på 
voksenområdet, har problemer med konkret og detaljeret kendskab til borgernes indsatsmål. 
 
Flere tilbud fortæller, at de har svært ved at indhente manglende indsatsmål for borgerne fra 
myndighederne. Tilbuddenes evt. manglende kendskab til indsatsmålene er derfor påvirket af, at 
myndighederne i flere tilfælde enten ikke har udarbejdet eller ikke har udleveret indsatsmål for borgerne til 
tilbuddene. 
 
Tilsynets oplevelse er, at der er forskel på, hvor meget tilbuddene gør ud af at indhente manglende 
indsatsmål hos myndighederne særligt på voksenområdet. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at tilbuddenes kendskab til de af kommunen opsatte indsatsmål er påvirket af 
følgende faktorer: 

 Om myndigheden har udarbejdet indsatsmål 

 Om myndigheden har udleveret disse til tilbuddene 

 Om tilbuddene gør noget aktivt for at indhente evt. manglende indsatsmål 
 
Implementering af indsatsmål 
Det er tilsynets oplevelse, at arbejdet med indsatsmål på tilbudsområdet overvejende er gode. Igen er der 
dog variationer i hvordan der arbejdes med disse på tilbuddene.  
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Mange tilbud arbejder meget konkret pædagogisk og metodisk med de individuelle indsatsmål, 
myndighederne har sat for borgerne. I andre tilbud er arbejdet med indsatsmålene mere tilfældigt og 
mindre konkret og systematisk.  
 
Tilsynet erfarer, at en del af de indsatsmål myndighederne sætter, ikke er målbare, men mere har karakter 
af ”hensigtserklæringer”, som f.eks. at ”x- borger skal opnå forståelse for sine vanskeligheder”. 
 
Flere tilbud fortæller, at de oplever, at myndigheds- eller handlekommune ikke systematisk og løbende 
følger på indsatsmålene for de enkelte borgere. Indsatsmålene revideres dermed ikke i forhold til 
borgernes evt. ændrede behov. 
 
Tilsynet har i flere tilfælde oplevet, at ledere og medarbejdere på tilbud ikke har kunnet redegøre for egne 
beskrevne pædagogiske metoder. Derudover har tilsynet i flere tilfælde oplevet, at de pædagogiske 
metoder ikke ses omsat i praksis. Der er således ikke altid kongruens imellem det tilbuddene siger, de kan 
tilbyde på Tilbudsportalen, og det de reelt kan og skal levere. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at den daglige ledelse, personalet og de interne strukturer i tilbuddene har en 
væsentlig betydning for hvordan indsatsmål prioriteres og arbejdes med. Jo mere udviklingsorienteret og 
systematiske ledelse og personale er, jo mere ses indsatsmål implementeret i det daglige arbejde. 
 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der vedrører indsatsmål, 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 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 3 % 

2 (i lav grad opfyldt) 14 9 % 

3 (i middel grad opfyldt) 43 30 % 

4 (i høj grad opfyldt) 43 30 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 40 28 % 

 
Indikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede 
kommuner har opstillet for borgernes ophold 

1 (i meget lav grad opfyldt) 8 6 % 

2 (i lav grad opfyldt) 10 7 % 

3 (i middel grad opfyldt) 37 27 % 

4 (i høj grad opfyldt) 44 32 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 39 28 % 

 
Af tabellen fremgår, at en overvægt af tilbuddene, ca. 60 % , er gode til at arbejde med konkrete, klare mål 
for borgerne og dokumentation af egne resultater, idet de scorer enten 4 eller 5. For ca. 40 % af tilbuddene 
ses der derimod et potentiale for forbedringer af arbejdet, idet de scorer under dette. Det er for denne 
gruppe, at der i løbet af 2014 er arbejdet med, og fortsat vil blive arbejdet med, at løfte kvaliteten på 
området. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er påvirket af følgende 
faktorer: 

 Om myndigheds- eller handlekommune systematisk og løbende følger op på indsatsmål  

 Om de indsatsmål, myndigheden har sat, er målbare 

 Om tilbuddene evner at redegøre for og omsætte egen beskreven pædagogik og metode i praksis 
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 Om kompetencer og arbejdsgange i tilbuddene understøtter arbejdet med indsatsmål  
 
Betydning af kendskab til og implementering af indsatsmål 

Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at når tilbuddene ikke har kendskab til indsatsmål for deres borgere, så 
efterspørger de dem i stigende grad hos myndigheden. Det skyldes formodentlig, at tilbuddets kendskab til  
og arbejde med indsatsmål har betydning for, hvordan tilsynet scorer dem på deres arbejde med at 
omsætte disse i konkrete klare mål for det daglige arbejde. 

For så vidt angår implementering af indsatsmål, synes samspillet mellem myndighed og tilbud at have 
betydning for kvaliteten af arbejdet. Det er vigtigt, at myndigheden har udarbejdet og udleveret indsatsmål 
til tilbuddene og at disse er målbare og aktuelle samt følges op.  
 
For tilbuddene gælder, at det synes at have betydning for kvaliteten af arbejdet med indsatsmål, om de 
kender til egen pædagogik og metodevalg og formår at omsætte disse i struktureret og systematisk arbejde 
med konkrete, klare mål for borgerne.  
 
Hvis myndigheden har udarbejdet indsatsmål, der alene er af beskrivende karakter og mangler klar 
angivelse af den ønskede udvikling for borgerne, kan tilbuddene ikke omsætte disse i klare konkrete mål. 
Det rummer en risiko for, at borgernes ophold bliver af ”opbevarende ”fremfor udviklende karakter, fordi 
der ingen rettesnor er for arbejdet og dermed ikke noget at følge op på.  
 
Det samme gælder, hvis myndigheden har udarbejdet klare indsatsmål, men tilbuddene ikke formår at 
omsætte disse i konkrete klare mål i det daglige arbejde.  
 
Tilsynet oplever omvendt, at tilbuddene bliver skarpere på deres metoder og indsatser, når myndigheden 
har opsat klare og operationaliserbare indsatsmål for borgerens ophold på de forskellige tilbud.  
 
Et eksempel på mangelfuldt arbejde med indsatsmål er illustreret i denne case: 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftsorienteret tilsyn. 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Tilsynet kan ikke finde dokumentation for, at der opstilles fokuspunkter og delmål, samt at der følges op 
herpå.  Tilsynet finder endvidere, at målsætningen for den unge har karakter af at være et generelt mål (at 
den unge skal blive i stand til at klare en selvstændig tilværelse), og at tilbuddet ikke har forholdt til sig, 
hvorvidt denne målsætning er realistisk ift. den konkrete unge.   
Tilsynet vurderer, at der kun i begrænset omfang er taget udgangspunkt i de mål, anbringende kommune i 
handleplanen har opstillet for anbringelsen samt at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt grad kan redegøre for, 
hvordan og i hvilken grad de valgte metoder skal kunne bidrage til opnåelse af de mål, der er angivet i den 
kommunale handleplan.  
Tilsynet finder, at det - generelt - fremstår meget utydeligt såvel i det skriftlige materiale som ved 
interview, hvilke konkrete mål der sættes for den unge.  
Det er tilsynets vurdering, at der ikke i tilstrækkelig grad dokumenteres resultater - det er ligeledes tilsynets 
vurdering, at forudsætningen for dette ikke er til stede på grund af manglende konkret målsætning. ” 
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I denne case arbejder tilbuddet ikke tilstrækkeligt med anbringende kommunes fastsatte indsatsmål. Det 
hæmmer muligheden for opfølgning og udvikling af den enkelte borger. Sager som denne har typisk 
medført, at tilsynet har udstedt enten vilkår eller påbud for at løfte kvaliteten i tilbuddets arbejde. 
 
Casen nedenfor giver derimod et billede af det positive og udviklende ved, at tilbuddet systematisk 
indarbejder indsatsmålene i det daglige arbejde.  
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse. 
 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Alle beboerne er inden for målgruppen, men der er en 
overvægt af beboere, som tilhører den del af målgruppen, som har et lavt funktionsniveau.  
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet besidder en høj faglig kvalitet på baggrund af en systematisk 
implementering af de for målgruppen relevante metoder, som det beskrives i faglitteratur er evidens for at 
have effekt for denne målgruppe. Der er implementeret arbejdsgange, som sikrer, at der tages 
udgangspunkt i den enkelte beboers beskrevne mål, således at alle, uanset om det er vikar, studerende 
eller den primære kontaktperson, kan arbejde målrettet og udviklende med beboeren.” 

 

Tilsynets vurdering af indsatsmål på plejefamilieområdet  
 
Kendskab til indsatsmål. 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at plejefamilierne overvejende er godt bekendte med den lovmæssige 
baggrund for udarbejdelsen af og arbejdet med handleplaner og indsatsmål for de enkelte anbragte børn. 
De er ligeledes overvejende bekendte med de overordnede mål for deres eget plejebarns konkrete 
anbringelse.  
 
Tilsynet oplever dog, at plejefamilierne ofte ikke detaljeret kender de konkrete indsatsmål, som 
myndighederne har udarbejdet.  
 
Plejefamilierne oplyser, at anbringende kommune ikke altid har udarbejdet indsatsmål for det anbragte 
barn eller at de udarbejdede indsatsmål ikke er udleveret til familien. Enkelte plejefamilier oplyser, at de 
har efterspurgt manglende indsatsmål for deres anbragte barn, men uden respons fra den ansvarlige 
myndighed.  
 
Endeligt har tilsynet oplevet, at indsatsmål har været overleveret mundtligt til plejefamilien, hvilket dermed 
kan vanskeliggøre en kvalificeret opfølgning på anbringelsen både for familien og myndighederne.  
 
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamiliernes kendskab til de af kommunen opsatte indsatsmål er påvirket 
af følgende faktorer: 

 Om myndigheden har udarbejdet indsatsmål 

 Om myndigheden har udleveret indsatsmål til plejefamilierne 

 Om indsatsmålene er udarbejdet skriftligt 
  
Implementering af indsatsmål 
Det er tilsynets oplevelse, at arbejdet med indsatsmål på plejefamilieområdet overvejende er godt, dog 
med variationer. 
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Tilsynet oplever, at flere plejefamilier ikke kan redegøre for, hvordan de konkret arbejder med de enkelte 
delmål, som myndigheden har sat. 
 
Ligeledes er det tilsynets erfaring, at delmålene i nogle tilfælde opleves uklare, uaktuelle og ikke direkte 
målbare i forhold til plejefamiliens arbejde. Som eksempel kan næves et delmål, der lyder: ”Plejebarnet skal 
ikke opleve et højt konfliktniveau med mor under samvær” eller ”plejebarnet skal ikke opleve frustration og 
vrede fra mor under samvær”. Sådanne delmål opleves som svære for plejefamilierne at arbejde konkret 
med.  
 
I de tilfælde hvor plejefamilien har haft svært ved at redegøre for, hvordan de konkret arbejder med det 
anbragte barns delmål, er det tilsynets erfaring, at der via dialog mellem tilsynet og plejefamilien alligevel 
kan skabes klarhed herom. Det er således tilsynets erfaring, at plejefamilierne i langt de fleste tilfælde 
arbejder godt med barnets indsatsmål, blot ikke ud fra en klar pædagogisk/metodisk tilgang, som de fagligt 
kan redegøre for, men i højere grad ud fra dagligdagens præmisser og barnets behov. Tilsynet hjælper 
således plejefamilierne med at bevidstgøre dem om deres opgaver og fremgangsmåder og dermed også 
kvalificere og dokumentere deres arbejde med det enkelte barn.    
 
Plejefamiliernes tilgang er ofte præget af et ønske om at integrere plejebarnet i familien på linje med deres 
egne børn og dermed sikre en ”normal tilværelse” men med et naturligt fokus på plejebarnets egne behov 
f.eks. i forhold til struktur og forudsigelighed.  
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse. 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Plejefamilien bidrager til, at opnå de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien. De har dog ikke været 
opmærksomme på handleplanens betydning. Faste rammer, genkendelighed og forudsigelighed i 
hverdagen er medvirkende til at opnå formålet med anbringelsen og det er plejefamilien bevidste om og 
det formår de at skabe”. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Der er lagt vægt på, at plejefamilien har svært ved at formulere de specifikke mål, der er beskrevet i 
plejebørnenes handleplaner og de udtaler, at de ikke tager handleplanen så alvorligt, for de gør det bare 
som med deres egne børn. Der er dog lagt vægt på, at plejefamilien kender de overordnede mål for 
anbringelserne, men bruger andre ord end der står i handleplanerne; eksempelvis nævner de, at styrke 
selvværd og selvtillid og bygge plejebørnene op, få arbejde på sigt og give tro på egne evner”.  

 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedr. indsatsmål viser de følgende: 
 
Indikator 4.a.: Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller aflastningsopholdet i 
barnets handleplan 

1 (i meget lav grad opfyldt) 23 8 % 

2 (i lav grad opfyldt) 19 7 % 

3 (i middel grad opfyldt) 69 24 % 

4 (i høj grad opfyldt) 62 22 % 
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5 (i meget høj grad opfyldt) 109 39 % 

 
Indikator 4.b.: Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet 
for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien 

1 (i meget lav grad opfyldt) 12 4 % 

2 (i lav grad opfyldt) 10 3 % 

3 (i middel grad opfyldt) 56 20 % 

4 (i høj grad opfyldt) 67 24 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 138 49 % 

 
Af tabellen fremgår, at en overvægt af plejefamilierne, 61 % ,kender de mål, der er opstillet i barnets 
handleplan, idet disse har scoret 4 eller 5.  Til gengæld kender 39 % af plejefamilierne kun de opstillede mål 
i middel til lav grad, idet disse har scoret 3 eller derunder. For så vidt angår om plejefamilierne kan 
redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål der er sat, fremgår, at hele 73 % kan dette, 
idet disse har scoret 4 eller 5, mens 27 % har vist sig at være mindre gode til det, idet disse har scoret 3 
eller mindre.  
 
Tallene afspejler tilsynets oplevelse af, at en overvægt af plejefamilierne kender til, og er i stand til at 
redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er sat. For ca. 1/3 af plejefamilierne har 
der dog været udfordringer i dette arbejde. Dette afspejler de oplevelser, som er beskrevet ovenfor og det 
er for denne gruppe, at der i løbet af 2014 er arbejdet med og fortsat vil blive arbejdet med at løfte 
kvaliteten på området. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamiliernes arbejde med indsatsmål er påvirket af følgende faktorer: 

 Plejefamiliernes evne til at redegøre for hvordan de konkret omsætter indsatsmål 

 Om myndigheden har opsat målbare, aktuelle og klare mål 

 Om tilsynet påtager sig en proaktiv rolle i dialogen med plejefamilierne omkring deres arbejde med 
indsatsmålene 

 
Betydning af kendskab til og implementering af indsatsmål 
I løbet af 2014 har tilsynet erfaret, at plejefamilierne i højere grad efterspørger konkrete og målbare delmål 
fra myndigheden, hvor disse ikke er udleveret til plejefamilien. Det skyldes formodentlig, at plejefamiliernes 
kendskab til og arbejde med indsatsmål har betydning for, hvordan tilsynet scorer indsatsen. 
 
For så vidt angår implementering af indsatsmål, er det tilsynets oplevelse, at den øgede opmærksomhed på 
indsatsmål har skærpet plejefamiliernes bevidsthed om den opgave og de fremgangsmåder, de gør brug af i 
forhold til de enkelte plejebørn. Ofte sker denne bevidstgørelse som tidligere nævnt i en dialog med 
tilsynet med afsæt i de enkelte indikatorer i kvalitetsmodellen. 
 
I de tilfælde, hvor myndigheden ikke har udarbejdet delmål for det enkelte barn eller disse ikke er konkrete 
og aktuelle, er det tilsynets vurdering, at det kan hæmme en kvalificeret opfølgning på den indsats, der skal 
ydes det enkelte barn i plejefamilien. I casen nedenfor er plejebarnet 3 år, men de indsatsmål som 
myndigheden har sat, er fra da barnet var 1 år. Indsatsmålene er dermed ikke alderssvarende og aktuelle, 
hvilket gør, at tilsynet alene kan bedømme plejefamilien overordnet set og må give plejefamilien en lav 
score for, hvordan de arbejder med indsatsmålene. 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
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Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå overordnede mål for en anbringelse ved, at de formår at sikre en 
stabil og alderssvarende udvikling for et plejebarn. Der foreligger ikke en opdateret handleplan, hvorfor 
bedømmelsen i forhold til denne indikator er lav”. 

 
I enkelte tilfælde er tilsynet blevet opmærksomme på, at der opleves uklarhed hos plejefamilierne om 
hvem der har ansvaret for mål, der er fastsat i barnets handleplan. Et eksempel på dette ses i denne case: 
 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå overordnede mål for en anbringelse ved, at de formår at sikre en 
stabil og alderssvarende udvikling for et plejebarn. Der foreligger ikke en opdateret handleplan, hvorfor 
bedømmelsen i forhold til denne indikator er lav”. 

 
De enkelte mål er fastsat i forbindelse med anbringelsen hos plejefamilien, men er det plejefamilien, der 
f.eks. skal sikre, at barnet ikke oplever et højt konfliktniveau, når barnet er hjemme hos den biologiske 
mor? Det har som konsekvens, at der skabes usikkerhed hos plejefamiliens om deres konkrete opgaver i 
forhold til de mål, der er sat i handleplanen.  
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3.3.2 Magtanvendelser 
 
Kvalitetsmodellen  
Magtanvendelse falder under kvalitetstemaet ”Målgruppe, metoder og resultater” i kvalitetsmodellen for 
tilbud. Der er ikke hjemmel for plejefamilier til at udøve magtanvendelse og den er derfor ikke en del af 
kvalitetsmodellen for disse. 
 
Kvalitetstemaet er konkretiseret i kriterium 6, der omhandler magtanvendelser og lyder: ”Tilbuddet 
forebygger og håndterer magtanvendelser”. Som en indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der 
bedømmes på indikator 6.a., der lyder: ”Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt 
muligt undgås.” og indikator 6.b, der lyder: ”Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle 
magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.” 
 
Temaet vedrører altså, at man ønsker, at tilsynet belyser, i hvor høj grad og hvordan  tilbuddet forebygger 
magtanvendelser samt hvis tilbuddet benytter magtanvendelser; hvordan tilbuddet arbejder med løbende 
læring for at blive bedre i arbejdet. 
 
Børn og unge 
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, er 
beskrevet i servicelovens §§ 123, 123a – 123d samt i magtanvendelsesbekendtgørelsen, der vedrører 
magtanvendelse overfor børn og unge anbragt i døgntilbud samt den særlige bekendtgørelse, der vedrører 
børn med handicap. 
 
Udgangspunktet for indsatsen efter serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den 
unges integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af at der kan være situationer, hvor det 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, og skal beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod overgreb og 
vilkårlig magtudøvelse. Herudover beskriver reglerne hvilke former for magt, der ikke er tilladt, såsom 
legemlig afstraffelse, fiksering eller ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling. 
 
Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af opholdsstedet eller 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. Regionale og kommunale tilbud skal endvidere 
indberette til ansvarlig driftsherre. 
 
Formålet med indberetning af magtanvendelse er bl.a., at tilsynsmyndigheden får et overblik over antallet 
af magtanvendelser på de enkelte anbringelsessteder, karakteren af magtanvendelse, stedernes opfølgning 
af disse og i forbindelse hermed overvejer, om der er behov for at følge op på brugen af magtanvendelse på 
de enkelte anbringelsessteder. 
 
Voksne 
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for voksne er beskrevet i servicelovens §§ 124 ff og 
kapitel 24 a 
 
Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige 
selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. 
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Både holdningsmæssigt og retsligt er udgangspunktet derfor princippet om den personlige friheds 
ukrænkelighed. 
 
Reglerne om magtanvendelse for voksne er beskrevet som en positivliste, hvor de lovlige indgreb fremgår 
eksplicit af de forskellige bestemmelser i servicelovens kapitler om magtanvendelse. Indgreb, der ikke 
fremgår direkte af lovbestemmelserne, er således ulovlige eller ”ikke tilladte” - et begreb der anvendes i 
vejledningen til indberetningsskemaerne.  
 
Formålet med indberetning af magtanvendelse er bl.a., at tilbuddene og tilsynsmyndigheden får et overblik 
over antallet af magtanvendelser, karakteren af magtanvendelse og stedernes opfølgning af disse, og i 
forbindelse hermed overvejer, om der er behov for at følge op på brugen af magtanvendelse på de enkelte 
anbringelsessteder. 
 
Punkter vedrørende magtanvendelser der beskrives i årsrapport for 2014 er: 

 Tilbuddenes kendskab til magtanvendelsesreglerne 

 Tilbuddenes implementering af magtanvendelsereglerne i praksis 

 Betydning af kendskab til og implementering af magtanvendelsesreglerne 
 

Tilsynets vurdering af magtanvendelser for 2014 

 
Kendskab til magtanvendelser. 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at mange tilbud er velorientrede om rammerne for magtanvendelse.  
 
Tilsynet har dog også erfaret, at en del tilbud er usikre på lovgivningen vedr. magtanvendelser. Det gælder 
både i forhold til baggrund for og formål med lovgivningen, samt reglerne for hvornår magtanvendelser kan 
og ikke kan tages i brug.  
 
Det er oplevelsen, at tilbuddene er usikre på, hvordan magtbegrebet kan og skal forstås. Flere tilbud har 
eksempelvis meget indskrænkende husregler. Husregler som af tilbuddene ikke betragtes som værende 
magt, men som er reel magt, idet der er tale om meget store indskrænkninger i den personlige frihed. De 
fleste tilbud er dog ikke i tvivl om, hvornår der er tale om fysisk magt.    
 
Tilsynets oplevelse af tilbuddenes kendskab til magtanvendelsesreglerne er følgende: 

 Baggrund og formål med magtanvendelsesreglerne er ikke altid kendte 

 Tilbuddene er godt inde i, hvornår der er tale om fysisk magt 

 Kendskabet til skjult magt (der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse), som gælder ved siden af 
reglerne om magtanvendelse, er for en del steder mangelfuld 

 
Tilbuddenes implementering af magtanvendelsesreglerne i praksis 
Det er tilsynets oplevelse, at mange tilbud håndterer magtanvendelse i overensstemmelse med reglerne og 
er reflekterende om deres brug af magtanvendelser, herunder hvorledes disse kan minimeres og håndteres 
fremadrettet i dagligdagen. Mange af disse steder anvender endvidere magtregistreringerne som læring. 
 
Tilsynet har i løbet af 2014 fået indrapporteret 1.415 magtanvendelser, hvoraf 397 var på 
børne/ungeområdet og de resterende 1.018 var på voksenområdet. Hovedparten af de indrapporterede 
magtanvendelser omhandler fysisk magtanvendelser, hvilket indberetningsreglerne også lægger op til.  
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Tilbuddene bruger i flere tilfælde standardfraser til at begrunde deres magtanvendelser, f.eks.: ”Der har 
været benyttet mindsteindgrebsprincippet i den ulovlige magtanvendelse”. I de tilfælde vurderer tilsynet 
typisk, at leder og personale ikke i tilstrækkeligt omfang har forhold sig konkret til den enkelte 
magtanvendelse.  
 
Tilsynet oplever, at tilbuddene generelt er gode til at få udarbejdet indberetninger og redegørelser, når der 
er forekommet fysiske magtanvendelser. Gennemgang af magtanvendelser fra 2014 viser dog, at flere af 
indberetningerne er mangelfulde, idet der mangler oplysninger om den enkelte magtanvendelse. F.eks. 
mangler der i flere tilfælde en angivelse af varigheden af de enkelte indgreb, en konkret og reflekteret 
stillingstagen til magtanvendelsens baggrund, karakteren af magtanvendelsen samt opfølgning fra 
tilbudsleders side. 
 
For så vidt angår fysiske magtanvendelser har tilsynet erfaret, at nogle tilbud har anvendt begrebet 
”nænsom nødværge”. ”Nænsom nødværge” har været anvendt forud for situationer, som potentielt har 
krævet anvendelse af nødværge/magtanvendelse. Begrebet har været forstået som en legal handling fra 
tilbuddenes side, men tilsynet har overfor de berørte tilbud indskærpet, at begrebet ikke er understøttet i 
loven. Der er tale magtanvendelse og ofte en ikke-tilladt magtanvendelse. Det har dog vist sig, at en del af 
problemstillingen skyldes en misforståelse, idet personalet har forvekslet en bestemt pædagogisk tilgang 
med et magtindgreb. 
 
Casen nedenfor illustrerer brugen af ”nænsom nødværge”. 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”[…]Der har i en af de [xxx] afdelinger været manglende kendskab til magtreglerne, og der har været 
mange magtanvendelser. Det er dokumenteret og oplyst, at der er fokus på at nedbringe antallet af 
magtindberetninger. […] Der har været anvendt et begreb " nænsom nødværge" i forbindelse med 
magtindberetningerne og Socialtilsynet har gjort opmærksom på skriftligt, at et sådan begreb ikke findes 
indenfor det sociale område.” 

 
Omkring ikke-fysiske magtanvendelser har tilsynet erfaret, at der i nogle tilfælde anvendes ”usynlig magt” 
som en indirekte form for magt. Hverdagens rytme og struktur for hele tilbuddet kan være styrende for den 
enkelte beboer, eller den enkeltes behov kan hæmmes af rammerne for fællesskabet. Det kan f.eks. være, 
når der er husregler om sengetider, anvendelse af telefon, rutineprægede og ulovlige urintest og stramme 
rygeregler, der hæmmer den enkelte beboers bevægelsesfrihed. Nogle steder er strukturen på tilbuddet 
meget styrende og levner derfor ikke plads til fleksibilitet, hvilket kan medføre fysiske magtanvendelser, 
når beboeren ikke nødvendigvis passer ind i rammen.  
 
En særlig form for usynlig magt har tilsynet oplevet for de tilbud, der modtager ”kriminelle” eller personer 
med kriminel adfærd. Her har der i flere tilfælde været foretaget ændringer af bygninger med henblik på 
indskrænkning af frihed. Det er f.eks. sket ved permanent aflåsning af døre og vinduer, opsætning af 
alarmer samt anvendelse af private vagtværn. Tilsynet har i disse tilfælde gjort tilbuddene opmærksomme 
på, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med reglerne på området og har givet påbud om ændring 
heraf.  
 
Det skal bemærkes, at det er tilsynets oplevelse, at anvendelsen af magt fra personalets side i tilbuddene, 
oftest forekommer fordi personalet vil passe på beboerne, som kan være til fare for sig selv og andre, samt 
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at personalet ikke altid forstår reglerne for magtanvendelser og/eller ikke opfatter deres handlinger som 
magt.   
 
Tilsynet har dog oplevet, at enkelte tilbud i deres pædagogiske praksis anvender metoder som minder om 
straffende foranstaltninger, f.eks. når beboerne ikke har overholdt reglerne på stedet.  Nedenstående case 
er et eksempel på dette. 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftstilsyn 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
Tilsynet og efterbehandling efterlader Socialtilsynet med et indtryk af, at der er uoverensstemmelse mellem 
den måde, den godkendte vandre-pædagogik håndteres på i den daglige praksis i forhold til den 
anerkendende og jeg-støttende pædagogik. Vandreturerne bærer i højere grad præg af en pædagogik 
udtrykt i autoritær form og som en straffende foranstaltning ved brug af voksenmagt. Såvel ledelse som 
medarbejdere har understreget, at de unge ikke har noget valg, i.f.t hvorvidt de ønsker at deltage i disse 
ture eller ej, og at vandreturerne sættes i værk hvis ledelsen vurderer, at der er kaos i den unges sind. En 
pædagogisk praksis som målrettet og vedholdende fastholder dette krav. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at denne praksis ikke professionelt er afstemt i.f.t den unges personlighed 
og særlige behov, hvilket efterlader indtrykket af, at alle får samme ”medicin” uagtet forskellige behov. 

 
I sager som ovenstående, samt øvrige sager hvor magtanvendelsesreglerne ikke er i overensstemmelse 
med gældende regler, har det udløst påbud og vilkår fra tilsynets side. 
 
Omkring skriftlighed har tilsynet erfaret, at de fleste tilbud har udarbejdede skriftlige instrukser i forhold til 
hvordan magtanvendelser minimeres og håndteres i de tilfælde, hvor de forekommer. Tilsynet vurderer 
dog, at instrukserne ofte ikke er detaljerede nok til at fungere som et kvalificeret værktøj for håndtering af 
magtanvendelser. Der kan eksempelvis være manglende angivelser af ansvarsfordeling, roller, opgaver osv.  
Mangelfulde retningslinjer medfører ofte, at de fastsatte tidsfrister for indberetning, der er beskrevet 
direkte i reglerne, ikke overholdes.  
 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedr. magtanvendelse viser de følgende: 
 
Indikator 6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 3 % 

2 (i lav grad opfyldt) 7 5 % 

3 (i middel grad opfyldt) 13 9 % 

4 (i høj grad opfyldt) 47 33% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 70 50 % 

 
Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenter og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende 
læring 

1 (i meget lav grad opfyldt) 11 8 % 

2 (i lav grad opfyldt) 8 6 % 

3 (i middel grad opfyldt) 21 15 % 

4 (i høj grad opfyldt) 45 32 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 55 39 % 
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Hele 83 % scorer 4 og 5 på, at deres pædagogiske indsats så vidt muligt er med til at sikre at 
magtanvendelse undgås.  Også for så vidt angår dokumentation og løbende læring af evt. magtanvendelse 
har 71% scoret enten 4 eller 5. Det betyder, at mellem 17-29 % af tilbuddene har haft større eller mindre 
udfordringer i forhold til magtanvendelsesområdet og det er for denne gruppe, at der i 2014 er arbejdet 
med og fortsat vil blive arbejdet med at løfte kvaliteten.  
 
Tilsynets oplevelse af tilbuddenes implementering af magtanvendelse i praksis er følgende: 

 De fleste magtanvendelser der indberettes omhandler fysisk magt 

 Tilbuddene forholder sig ikke altid konkret til den enkelte magtanvendelse  

 Indberetningerne er ikke altid fyldestgørende 

 Mangelfulde retningslinjer 

 Forvirring omkring snitflader til straffeloven 

 Indirekte magt forekommer i forskellige former en del steder og opfattes ikke som indgreb i 
selvbestemmelsesretten 

 For kriminelle og potentielle kriminelle ses ulovlige fysiske foranstaltninger.  

 Udøvelsen af ulovlig magt bunder ofte i, at personalet ønsker at beskytte den borger magten 
udøves overfor eller andre 

 Udøvelsen af ulovlig magt bunder ofte i, at personalet ikke kender til magtreglerne  

 Det skriftlige beredskab er ikke altid fyldestgørende 
 
Betydning af kendskab til og håndtering af magtanvendelsesreglerne 
Med kvalitetsmodellen, og de krav der fremgår af denne i forhold til kendskab til magtanvendelse, er det 
tilsynets oplevelse, at der er stor vilje fra tilbuddenes side til at rette op på mangelfuldt kendskab, herunder 
at få udarbejdet mangelfulde instrukser og procedurer. 
 
Det samme gør sig gældende, når tilsynet har påpeget behov for ændringer af tilbuddenes konkrete praksis 
vedr. magtanvendelser.  
 
Tilsynet har bl.a. erfaret, at magtanvendelser hos de fleste tilbud drøftes på personalemøder med henblik 
på en afklaring af processen for opfølgning herpå. Men hvor dette ikke har været tilfældet, er det tilsynets 
vurdering, at tilbuddene er gode til at få etableret en praksis for dette, når tilsynet har peget på behov for 
opfølgning på magtanvendelser. 
 
For så vidt angår usynlig magt kan den være medvirkende til at krænke de enkelte beboeres 
selvbestemmelse og udvikling i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er fokus på at bevidstgøre 
ansatte på tilbuddene om, hvad magtbegrebet indebærer for at sikre en høj kvalitet på tilbuddene i deres 
arbejde med magtanvendelser. Meget restriktive regler for samvær/ophold kan være medvirkende til at 
hindre formålet med opholdet: Udviklingen af den enkelte borger. 
 
Tilsynet har dog også oplevet enkelte tilbud, der ikke er så omstillingsparate i forhold til at ændre deres 
metoder og praksis for håndtering af magtanvendelser. I de tilfælde udstedes påbud om ændring af 
pædagogisk praksis.  
 
Det vurderes derfor, at et kontinuerligt fokus på magtanvendelser fra tilsynet, og dermed også 
myndigheder og tilbuddene, vil medvirke til et kvalitetsløft på området fremadrettet.   
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3.3.3 Fysiske rammer på plejefamilieområdet 
Socialtilsynene har observeret forskellige problematikker på plejefamilieområdet. Problematikkerne 
belyses ud fra regionale synspunkter, da ikke alle problematikker forekommer i samtlige socialtilsyn.  
 
De problematikker, som tilsynene har observeret i løbet af år 1 er som følger: 

 Grundkursus 

 Stor forskel i hyppigheden og udførelsen af tilsyn med plejefamilier  

 Fysiske rammer; ”interessante” fund. 
 
Socialtilsyn Nord har valgt at beskrive problematikken vedrørende de fysiske rammer i årsrapporten for 
2014. 
 
Punkter vedrørende de fysiske rammer der beskrives i årsrapporten for 2014 er: 

 Tilsynets vurdering af de fysiske rammer for børn og unge i plejefamilier 

 Betydning af fysiske rammer 
 
Kvalitetsmodellen  
De fysiske rammer for plejefamilier falder under kvalitetstemaet ” De fysiske rammer” i kvalitetsmodellen 
for plejefamilier.  
 
Temaet er konkretiseret i kriterium 10, der lyder: ”De fysiske rammer understøtter barnets udvikling og 
trivsel”. Som indikator for om kriteriet er opfyldt, opstilles indikator 10.a: ”Barnet trives i de fysiske 
rammer.” og indikator 10.b: ”De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets 
behov og giver barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.” 
 
 

Tilsynets vurdering af de fysiske rammer  
 
Beskrivelse af fysiske rammer 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at de fysiske rammer på plejefamilieområdet overvejende er gode.  
Det er den generelle opfattelse hos tilsynet, at de fysiske rammer understøtter de anbragte børns trivsel i 
langt de fleste plejefamilier og understøtter barnets mulighed for at opretholde sociale netværk samt sikre 
barnets ret til privatliv.  
 
Tilsynet har dog oplevet, at de fysiske rammer ikke altid er godkendt efter gældende regler, eller at de 
fysiske rammer ikke er tilfredsstillende i forhold til barnets trivsel.  
 
For så vidt angår regler for beboelse, har tilsynet oplevet eksempler på, at børn bor på værelser placeret i 
kælderplan, som ikke er godkendt til beboelse. Typisk fordi de ikke er sikre, hvis der skulle opstå brand. 
Følgende er et eksempel på dette: 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftsorienteret tilsyn med en plejefamilie.  
Omhandler temaet Fysiske Rammer.  
 
”De fysiske rammer understøtter i lav grad et plejebarns trivsel og udvikling. Dette grundet, at plejebarnet 
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har værelse i plejefamiliens kælder, som ikke er godkendt til beboelse”. 

 
Andre eksempler på ulovlige fysiske rammer er tilbygninger til selve beboelseshuset på matriklen. Et 
eksempel på dette fremgår af nedenstående case: 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse af plejefamilie.  
Omhandler temaet Fysiske Rammer.  
 
Huset indeholder 6 værelser samt et gennemgangsværelse, køkken/alrum stue og badeværelser.  
Plejefamilien har desuden opstillet en mobil pavillon på deres grund. Pavillonen har el, bad og toilet og 
bruges til værelse/bolig for plejefamiliens ældste plejebarn på 19 år. Teknisk forvaltning i 
bopælskommunen oplyser, at der ikke er givet byggetilladelse til opsætning af pavillonen, hvorfor den ikke 
må benyttes til beboelse.  

 
Tilsynet har erfaret, at nogle plejebørn og unge bor i utilfredsstilende rammer. Det gælder f.eks., hvis 
barnet ikke har eget værelse eller værelset fungerer som gennemgangsrum.  
 
Tilsynet har derudover oplevet, at der kan være forskel på de fysiske rammer, som plejebarnet og 
biologiske børn har. F.eks. at det biologiske barn havde eget værelse, mens plejebarnet godt nok havde 
eget værelse, men det fungerede som gennemgangsværelse for de øvrige beboere i hustanden.  
 
Endeligt har tilsynet oplevet tilfælde, hvor plejefamiliernes bolig er placeret geografisk langt væk fra skole 
og fritidsaktiviteter, hvilket kan give udfordringer i forhold til at sikre barnets deltages i sociale aktiviteter.  
 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der vedrører de fysiske rammer, viser de følgende: 
 
Indikator 10.a.: Barnet trives i de fysiske rammer. 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 4 0,40 % 

2 (i lav grad opfyldt) 7 0,75 % 

3 (i middel grad opfyldt) 99 10,70 % 

4 (i høj grad opfyldt) 132 14,20 % 

5 (i meget høj grad 
opfyldt) 683 73,80 % 

 
Indikator 10.b.: De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets behov og giver 
barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.  

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 1 0,10 % 

2 (i lav grad opfyldt) 6 0,65 % 

3 (i middel grad opfyldt) 62 6,80 % 

4 (i høj grad opfyldt) 157 17,30 % 

5 (i meget høj grad 
opfyldt) 684 75,20 % 
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Tallene viser, at langt de fleste plejebørn trives i de fysiske rammer og at deres behov i forhold til disse 
tilgodeses, idet det er under 12 % scorer 3 eller derunder. Det er således en mindre gruppe plejefamilier, 
hvor tilsynet har kunnet konstatere udfordringer i forhold til de fysiske rammer. Det er kvaliteten af de 
fysiske rammer for denne gruppe som er blevet løftet i løbet af 2014. Det gælder både i forhold til 
plejebørnenes sikkerhed og trivsel. 
 
De fysiske forhold, som tilsynet har oplevet udfordringer med i 2014, har handlet om følgende: 

 De fysiske rammer har ikke været godkendt til beboelse i henhold til lovgivningen 

 Utilfredsstillende fysiske rammer 

 Forskel mellem de fysiske forhold hhv. plejebørn og biologiske børn tilbydes 

 Geografisk isolerede fysiske rammer 
 
Betydning af fysiske rammer 
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamilier i høj grad udviser velvilje til at få rettet op og foretage de 
forandringer, som kræves af tilsynet. Det har blandt andet betydet, at børn og unge i dag ikke bor i ulovlig 
kælderbeboelse, der ville udgøre en risiko for dem, hvis der opstod brand. 
 
I nogle tilfælde har tilsynet oplevet, at de anbragte børn ikke ser det som en forbedring af de fysiske 
rammer, når de skal fraflytte ulovlig beboelse. Det gælder blandt andet den case, hvor plejebarnet på 19 år 
måtte fraflytte en pavillon og ind på et lille, men godkendt værelse i selve huset.  
 
I de tilfælde hvor plejebørn ikke har egnede fysiske rammer, eller hvor der er en forskel mellem de forhold 
plejebørn og egne børn tilbydes, har tilsynet haft en dialog med plejefamilierne om plejebarnets baggrund 
og behov, herunder plejebarnets mulighed for at trække sig tilbage til eget værelse. Ligeledes har det typisk 
givet anledning til, at tilsynet har haft en dialog med plejeforældrene om, hvordan de tænker barnet ind i 
familien. Tilsynets fokus på de fysiske rammer har dermed også haft en afsmittende effekt på andre 
indikatorer i kvalitetsmodellen som f.eks. temaet om familiestruktur og familiedynamik. Det er 
vurderingen, at det har været med til at løfte kvalitet på området mere generelt.  
 
Det er tilsynets vurdering, at de anbragte børn sætter pris på at have deres eget værelse og deres egne ting 
til rådighed. Det har en positiv indflydelse på børnene, når plejefamilierne har gjort noget ud af værelserne, 
de ydre rammer mv. sådan, at det bliver til barnets hjem og ikke blot føles som en ventesal for barnet. Det 
er særlig vigtigt, fordi mange anbragte børn kommer fra hjem, hvor der ikke har været samme fokus på 
eller muligheder for at skabe trivsel og udvikling i forhold til de fysiske rammer. 
 
For så vidt angår boliger, der ligger geografisk langt væk fra skole og fritidsaktiviteter, er det tilsynets 
erfaring, at plejefamilierne har været imødekommende i forhold til at imødegå de udfordringer, som 
tilsynet har peget på, det giver. Plejefamilier er altså i højere grad blevet bevidstgjort om vigtigheden af, at 
plejebørn får mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med jævnaldrende.     
 
På baggrund af erfaringerne for 2014 mener tilsynet, at der i forbindelse med regodkendelsesprocessen i 
2014 og fremadrettet i 2015 er behov for at forklare, hvilke regler der gælder for plejebørnenes fysiske 
rammer og som socialtilsynet derfor ser på i deres tilsyn. Mange eksisterende plejefamilier har i 2014 været 
undrende over, at tilsynet har påpeget fejl og mangler ved de fysiske rammer, som tidligere tilsyn ikke har 
haft bemærkninger til.  
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3.3.4. Juridiske forhold vedr. tilbud og plejefamilier 
 
Kvalitetsmodellen 
Vurderingen af tilbuddenes juridiske grundlag foretages i forhold til kvalitetstemaet 8 i kvalitetsmodellen 
for tilbud. 
 
For tilbud er temaet konkretiseret i kriterium 8, der lyder: ”Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse”. Som 
indikator for, om kriteriet er opfyldt, skal der bedømmes på indikator 8.C., der lyder: ”Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse”. Bemærk her, at denne indikator kun gælder for de tilbud, som har en 
bestyrelse.   
 
Socialtilsynets opgaveportefølje 
Socialtilsynene overtog fra 1. januar 2014 en del af tilsynsopgaven fra kommunerne. Det drejer sig om 
driftstilsynet med følgende typer 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. 
 
Socialtilsynene fører endvidere tilsyn der, hvor der ydes støtte efter bl.a. servicelovens § 85 til borgere, der 
bor i plejeboliger eller lignende boformer. En række betingelser skal være opfyldt for, at disse tilbud er 
omfattet af tilsynet. Blandt andet gælder, at borgerne skal være visiteret til boligen af kommunen, at 
støtten ydes af et fast personale og at hjælpen udgår fra servicearealer i tilknytning til boligerne. Formålet 
er, at socialtilsynene skal føre tilsyn med ”botilbudslignende” tilbud. Socialtilsynene skal i disse tilfælde 
træffe afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af tilsynet. 
 
Punkter vedrørende det juridiske grundlag der beskrives i årsrapport 2014 er: 

 Det juridiske grundlag for tilbuddenes drift 

 Tilbud og plejefamilier der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje 

 Konsekvenser af uklarhed om det juridiske grundlag og tilsynets opgaveportefølje 
 

Tilsynets vurdering af juridiske forhold vedr. tilbuddene drift og tilsynets opgaveportefølje 
 
Det juridiske grundlag for tilbuddenes drift 
Tilsynet har i 2014 erfaret, at der for de fleste tilbuds vedkommende er klarhed om diverse juridiske 
forhold, både for så vidt angår private og offentlige tilbud.  
 
Tilsynet har dog oplevet en del sager, hvor der har været uklarheder om forskellige juridiske forhold. 
 
Tilsynet har erfaret, at nogle beboere på §§ 107 og 108 botilbud har lejekontrakter. Det er problematisk, 
fordi hverken lejeloven eller almenlejeloven finder anvendelse på botilbud efter §§ 107 og 108. Det har 
betydning for både tilbuddenes driftsmæssige forhold og borgernes retsstilling. 
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Tilsynet har I andre tilfælde erfaret, at nogle driftsherrer driver §§ 66, 107 og 108 tilbud i lokaler, som er 
opført efter almenboligloven. Det er ikke lovligt.  
 
Tilsynet har i flere tilfælde erfaret, at private tilbud enten ikke har udfærdiget gyldige vedtægter eller ikke 
kan finde deres gældende vedtægter, når tilsynet efterspørger disse. I andre tilfælde hvor der forefindes 
vedtægter, har tilsynet oplevet, at vedtægterne ikke har været underskrevet og dermed er fonden/den 
selvejende institution ikke gyldigt stiftet. Endelig har tilbud i flere tilfælde revideret de oprindelige 
vedtægter, og efterfølgende lagt den nye version til grund for tilbuddets drift, dog uden at få ændringen 
behørigt godkendt. Er vedtægter ikke godkendt, har de ingen retskraft. Tilbuddene har altså i disse tilfælde 
indrettet sig efter en revideret vedtægt, der ikke er gældende, imens den oprindelige, reelt gældende 
vedtægt af samme grund ikke overholdes.  
 
Tilsynet har i flere tilfælde erfaret, at private tilbuds vedtægter ikke overholder lov om socialtilsyn og/eller 
egne vedtægter, f.eks. i forhold til bestyrelsessammensætningen. Dette kan illustreres ved denne case: 
 
 

Case. 

 

Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. regodkendelse  

Omhandler temaet Organisation og Ledelse.  

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2, at det skal fremgå af vedtægten, hvorledes 

egenkapitalen er indbetalt (kontant eller i værdier) ved oprettelsen. Dette er ikke tilfældet i gældende 

vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2.  

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 3, at udpegning af ledelse, ledelsens opgaver og ansvar 

skal fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten 

overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 3. 

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 4, at regler om hæftelse for gældsforpligtelser skal fremgå 

af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at overholder lov om 

socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 4. 

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 5, at regler for hvorledes tilbuddet skal forholde sig med 

hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision skal fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet 

gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 5. 

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 6, at regler om procedurer for vedtægtsændringer skal 

fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten 

overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 6 

Den aktuelle bestyrelse, jf. bestyrelseslisten, overholder lov om socialtilsyn § 14.  

Bestyrelsessammensætningen er ikke i overensstemmelse med de i vedtægterne beskrevne krav til 

sammensætning.  
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Det fremgår af gældende vedtægt, at bestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer.  

Den aktuelle bestyrelse, jf. bestyrelseslisten består af 5 medlemmer: Formand (tandlæge), næstformand 

(fabrikant), medlem (selvstændig), medlem (pædagog) og medlem (medarbejderrepræsentant).  

Det fremgår af vedtægternes § 4, at bestyrelsen skal konstitueres med bestyrelsesformand og en kasserer. 

Af fremsendte bestyrelsesliste fremgår ikke kasserer, det gør derimod en næstformand. Bestyrelsen skal 

sikre konstitutionering iht. vedtægterne.  

 
Tilsynet har erfaret flere tilfælde af sager, hvor der i vedtægterne for private tilbud mangler klar angivelse 
af, hvorledes stiftelseskapitalen er indbetalt. Kravet er, at det klart skal angives, om dette er i form af 
værdier (og hvad disse værdier har karakter af) eller i form af kontanter.   
 
Tilsynet har erfaret, at i flere private tilbud har lederen haft stemmeret i bestyrelsen. Lederen må gerne 
være repræsenteret i bestyrelsen, men må ikke have stemmeret. 
 
Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører bestyrelsen, viser den følgende: 
 
Indikator 8.c.:”Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse” 

1 (i meget lav grad opfyldt) 31 51 % 

2 (i lav grad opfyldt) 4 7 % 

3 (i middel grad opfyldt) 4 7 % 

4 (i høj grad opfyldt) 8 13 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 13 22 % 

  
Tabellen viser, at hele 65 % af alle private tilbud scorer 3 eller derunder. De fleste af disse scorer 1. Det 
skyldes, at hvis det juridiske grundlag ikke er lovligt gives der scoren 1, fordi det er bestyrelsens ansvar at 
sikre, at dette er i orden. Tallene afspejler de store udfordringer, som er beskrevet ovenfor i forhold til især 
vedtægter og bestyrelsens sammensætning. Kvaliteten af dette område er der altså i høj grad blevet 
arbejdet med i løbet af 2014 og det er forventningen, at dette vil fortsætte i 2015. Når alle tilbud er 
regodkendt forventes disse udfordringer for langt størstedelen at være løst.   
 
Tilsynet har oplevet uklarheder i forhold til, om afdelinger under tilbud reelt var afdelinger, eller om de var 
enkeltstående separate tilbud. Denne problemstilling har primært vedrørt kommunale tilbud, hvor 
kommuner har ønsket at slå tilbud og afdelinger sammen. Et eksempel på det er en kommune, som har 
ønsket at sammenlægge alle deres tilbud i to tilbud  
 
De udfordringer, i forhold til det juridiske grundlag for tilbuddenes drift, som tilsynet har oplevet i 2014, har 
handlet om følgende: 

 Sammenblanding af tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven 

 Manglende gyldige vedtægter  

 Manglende efterlevelse af gældende regler og/eller efterlevelse af egne vedtægter 

 Uklarheder om tilbud er ét eller flere tilbud eller afdelinger 
 
Tilsynets opgaveportefølje og tilbud og plejefamilier der falder udenfor 
Tilsynet har i 2014 erfaret, at en del tilbud og plejefamilier falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det til 
trods for at de, der bor i disse tilbud og plejefamilier, i de fleste tilfælde fuldt ud er at sammenligne med de 
målgrupper, der bor i tilbud og plejefamilier, der falder under tilsynet opgaveportefølje.  
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Tilsynet kan bl.a. konstatere, at tilbud, hvor beboerne har egne lejekontrakter, ikke skal have tilsyn af 
Socialtilsyn Nord, men tilsyn af beliggenhedskommunen. Disse tilbud har vist sig både at være offentlige og 
private tilbud. 
 
Et eksempel herpå er illustreret i denne case: 
 

Case. 
 
Uddrag fra orientering til anbringende kommuner 
 
Socialtilsyn Nord har truffet afgørelse om, at tilbuddet yder § 85 støtte til borgere i egne lejligheder. 
Ifølge tidligere godkendelse er tilbuddet godkendt til at yde § 85 støtte til borgere i almene ældre 
boliger. Socialtilsyn Nord har konstateret, at borgerne ikke bor i almene boliger, de bor i egne 
lejligheder, lejet af borgerne på lejelovens almindelige vilkår. 
Det betyder, at Socialtilsyn Nord ikke har tilsynsforpligtigelsen, den overgår til 
beliggenhedskommunen. Tilbuddet vil blive fjernet fra tilbudsportalen.   

 
Derudover har tilsynet oplevet, at en del plejefamilier bliver konkret godkendt af beliggenhedskommunen.  
Kommuner kan konkret godkende plejefamilier i særlige tilfælde. Det er dog tilsynets oplevelse at denne 
mulighed for at konkret godkende plejefamilier benyttes i videre udstrækning end i ”særlige tilfælde”.  
 
De tilbud og plejefamilier, som tilsynet i 2014 har erfaret falder udenfor opgaveporteføljen, er: 

 Tilbud, hvor borgeren bor med egne lejekontrakter i privat udlejning 

 Tilbud, hvor borgeren bor med egen lejekontrakt i en almenboligtype, der ikke er omfattet af 
socialtilsynet 

 Plejefamilier, der er eller bliver konkret godkendt 
 
Betydning af uklarhed om juridiske forhold 
Konsekvensen af de ulovlige juridiske forhold i forhold til boligen giver bl.a. uklarhed om borgernes 
retsstilling. Der er f.eks. forskel i de rettigheder borgere har, når de bor i botilbud efter serviceloven, og når 
de bor til leje. Det gælder bl.a. i forhold til borgernes økonomi. Det er forskelligt, hvad borgerne skal betale 
for at bo i henholdsvis botilbud og lejeboliger. I botilbud betaler beboerne en egenbetaling, som beregnes 
af handlekommunen, mens borgere i lejeboliger betaler leje. Derudover gælder, at borgere der bor til leje, 
har mulighed for at søge og modtage boligsikring/støtte, hvilket borgere i botilbud ikke lovligt kan. Der er 
også forskel i forhold til opsigelse: I botilbud ophører indsatsen, når formålet er opfyldt eller når 
foranstaltningen ikke længere opfylder sit formål. Når en borger bor til leje, kan vedkommende som 
udgangspunkt ikke opsiges, medmindre særlige forhold gør sig gældende.  
 
Når vedtægter og bestyrelsessammensætning ikke er i overensstemmelse med lovens krav, giver det 
uklarhed om tilbuddets drift og evner til at drive stedet professionelt. Det er bestyrelserne, der er 
forpligtede til at sikre, at tilbuddet drives ud fra lovgivning og egne vedtægter, og derfor bestyrelsens 
kompetencer der bedømmes til at være mangelfulde, når det juridiske grundlag for driften ikke er i orden.  
 
I de situationer, hvor tilsynet er blevet opmærksomt på problemstillinger, der vedrører det juridiske 
grundlag for tilbuddenes drift, har der været igangsat en dialog om en lovlig løsning på de forhold, tilsynet 
har fundet. I nogle tilfælde er der udstedt vilkår eller påbud med henblik på, at tilbuddets struktur og 
opbygning overholder loven på sigt. Det er tilsynets opfattelse, at der på den baggrund er igangsat et 
kvalitetsløft i forhold tilbuddenes juridiske struktur og sammensætning, og at det er med til at skabe en 
øget grad af gennemsigtighed omkring borgernes retsstilling. 
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I forhold til flere tilbud der slås sammen til ét tilbud med flere afdelinger, godkendes tilbuddet inkl. alle 
afdelinger og der udstedes én samlet godkendelsesrapport. I det løbende tilsyn vil der ligeledes kun 
udfærdiges én tilsynsrapport, der dækker tilsynet med samtlige afdelinger. Det er tilsynets oplevelse, at 
disse tilsynsrapporter ofte bliver uoverskuelige, da rapporterne skal favne bedømmelser og vurderinger af 
meget forskellige afdelinger. Det skaber uklarhed og uigennemsigtighed om kvaliteten af tilbuddet og de 
enkelte afdelinger. Det gælder også for læsere på Tilbudsportalen, hvor tilbuddet fremgår som ét tilbud. 
Derudover har det konsekvenser for det økonomiske grundlag for Socialtilsyn Nord, da tilsynstaksten bliver 
mindre, når mange tilbud bliver ændret til at udgøre ét tilbud med flere afdelinger. 
 
I forhold til de tilbud og plejefamilier, der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje, ser tilsynet en risiko 
for, at der udvikler sig parallelle tilsynssystemer for borgere med lignende funktionsnedsættelser. Nemlig ét 
tilsyn, der udføres af socialtilsynene, og ét tilsyn, der udføres af de kommuner hvor de tilbud og 
plejefamilier, der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje, ligger. 
 
Formålet med reformen for tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier var bl.a. at sikre et generelt 
kvalitetsløft på området, sikre et systematisk grundlag for tilsynet ved at indføre kvalitetsmodeller samt at 
sikre en ensartet praksis på tværs af landet. Alt sammen med det ønske at skabe en positiv og reel forskel 
for udsatte borgere på sociale tilbud. 
 
Hvis mange børn, unge og voksne bor på tilbud og hos plejefamilier, der ikke falder under socialtilsynets 
opgaveportefølje, udhuler det formålet med reformen. Vi vil opleve store forskelle i de metoder og den 
systematik, der lægges til grund i tilsynet, afhængigt af om det er socialtilsynet eller 
beliggenhedskommuner, der udfører tilsynet. Forskelle der giver uigennemskuelighed om kvaliteten af de 
sociale tilbud og plejefamilier, og som kan betyde, at der ikke opnås det ønskede generelle kvalitetsløft på 
området, der skal skabe en positiv og reel forskel for udsatte borgere. 
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4. Socialtilsyn Nords økonomi  

4.1 Budget og regnskab  

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 Nord.  
 
Tabel 4.1.1: Regnskab 2014 og budget 2015, 1.000 kr., løbende priser  

 Budget 2014 Regnskab 2014 Forskel 

Socialtilsyn Nords direkte udgifter  
(løn mv.) 31.239 29.317 -1.922 

Indirekte udgifter (overhead, 
afdrag på initialomkostninger mv.) 3.130 2.380 -750 

Udgifter i alt 34.369 31.697 -2.672 

Indtægter fra objektiv finansiering -15.511 -15.511 0 

Indtægter fra tilsynstakster -18.858 -16.088 2.770 

Indtægter i alt -34.369 -31.599 2.770 

Netto 0 98 98 

 
Som det ses, er der et mindre forbrug på 0,098 mio. kr. på Socialtilsyn Nord driftsbudget. Det skyldes, at 
Socialtilsyn Nord budget blev fastlagt ud fra en forventning om 417 tilbud og 1.127 plejefamilier 
(oprindeligt estimeret med 1.400, men grundet fejl i sagsoverdragelse blev tallet reduceret), mens det ved 
socialtilsynets opstart var kendt, at antallet af tilbud ville være lavere. Derfor har Socialtilsyn Nord ikke 
anvendt sin fulde budgetramme til løn mv. 
 
Samtidig var der færre indtægter fra takster i 2014 end forudsat i budgettet. Det hænger sammen med 
ovenstående; færre tilbud end forudsat i budgettet og dermed færre tilbud, der betaler takster. 
 
Tabel 4.1.2 nedenfor viser antallet af døgntilbud og plejefamilier mv. omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord 
– dels hvor mange, der var forudsat i budgettet for 2014, og hvor mange der faktisk var. 
 
Tabel 4.1.2: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Nord 

 Forudsat i budget 2014 Faktisk antal i 2014 

Plejefamilier 1.127 1.038 

Tilbud på børneområdet 
(døgntilbud mv.) 

105 100 

Tilbud på voksenområdet 
(døgntilbud mv.) 

312 231 

Overlap mellem tilbudstyper 0 47 

I alt 1.544 1.416 

Note: Antallet af faktiske tilbud er eksklusiv tilbud / plejefamilier, der blev ny-godkendt i 2014.  
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Tabel 4.1.2 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 4.1.3 nedenfor viser budget 2015 for Socialtilsyn Nord. Budgettet er udarbejdet ud fra en 
forudsætning om 1.303 plejefamilier, 395 tilbud på børneområdet og voksenområdet.  
 
Tabel 4.1.3: Budget 2015 for Socialtilsyn Nord, 1.000 kr., 2015-priser 

 Budget 2015 

Socialtilsyn Nords direkte udgifter (løn mv.) 31.846 

Indirekte udgifter (overhead, afdrag på initialomkostninger mv.) 2.725 

Udgifter i alt 34.571 

Indtægter fra objektiv finansiering -15.261 

Indtægter fra tilsynstakster -19.310 

Indtægter i alt -34.571 

Netto 0 

 
Budget 2015 danner grundlag for tilsynstaksterne og de objektive finansieringsbidrag i 2015, jf. næste 
afsnit.  

Tilsynstakster og objektive finansieringsandele  

Tabel 4.1.4: Udvikling af grundtaksterne (dvs. uden reguleringerne) 

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

0 – 7 34.959 34.245 
 

 

8 – 24 41.951 41.094 
 

 

25 – 49 69.918 68.490 
 

 

>50 104.876 102.734 
 

 

Nygodkendelser 
   

 

0 – 7 24.557 16.882   

8 – 24 29.468 20.258   

25 – 49 49.113 33.763   

>50 73.670 50.645   

Væsentlig 
ændring af 

eksisterende 
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godkendelse 

0 – 7 12.278 8.441   

8 – 24 14.724 10.129   

25 – 49 24.557 16.882   

>50 36.835 25.322   

Skærpet tilsyn 
   

 

0 – 7 17.479 8.861   

8 – 24 20.975 10.273   

25 – 49 34.959 17.122   

>50 52.438 25.684   

 
Med grundtakst (budgettakst) skal forstås den takst, der beregnes for året uden reguleringer fra tidligere 
år. 
 
Ovenstående tabel er udfyldt med de faktiske takster for 2014 og 2015. Der er i 2014 og 2015 
ikke reguleret for over- / underskud, da Socialtilsynet først startede op i 2014.  
Derfor er nedenstående tabel ikke udfyldt.  
 
Første regulering af taksterne vil ske i 2015 og således i forbindelse med årsrapporten for 2016, hvorfor 
denne tabel først vil være relevant her. Tabellen vil indeholde en oversigt over over-/underskud af 
taksterne i det pågældende år.  
 
Tabel 4.1.5: Udvikling af regulering af taksterne 

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

0 – 7 
   

 

8 – 24 
   

 

25 – 49 
   

 

>50 
   

 

 
Tabel 4.1.6, Udviklingen i taksterne for den objektive finansiering 

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

Årets samlede 
takstgrundlag 

15.511.314 15.261.316 
 

 

Årets regulering 
Over-/underskud 

0 0 
 

 

 

  



 

37 
 

5. Kvantitative data om tilbuddenes kvalitet 

5.1 Overdragelser af sagerne fra kommunerne og regioner 

Som et led i tilsynsreformen har socialtilsynene d. 1. januar 2014 fået overdraget 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 nedenstående 
opgørelse ikke vil figurere i årsrapporter fra 2015 og frem.   
 
Nedenfor gives en beskrivelse af selve sagsoverdragelsen samt sagernes stand i forbindelse med 
overdragelsen.  
 
Beskrivelse af selve sagsoverdragelsen. 
 
I forbindelse med Lov om socialtilsyns ikrafttrædelse 1. januar 2014 blev de daværende godkendende og 
tilsynsførende kommuner og regioner anmodet om at overdrage alt relevant sagsmateriale, status på 
sagerne mv. til de nye socialtilsynskommuner senest d. 1. december 2013. 
 
Forud for sagsoverdragelsen udarbejdede socialtilsynene en ”Vejledning om overdragelse af sagsmateriale 
fra sagsoverdragende myndighed til socialtilsynskommunen”, som beskrev frister, sagernes 
statuskategorisering og de praktiske rammer for aflevering. 
 
Ved deadline for sagsoverlevering d. 1. december 2013 havde ca. 25 % af kommunerne og regionerne 
overleveret deres sager til Socialtilsyn Nord. Der var tale om hele og delvise overdragelser, da flere 
kommuner havde overdraget for enten deres voksen/handicapafdelinger eller deres børne/ungeafdelinger 
og ikke samlet. 
Socialtilsyn Nord har løbende fulgt op på sagsoverdragelsen hos de kommuner og regioner, som ikke havde 
overdraget sagsmateriale eller kun delvist havde overdraget sagsmateriale med henblik på endelig 
overdragelse. Selve sagsoverdragelsen blev i sin helhed tilendebragt ved starten af 2. kvartal 2014. 
Efterfølgende er flere enkeltsagsdokumenter løbende blevet eftersendt til Socialtilsyn Nord fra forskellige 
kommuner.  
Det bemærkes dog, at Socialtilsyn Nord i enkelte tilfælde har fået meddelt, at der ikke foreligger en 
tilsynsrapport for 2013, idet der ikke er udarbejdet sådanne, hvis der ikke har været noget at bemærke.  
 
Det bemærkes, at Socialtilsyn Nord ikke fik overdraget det antal sager fra kommuner og regioner, som det 
indledningsvis var det forventede. Mankoen imellem det forventede og det reelle tal var på 17,5 %. 
Årsagen til dette var, at kommunerne og regionerne i forbindelse med sagsoverdragelsen i flere tilfælde fik 
et mere detaljeret overblik over deres tilbud, herunder strukturen og sammensætningen heraf, hvilket 
således medførte, at det overførte antal sager blev mindre. Dette har ligeledes gjort sig gældende på 
familieplejeområdet.  
Endelig havde en enkelt kommune, ved en fejl, meldt antallet af plejebørn ind til Socialtilsyn Nord, fremfor 
antallet af plejefamilier – en forskel på 3:1. Dette medførte sidenhen, at tilsynet måtte tilpasse 
medarbejderstaben og reducere antallet af stillinger med tre.   
 

Sagsoverdragelsen fra kommuner/regioner til Socialtilsyn Nord har haft betydning for selve 
opstartsprocessen i løbet af 1 og 2. kvartal 2014, da de manglende og delvise sagsoverdragelser har 
medvirket til vanskeligheder i forhold til påbegyndelse af tilsynsaktiviteter og sagsbehandling af de enkelte 
sager. Dette har således også haft betydning for sagsbehandlingstiden for hele 2014.   
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Tabel 5.1.1: Status på overdragne sager 

Karakteren af de overdragede sager Antal 

Antal overdragne sager 1.479 

 Antal røde sager 15 

 Antal gule sager 51 

 Antal grønne sager 1.413 

 
 

5.2 Antal af sager i Socialtilsyn Nord 

Med udgangen af 2014 er socialtilsynets opgaveportefølje som følger: 
 
Tabel 5.2.1: Antal tilbud fordelt på tilbudstype:  
 

Tilbudstyper 

 

 

I alt  

Plejefamilier 1.038 

Børnetilbud/opholdssteder 100 

Voksentilbud 231 

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper. 47 

Andre tilbudstyper Antal (uafhængig af størrelse) 

Koncerner        01 

Antal tilbud under koncerner     02 

 
Beskrivelse af udviklingen af socialtilsynets opgaveportefølje i 2014. 
Den samlede opgaveportefølje har i løbet af 2014 udviklet sig løbende i form af både til- og afgang af 
tilbud/plejefamilier. Årsagerne til udviklingen i opgaveporteføljen skyldes flere ting: Familieplejeområdet 
har 2014 været præget af, at flere eksisterende plejefamilier ikke længere har ønsket at være plejefamilie 
og at generelt godkendte plejefamilier er blevet konkret godkendte af de enkelte kommuner og dermed er 
overgået til den stedlige kommunes tilsyn. Socialtilsynet har ligeledes modtaget 165 ansøgninger om 
nygodkendelse fra familier, som har ønsket at blive plejefamilie.  
 
Udviklingen af opgaveporteføljen på tilbudsområdet har været under indflydelse af, at kommunale og 
regionale myndigheder i flere tilfælde har omstruktureret deres tilbud til færre enheder ved at lægge flere 

                                                           
1
 Der er truffet afgørelse om, at tre tilbud har karakter af at være en koncernlignende konstruktion. 

2
 Under de tre tilbud, som er karakteriseret, som værende koncernlignende, er der 13 tilbud, som hører herunder.  
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tilbud og afdelinger sammen. De samme enheder er sidenhen blevet omstruktureret flere gange. I andre 
tilfælde er tilbud blevet nedlagt af driftsherren.  
 
Socialtilsynet har modtaget 17 ansøgninger om nygodkendelse på tilbudsområdet, som er blevet behandlet 
i løbet af 2014. 
 
I forhold til koncerner og koncernlignende konstruktioner har Socialtilsyn Nord i 2014 søgt at afklare de 
tilbudskonstruktioner, som går på tværs af to eller flere tilsyn. Der er således endnu ikke foretaget 
undersøgelse af de tilbudskonstruktioner, som kun opererer indenfor de enkelte tilsyns ansvarsområder. 
Dette arbejde er sat i værk og gennemføres i løbet af 2015.  
Ovenstående angivelse af antallet af koncerner og tilbud under koncerner er således ikke fuldt ud belyst.  

 

5.3 Årets godkendelser 

Socialtilsynet skal behandle ansøgninger om godkendelse fra sociale tilbud og plejefamilier. Ansøgningerne 
kommer ind og bliver behandlet løbende.  
 
Sideordnet hermed vil der i 2014 og 2015 blive gennemført re-godkendelser, idet der her er tale om en 
overgangsperiode, hvor tilbud som er etableret inden 2014 skal regodkendes i henhold til lov om 
socialtilsyn. Efter 2015 vil der ikke længere være muligt at blive re-godkendt og der vil kun figurere 
oplysninger om ny-godkendelse.  
 
Det er tidspunktet for offentliggørelsen af godkendelsen, som er afgørende for, hvilket år den aktuelle 
godkendelse registres under. Eksempel: Det sagsforberedende arbejde, herunder besøg på tilbuddet, er 
gennemført i 2014, men rapporten offentliggøres først på Tilbudsportalen efter d. 1. januar 2015. Denne 
godkendelse vil indgå i socialtilsynets årsrapport for 2015, men vil ikke figurere i årsrapporten for 2014.  
 
Oversigt over gennemførte godkendelser i løbet af 2014.   
 
Tabel 5.3.1: Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype: 

Tilbudstyper 

 

 

I alt  

Plejefamilier 29 

Børnetilbud/opholdssteder 4 

Voksentilbud 6 

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper. 1 

I alt 40 

 
Antallet af nygodkendte tilbud og plejefamilier i 2014 har ikke været på det forventede niveau, hvilket 
hænger sammen med et forventet antal ansøgere på ca. 170 på familieplejeområdet og 15 tilbud om året.  
Tilsynet har dog kunnet konstatere, at antallet af ny ansøgninger i løbet af første halvår 2015 er mærkbart 
forøget i forhold til samme periode i 2014.  
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Tabel 5.3.2: Antal regodkendte tilbud fordelt på tilbudstype:  

Tilbudstyper 

 

 

I alt  

Plejefamilier 268 

Børnetilbud/opholdssteder 33 

Voksentilbud 70 

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper. 13 

I alt 384 

 
Antallet af gennemførte regodkendelser foretaget i 2014 har været under indflydelse af en række faktorer, 
herunder selve opstartsperioden, implementering af nye regler og rammer for tilsynsopgaven – herunder 
de nye kvalitetsmodeller, samt indkøring af nye IT-systemer og nye arbejdsgange.  
Herudover har tilsynet primært haft fokus på at føre driftstilsyn og nygodkendelser i løbet af 2. halvår 2014.   
 

5.4 Antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor 

Antallet tilbagekaldte godkendelser opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket tema i 
kvalitetsmodellen, begrundelsen for tilbagekaldelsen er formuleret. I materialet indgår det antal 
godkendelser, som er endt med en ikke-godkendelse eller at tilbuddet er ophørt.  
 
Tabel  5.4.1: Antal tilbagekaldte godkendelser fordelt på tilbudstyper:  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 127 

Sociale tilbud 28 

I alt 155 

 
På plejefamilieområdet er de 127 tilbagekaldte godkendelser udtryk for ophørte tilbud i 126 af sagerne. I 
den sidste sag har tilsynet gennemgået en nærmere undersøgelsesproces og efterfølgende trukket 
plejefamiliens godkendelse.  
 
På tilbudsområdet er samtlige 28 tilfælde af tilbagekaldte godkendelser udtryk for, at tilbuddet er ophørt. 
Der er således ikke tale om, at tilsynet har trukket en godkendelse, men at tilbuddet i de fleste tilfælde ikke 
længere ønskede at være i drift.  

 
 

Tabel  5.4.2, Temaer  som ligger til grund for tilbagekaldte godkendelser.  

  Tilbudstype 
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Årsag Plejefamilie 
Børnetilbud/oph

oldssteder 
Voksentilbud 

Overlap mellem  
B/U-tilbud, 

opholdssteder og 
voksentilbud 

I alt 

1. Uddannelse 
og beskæftigelse  0  0  0  0  0 

2. 
Selvstændighed 
og sociale 
relationer  0  0  0  0  0 

3. Målgruppe, 
metoder og 
resultater  0  0  0  0  0 

4. Organisation 
og ledelse/ 
Familiestruktur 
og 
familiedynamik  1  0  0  0  0 

5. Kompetencer  0  0  0  0  0 

6. Økonomi  0  0  0  0  0 

7. Fysiske 
rammer  0  0  0  0  0 

I alt  1  0  0  0  1 

Note: antallet af temaer vil øjensynligt være højere end antallet af tilbagekaldte godkendelser. Det skyldes, 
at flere temaer godt kan have ligget til grund for tilbagekaldelsen. 
 

5.5. § 85 – botilbud   

Socialtilsyn Nord har i løbet af 2014 haft 168 tilbud til vurdering af, om de var en botilbudslignende boform 
efter § 4, stk. 1, nr. i lov om socialtilsyn. I forhold til 168 af tilbuddene er der truffet afgørelse i 150 af 
sagerne. De resterende 18 sager er fortsat under behandling af tilsynet.  
 
De 150 afgørelser, som tilsynet har foretaget, fordeler sig på følgende afgørelser: 
 
I 137 af sagerne har tilsynet truffet afgørelse om, at de er ”85-tilbud” – en botilbudslignende boform efter § 
4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn. Og dermed omfattet af tilsynets ansvarsområde.  
 
I 11 af sagerne har tilsynet vurderet, at der er tale om et botilbud efter § 107 eller § 108 i serviceloven. Og 
dermed omfattet af tilsynets ansvarsområde.  
 
I 2 af sagerne har tilsynet truffet afgørelse om, at tilbuddet ikke er omfattet af lov om socialtilsyn, og 
dermed ikke omfattet af tilsynets ansvarsområde. 
 
Tilsynet har modtaget 10 klager over de afgørelser, som er truffet. Ingen af de 10 klager er 
færdigbehandlet, og de er derfor ikke fremsendt til Ankestyrelsen. 
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5.6. Antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøg. 

I forbindelse med tilsyn får alle plejefamilier og sociale tilbud et eller flere tilsynsbesøg.  
Tilsynsbesøgene kan aflægges som anmeldte og uanmeldte. Antallet af tilsynsbesøg kan variere alt efter 
tilbuddets størrelse.  
 
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 5.6.1: Gennemførte tilsyn  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 867 

Sociale tilbud 201 

I alt 1.068 

 
Tabel 5.6.2: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.  

Socialtilsyn Nord  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 

Driftsorienterede tilsyn 68 919 987 

Re-godkendelser 400 0 400 

Godkendelser 22 0 22 

I alt 490 919 1.409 

 
Tabel 5.6.3: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fordelt på [sektioner/teams/afdelinger]   

Plejefamilier  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 

Driftsorienterede tilsyn 23 750 773 

Re-godkendelser 278 0 278 

Godkendelser 14 0 14 

I alt 315 750 1.065 

Tilbud  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 
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Driftsorienterede tilsyn 45 169 214 

Re-godkendelser 122 0 122 

Godkendelser 8 0 8 

I alt 175 169 344 

 

5.7. Henvendelser om bekymrende forhold   

Borgere, pårørende, ansatte og andre personer kan anonymt kontakte Socialtilsyn Nord med oplysninger 
om bekymrende forhold på botilbud og i plejefamilier. Socialtilsynet modtager henvendelserne skriftligt, 
telefonisk og ved personligt fremmøde. 
 
Til formålet har socialtilsynet etableret en særlig ”whistleblower”-telefon, som er åben for telefoniske 
henvendelser indenfor socialtilsynets åbningstider.  Ligeledes er det muligt at benytte en skriftlig 
webformular via socialtilsynets hjemmeside. 
 
Registrering og sagsbehandling 
Socialtilsyn Nord registrerer alle nye henvendelser dagligt på hverdage. Nye henvendelser bliver først 
sagsbehandlet af en whistleblow-ansvarlig i socialtilsynet og derefter tildelt til den relevante 
sektion/afdeling eller tilsynskonsulent.   
 
Alle henvendelser bliver registreret enkeltvist, uanset om det er flere anmeldere eller den samme 
anmelder, som kontakter socialtilsynet flere gange.  Antallet af henvendelser er derfor et udtryk for, 
hvordan henvendelserne fordeler sig på temaer, ikke hvilke temaer der indeholder flest problematikker. 
 
Nøgletal 
Tabel 5.7.1: Antallet af henvendelser    

Tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 11 

Sociale tilbud 39 

Ukendt tilbudsangivelse 25 

I alt 75 

 
 
I den nedenstående tabel 5.7.2 er angivet de årsager, de enkelte indberettere har haft til at kontakte 
tilsynet vedr. bekymrende forhold i 2014. Tabellen viser, at de primære årsager til henvendelse omhandler 
elementer, som har med tilbuddenes/plejefamiliernes dagligdag at gøre – pædagogik, socialfaglige 
kompetencer og ledelse. Henvendelser om vold eller seksuelle krænkelser fylder derimod mindre. 
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Tabel 5.7.2: Årsag til henvendelse  

 
 
Tabel 5.7.3. viser, at pårørende og nuværende/tidligere medarbejdere er de hyppigste kilder til anonyme 
henvendelser om bekymrende forhold. Dette er dog et usikkert estimat, da omkring 35 % af 
henvendelserne er helt anonyme eller vanskelige at placere via samtalen eller web-formularen.  
Tallene fra henvendelsesprofilen stemmer godt overens med årsagerne til henvendelserne, da disse 
primært beror pædagogik, socialfaglige kompetencer og ledelse og dermed tilbuddenes/plejefamiliernes 
dagligdag. Dermed er det faktorer, som mest er kendt for de personer, som har deres daglige gang der.  

 
Tabel 5.7.3: Henvender profil  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ledelse – dårlig eller manglende 

Socialfaglige kompetencer – dårlige eller … 

Pædagogik

Omgangstone

Andet

Vold – fysisk 

Stofmisbrug/alkoholmisbrug i tilbuddet

Manglende inddragelse

Arbejdsmiljø

Fysiske rammer

Nedværdigende behandling

Seksuelle overgreb

Vold – psykisk 

Årsag til henvendelse 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Henvendelsesprofil 
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I den nedenstående tabel 5.7.4 er angivet resultatet af den sagsbehandling ift. henvendelser vedr. 
bekymrende forhold, som tilsynet har modtaget i 2014. Af tabellen ses det, at henvendelserne i de fleste 
tilfælde har medført videre undersøgelse, primært ved besøg på tilbuddene/ hos plejefamilierne.   
 
Tabel 5.7.4: Tiltag på baggrund af henvendelser   

 
 
 
Kendskab til ordningen 
For at sikre at både borgere, pårørende, ansatte og andre personer er bekendt med ordningen, har 
Socialtilsyn Nord taget følgende tiltag:  

i) ordningen er beskrevet på socialtilsynets hjemmeside med oplyst kontaktinformationer 
ii) kontaktoplysninger på ”whistleblower”-telefonen og webformularen er ligeledes printet på 

bagsiden af socialtilsynets medarbejderes visitkort 
iii) botilbuddene har fået tilsendt en opslagsseddel, som vi har opfordret dem til at placere et 

synligt sted på botilbuddet 
iv) ved etableringen af ordningen blev der udsendt en fælles pressemeddelelse fra de fem 

socialtilsyn 
v) socialtilsynets medarbejdere oplyser om ordningen, når de er på tilsynsbesøg. 

 
Udfordringer og status. 
Muligheden for at borgere, pårørende og andre kan rette anonym henvendelse til tilsynet om bekymrende 
forhold, giver en række muligheder for tættere opfølgning med tilbud og plejefamilier om forhold, som ikke 
nødvendigvis ville være kommet frem.  
 
Tilsynets oplever dog, at det kan være problematisk at følge tilstrækkeligt op på henvendelserne, da 
tilsynet ikke må oplyse tilbud eller plejefamilier om, at der er kommet anonyme henvendelser, som 
vedrører dem. På denne måde kan det vanskeliggøre en troværdig dialog imellem tilsynet og det berørte 
tilbud eller den berørte familie, herunder den nærmere undersøgelse af, om de anonyme henvendelser om 
bekymrende forhold er korrekte.    
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5.8. Antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor.  

Et skærpet tilsyn er et tilsyn, hvor der er ekstra fokus på det enkelte tilbud eller plejefamilie, og som er 
afstedkommet efter et driftstilsyn eller en regodkendelse har været gennemført. Det skærpede tilsyn kan 
være anvendt, hvis der har været bekymrende forhold til sted, som skal rettes op på. Ved et skærpet tilsyn 
pålægges tilbuddet eller plejefamilien et eller flere påbud, som skal efterleves.  
 
Antal iværksatte skærpede tilsyn opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket af de syv 
temaer i kvalitetsmodellen begrundelsen for iværksættelse af skærpede tilsyn er formuleret.   
 
Hvis et skærpet tilsyn forlænges yderligere 3 måneder, tæller det som et nyt skærpet tilsyn i tabellen. 
 
Tabel 5.8.1: Antal iværksatte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 0 

Børnetilbud/opholdssteder 1 

Voksentilbud 3 

I alt 4 

 
Tabel 5.8.2: Oversigt over den primære årsag til meddelte skærpede tilsyn  

 Tilbudstype  

Årsag i relation til 
kvalitetsmodellen 

Plejefamilie 
Børnetilbud/ 
opholdssted 

Voksentilbud I alt 

Uddannelse og beskæftigelse 0 0 0 0 

Selvstændighed og sociale 
relationer 

0 
0 0 

0 

Målgruppe, metoder og 
resultater 

0 
0 2 

2 

Organisation og ledelse 0 1 0 1 

Kompetencer 0 0 0 0 

Økonomi 0 0 1 1 

Fysiske rammer 0 0 0 0 

I alt 0 1 3 4 

 
Figur 5.8.A: Iværksatte skærpede tilsyn fordelt på temaer. 
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I tillæg til de iværksatte skærpede tilsyn er der foretaget 10 varslinger af skærpede tilsyn. De varslede 
skærpede tilsyn blev efterfølgende ikke effektueret, da tilbuddene af egen drift, inden 
ikrafttrædelsesdatoen, havde rettet op på de forhold, som det varslede skærpede tilsyn vedrørte.  
 
 

5.9. Antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter 

Der kan iværksættes påbud, når der ved et driftstilsyn eller regodkendelse er konstateret forhold, som 
påkræver handling fra tilbuddets eller plejefamiliens sides, hvis socialtilsynet skal kunne godkende 
tilbuddet.  
 
Antal iværksatte påbud opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket af de syv temaer i 
kvalitetsmodellen, at begrundelse for iværksættelse af påbud er formuleret.  
 
Tabel 5.9.1: Antal iværksatte påbud fordelt på tilbudstype  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 3 

Børnetilbud/opholdssteder 5 

Voksentilbud 26 

I alt 34 

 
 
Tabel 5.9.2: Oversigt over antal iværksatte påbud og deres karakter  

 Tilbudstype  

50% 

25% 

25% 

Antal fordelt på temaer 

Uddannelse og beskæftigelse

Selvstændighed og sociale
relationer

Målgruppe, metoder og resultater

Organisation og ledelse

Kompetencer

Økonomi

Fysiske rammer



 

48 
 

Årsag i relation til 
kvalitetsmodellen 

Plejefamilie 
Børnetilbud/ 
opholdssted 

Voksentilbud I alt 

Uddannelse og beskæftigelse 0 0 0 0 

Selvstændighed og sociale 
relationer 

0 
0 0 

0 

Målgruppe, metoder og 
resultater 

0 
3 14 

17 

Organisation og ledelse / 
familiestruktur og dynamik 

2 
1 3 

6 

Kompetencer 0 1 2 3 

Økonomi 0 0 7 7 

Fysiske rammer 1 0 0 1 

I alt 3 5 26  

 
Figur 5.9.A: Iværksatte påbud fordelt på temaer. 

 
 
I tillæg til de iværksatte påbud har tilsynet foretaget varslinger af 74 påbud fordelt på 11 sager. De varslede 
påbud blev efterfølgende ikke effektueret, da tilbuddene af egen drift, inden ikrafttrædelsesdatoen af 
påbuddene, havde rettet op på de forhold, som de varslede påbud vedrørte.  
 
Vilkår for godkendelse 
Ud over skærpede tilsyn og påbud har tilsynet anvendt vilkår med henblik på at rette op på forhold, som 
tilsynet ikke har vurderet, har været i orden.  
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På tilbudsområdet har tilsynet i 54 ud af 113 regodkendelser givet vilkår, mens der på plejefamilieområdet 
alene er givet vilkår i én sag. De 55 regodkendelser, hvor der er givet vilkår, dækker over mange flere vilkår, 
da der kan være flere vilkår knyttet til den enkelte regodkendelse. 
 
De vilkår, der er givet, handler bl.a. om vedtægter og bestyrelsessammensætning og udfærdigelse af 
beredskabsplaner med henblik på at forebygge overgreb og magtanvendelse. 

5.10. Socialtilsynets sagsbehandlingstider på ny-godkendelser 

Sagsbehandlingstid defineres som tidsperioden fra en ansøgning om ny-godkendelse modtages til den er 
afgjort efter endt høringsperiode. Det er gennemførselstidspunktet som er afgørende for, hvilket år den 
registres under. Eksempel: En ansøgning modtaget i december 2014 og færdigbehandlet i januar 2015, vil 
fremgå af socialtilsynets årsrapport 2015. 
 
Tabel 5.10.1: Antallet af færdigbehandlet ansøgninger  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 27 

Tilbud 8 

I alt 35 

 
Figur 5.10.A: Sagsbehandlingstid

 
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (antal dage) har i 2014 været på 157 dage for familieplejeområdet 
og på 128 dage for tilbudsområdet.  
 
Sagsbehandlingstiderne i 2014 har været under indflydelse af en række faktorer, herunder nye regler og 
rammer for tilsynsopgaven, indarbejdelse af nye kvalitetsmodeller samt indkøring af nye IT-systemer og 
nye arbejdsgange.  
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På familieplejeområdet har tilsynet kunnet konstatere, at sagsbehandlingstiden ofte forlænges når familier 
mangler at indsende materiale, som tilsynet efterspørger, eller plejeforældrene mangler at gennemføre det 
påkrævede familieplejekursus. Der er således også udefrakommende faktorer, som har haft betydning for 
sagsbehandlingstiden. 
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6. Konklusion 

Socialtilsyn Nord skal en gang om året udarbejde en rapport om tilbuddenes  kvalitet. Rapportens 
konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område som årligt indgås mellem 
kommunalbestyrelserne i Region Nord og Regionsrådet i nord. Begrebet ”tilbud” dækker over både 
plejefamilier og sociale tilbud.  
 
Tilbuddenes kvalitet er belyst ud fra både kvantitative og kvalitative data. De kvalitative data er indhentet 
ved brug af workshops og en analyse af de scores, som tilbuddene har fået på relevante indikatorer. Den 
anvendte metode lever ikke op til sædvanlige krav for at være valid, da dataene er frembragt via stikprøver 
og rapporten skal læses med det forbehold. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at den er velegnet til 
at belyse nogle overordnede tendenser på området. 
 
Socialtilsyn Nord startede op den 1.1. 2014 og dette er derfor Socialtilsyn Nords første årsrapport. 
 
Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og forankret i Sundheds-, Ældre og Handicapområdet. 
Socialtilsyn Nord fører tilsyn med tilbud i kommunerne i Nord (dog ikke dem i Hjørring Kommune), samt 
Silkeborg Kommune. 
 
Socialtilsynet er organiseret med en tilsynsleder hvorunder der er tre afdelinger med hver deres 
afdelingsleder. De tre afdelinger er Tilbudsafdelingen, Familieplejeområdet og Sekretariatet. Der er i alt 
ansat 56 medarbejdere. 
 
I forbindelse med etableringen af Socialtilsyn Nord blev der overdraget sager fra de tidligere 
tilsynsmyndigheder til Socialtilsyn Nord. Denne sagsoverdragelsen var først tilendebragt 2. kvartal 2014.  
 
Antallet af tilbud har varieret over året. Ved udgangen af 2014 var antallet af tilbud omfattet af Socialtilsyn 
Nords opgaveportefølje 1.038 plejefamilier og 378 sociale tilbud.   
 
Socialtilsyn Nords økonomi bygger på en objektiv finansiering af plejefamilieområdet og en 
takstfinansiering af tilbudsområdet. I 2014 var der et samlet et mindre forbrug på 0,0098 mio. kr. på 
driftsbudgettet. Det skyldes, at antallet af tilbud viste sig at være mindre end forudsat i budgettet. 
 
Alle tilbud og plejefamilier skal hvert år have minimum et fysisk besøg af Socialtilsyn Nord. Det kan ske i 
forbindelse med en regodkendelse eller et driftstilsyn. Alle tilbud fik minimum ét fysisk besøg i 2014. 
 
Derudover skal alle tilbud regodkendes af Socialtilsyn Nord i løbet af 2014 og 2015. 
 
Socialtilsyn Nord gennemførte i 2014 i alt 384 regodkendelser og 1.068 driftstilsyn. For sociale tilbud var 
der knyttet vilkår til 54 ud af 116 regodkendelser. For plejefamilier var der knyttet vilkår til 1 ud af 268 
regodkendelser.  
 
I løbet af 2014 blev der nygodkendt i alt 40 tilbud fordelt med 29 på plejefamilier og 11 sociale tilbud. 
Antallet var ikke på det forventede niveau. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 157 dage for 
plejefamilieområdet og 128 for de sociale tilbud. Sagsbehandlingstiden har været påvirket af, at Socialtilsyn 
Nord har været i en opstartsperiode. På plejefamilieområdet har sagsbehandlingstiden derudover været 
påvirket af, at plejefamilierne ikke altid sender det ind, som tilsynet efterspørger eller plejefamilien 
mangler at gennemføre det lovpligtige kursus.  
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I alt 155 tilbud fik i 2014 tilbagekaldt deres godkendelse fordelt på 127 plejefamilier og 28 sociale tilbud. 
Med undtagelse af et enkelt tilfælde er det tilbuddene selv, der ikke længere har ønsket at være godkendt. 
 
Socialtilsyn Nord varslede i alt 14 skærpede tilsyn i 2014. Fire af disse blev i forlængelse af høringen 
iværksat. De fire iværksatte skærpede tilsyn vedrørte temaerne målgruppe, metoder og resultater (2 stk.), 
organisation og ledelse/familiestruktur og dynamik (1 stk.) og økonomi (1 stk.) 
 
Socialtilsyn Nord varslede i alt 108 påbud i 2014. 34 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat. De tre 
temaer som hyppigst var årsag til at påbud blev iværksat var målgruppe, metoder og resultater (17 stk.), 
økonomi (7 stk.) og organisation og ledelse/familiestruktur og dynamik (6 stk.)  
 
Whistleblowordningen som borgere, pårørende og andre kan benytte, hvis de ønsker anonymt at gøre 
opmærksom på bekymrende forhold på de sociale tilbud, blev i 2014 benyttet 75 gange.  Det var især 
pårørende og medarbejdere/tidligere medarbejdere der benyttede ordningen. De tre hyppigste årsager til 
henvendelser relaterede sig til ledelse, socialfaglige kompetencer og pædagogik. Alle henvendelser er 
blevet undersøgt og handlet på. Det er tilsynets vurdering, at whistleblowordningen har bidraget med 
oplysninger, der ellers ikke ville være kommet tilsynet i hænde. Dermed er ordningen med til at styrke det 
grundlag, der føres tilsyn på.  Det kan dog opleves problematisk og være svært at følge tilstrækkeligt op på 
henvendelserne, fordi tilsynet ikke må oplyse tilbuddene om, at der er kommet anonyme henvendelser, 
som vedrører dem. 
 
I årsrapporten er fire udvalgte fokuspunkter valgt med henblik på at belyse den faglige og organisatoriske 
udvikling i tilbuddene. De fire fokuspunkter er  

1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis 
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet, samt voksenområdet 
3. Fysiske rammer på plejefamilieområdet 
4. Juridisk grundlag 

 
Den overvejende del af alle tilbud har en god kvalitet, når det kommer til de fire fokuspunkter. For en del 
tilbud har tilsynet dog identificerede udfordringer.  
 
Kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er påvirket af både eksterne og interne forhold hos 
tilbuddene. De eksterne forhold handler bl.a. om hvorvidt myndighed/handlekommune har udarbejdet og 
udleveret indsatsmål til tilbuddene, samt om disse er klare og målbare. Derudover er det af betydning, om 
myndigheden løbende og systematisk følger op på de indsatsmål der er sat.  De interne forhold handler 
bl.a. om hvorvidt tilbuddene er opsøgende i forhold til at indhente indsatsmål hos myndigheden og om de 
evner at redgøre for egen pædagogik og metode. For sociale tilbud har det betydning, om kompetencer og 
arbejdsgange understøtter arbejdet med indsatsmål. For plejefamilier har det betydning, om Socialtilsyn 
Nord påtager sig en proaktiv rolle i forhold til at gå i dialog med plejefamilierne om, hvordan de arbejder 
med indsatsmål. 
 
Kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde med magtanvendelse er bl.a. påvirket af, at tilbuddene ikke altid 
kender baggrund og formål med magtanvendelsereglerne. Der ses endvidere mangelfulde indberetninger, 
f.eks. ved at tilbuddet ikke har forholdt sig konkret til den enkelte magtanvendelse og der ses mangler i de 
retningslinjer, som tilbuddene udarbejder omkring magtanvendelse. Kendskabet til fysisk magt er godt, 
men en del steder mangler kendskab til skjult magt, der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse.  
 
Kvaliteten af de fysiske rammer for plejefamilier er påvirket af, at de fysiske rammer ikke altid er 
tilfredsstillende eller godkendt til beboelse. Derudover er der set forskel i de fysiske rammer mellem dét 
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som biologiske børn og plejebørn tilbydes. Endeligt er kvaliteten påvirket af, at nogle plejefamilier bor 
geografisk isoleret. 
 
Kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud er bl.a. påvirket af, at der ses en sammenblanding af 
tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven. For private tilbud er kvaliteten påvirket af mangler i 
forhold til vedtægter. Derudover er kvaliteten påvirket af, at der ses uklarheder i om et tilbud er ét eller 
flere tilbud eller afdelinger. 
 
Derudover kan Socialtilsyn Nord konstatere, at en del tilbud falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det 
gælder bl.a. tilbud, hvor borgerne bor med egne lejekontrakter i privat udlejning og hvor plejefamilier bliver 
konkret godkendt. De tilbud får i stedet tilsyn af beliggenhedskommunen. 
 
De mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, der vedrører de fire fokuspunkter, er for de fleste 
vedkommende rettet op i dialog og/eller ved brug af vilkår og påbud.  
 
For de tilbud, der falder uden for socialtilsynets opgaveportefølge, ser Socialtilsyn Nord en risiko for, at der 
udvikles parallelle tilsynssystemer, der kan udhule formålet med tilsynsreformen.  
 
For de tilbud, der falder under Socialtilsyn Nords opgaveportefølge, er det opfattelsen, at den dialog og de 
vilkår og påbud, der er givet med afsæt i kvalitetsmodellen, har medført en højere kvalitet i arbejdet på 
tilbuddene. En kvalitet der bl.a. har betydet en øget grad af gennemsigtig i indsatsen overfor de børn, unge 
og voksne der bor på tilbuddene samt deres retssikkerhed. 
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Kommunernes Landsforening 

og Kommunekontaktrådene  

 

 

 

 

Dato: 1. april 2015  

Sagsnummer: 15/058495  

Sagsbehandler: pep

   

 

Udlændingestyrelsen Telefon: +45 35 36 66 00 Personlig henvendelse: 

Ryesgade 53  Mandag:   8.00 – 15.00 Man-ons:   8.30 – 12.00 

2100 København Ø  Tirs-ons: 10.00 – 15.00 Torsdag: 11.30 – 17.30 

   Torsdag: 12.00 – 17.00 Fredag: 10.00 – 13.00 

   Fredag: 10.00 – 13.00 Information på internettet:  www.nyidanmark.dk  

   E-mail: Se www.nyidanmark.dk  

 

Udmelding af landstal for 2016 

Det følger af integrationslovens § 6, 1. pkt., at Udlændingestyrelsen hvert år senest den 1. 

april skal udsende meddelelse om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, at der 

meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet). 

Det er erfaringsmæssigt meget vanskeligt at forudse udviklingen i antallet af asylansøgere, 

idet der er mange faktorer, der påvirker udviklingen. Udviklingen i antallet af asylansøgere, 

der er kommet til Danmark det seneste år, viser, at der selv på kort sigt kan være meget 

store udsving i antallet af asylansøgere. Landstallet for 2015 på 12.000 blev først fastsat den 

4. december 2014 på baggrund af finanslovsgrundlaget for 2015. 

På den baggrund fastsættes landstallet for 2016 foreløbigt til 12.000 personer. 

Udlændingestyrelsen kan først udmelde et mere præcist landstal, når finanslovsgrundlaget 

for 2016 – baseret på den endelige prognose - er lagt fast i løbet af efteråret. 

 I henhold til § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af 

flygtninge skal udmeldelsen af landstallet vedlægges oplysninger om antallet af indbyggere 

og antallet af indvandrere og flygtninge i de enkelte regioner og kommuner. Antallet af 

indvandrere og flygtninge opgøres i henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 2, på grundlag af 

en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antallet af udenlandske statsborgere med 

undtagelse af udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land, eller er statsborgere i 

et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det 

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Endvidere skal udmeldelsen vedlægges en samlet opgørelse over antallet af visse 

familiesammenførte udlændinge, opgjort i henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 5. 

På den baggrund vedlægger Udlændingestyrelsen som bilag A en oversigt over antallet af 

indbyggere og antallet af indvandrere og flygtninge i de enkelte regioner og kommuner. 

Endvidere vedlægges bilag B, som er en samlet opgørelse over antallet af visse 

familiesammenførte udlændinge. 

Regions- og kommunekvoter for 2016 

Udlændingestyrelsen skal bede kommunerne i hver region om at søge at indgå en aftale om 

regionskvoter for 2016, jf. integrationslovens § 7, stk. 1. Aftalen skal meddeles til 

Udlændingestyrelsen inden den 1. maj 2015.   



 

 Side 2 af 2 

Har kommunerne i hver region ikke inden den 1. maj 2015 givet Udlændingestyrelsen 

meddelelse om indgåelse af en aftale om regionskvoter, fastsætter styrelsen inden den 15. 

maj det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i 2016, jf. 

integrationslovens § 7, stk. 3.   

Når regionskvoterne foreligger, skal kommunalbestyrelserne inden for en region søge at 

aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i regionskvoterne for 

2016 skal boligplaceres, jf. integrationslovens § 8, stk. 1. Aftalen skal meddeles 

Udlændingestyrelsen inden den 10. september 2015. 

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 2015 til 

Udlændingestyrelsen givet meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 

2016, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2015 for hver kommune i 

regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i 

det kommende år, jf. integrationslovens § 8, stk. 3.   

Møde om regions- og kommunekvoter for 2016 

I forlængelse af udmeldingen af landstallet for 2016 afholder Udlændingestyrelsen tirsdag 

den 22. april 2015, kl. 15-17, et informationsmøde i København, hvor regioner og kommuner 

har mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål i forhold til processen for regions- og 

kommunekvoterne for 2016.  

 

Tilmelding til informationsmødet skal ske senest den 17. april 2015 pr. e-mail til 

overassistent Sanne Andersen, snnd@us.dk, med kopi til fuldmægtig Nathalie Fasting 

Poulsen, nan@us.dk. Af praktiske årsager vil der som udgangspunkt alene kunne tilmeldes 

én repræsentant fra hver region og hver kommune til mødet. Nærmere oplysninger om 

stedet for mødet vil snarest blive fremsendt til de tilmeldte.  

 

Spørgsmål vedrørende det fastsatte landstal, herunder evt. beregninger, kan rettes til 

Udlændingestyrelsen, Louise Saabye Rasmussen, e-mail: loo@us.dk, telefonnummer 

35 30 82 47 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Piel-Steenberg   

 

mailto:snnd@us.dk
mailto:nan@us.dk
mailto:loo@us.dk
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Beregnede kommunekvoter
2016

Region Hovedstaden
101 København 0
147 Frederiksberg 195
151 Ballerup 42
153 Brøndby 0
155 Dragør 48
157 Gentofte 117
159 Gladsaxe 27
161 Glostrup 18
163 Herlev 10
165 Albertslund 0
167 Hvidovre 25
169 Høje-Taastrup 0
173 Lyngby-Taarbæk 101
175 Rødovre 30
183 Ishøj 0
185 Tårnby 88
187 Vallensbæk 10
190 Furesø 75
201 Allerød 56
210 Fredensborg 70
217 Helsingør 144
219 Hillerød 111
223 Hørsholm 67
230 Rudersdal 124
240 Egedal 137
250 Frederikssund 130
260 Halsnæs 74
270 Gribskov 95
400 Bornholm 134

Region Hovedstaden i alt 1928

Region Sjælland
253 Greve 110
259 Køge 133
265 Roskilde 215
269 Solrød 60
306 Odsherred 89
316 Holbæk 184
320 Faxe 86
326 Kalundborg 137
329 Ringsted 65
330 Slagelse 173
336 Stevns 64
340 Sorø 85
350 Lejre 85
360 Lolland 106
370 Næstved 242
376 Guldborgsund 174
390 Vordingborg 155

Region Sjælland i alt 2163



Region Syddanmark
410 Middelfart 102
420 Assens 145
430 Faaborg-Midtfyn 194
440 Kerteminde 60
450 Nyborg 101
461 Odense 385
479 Svendborg 157
480 Nordfyns 88
482 Langeland 38
492 Ærø 26
510 Haderslev 128
530 Billund 57
540 Sønderborg 166
550 Tønder 129
561 Esbjerg 276
563 Fanø 12
573 Varde 152
575 Vejen 83
580 Aabenraa 123
607 Fredericia 97
621 Kolding 196
630 Vejle 261

Region Syddanmark i alt 2976

Region Midtjylland
615 Horsens 146
657 Herning 196
661 Holstebro 166
665 Lemvig 54
671 Struer 63
706 Syddjurs 131
707 Norddjurs 103
710 Favrskov 152
727 Odder 64
730 Randers 262
740 Silkeborg 270
741 Samsø 18
746 Skanderborg 202
751 Århus 587
756 Ikast-Brande 80
760 Ringkøbing-Skjern 164
766 Hedensted 144
779 Skive 152
791 Viborg 255

Region Midtjylland i alt 3209

Region Nordjylland
773 Morsø 59
787 Thisted 111
810 Brønderslev 90
813 Frederikshavn 184
820 Vesthimmerland 109
825 Læsø 9
840 Rebild 107
846 Mariagerfjord 114
849 Jammerbugt 123
851 Aalborg 642
860 Hjørring 176

Region Nordjylland i alt 1724

Danmark ialt 12000



2016
Region
Region Hovedstaden 1928
Region Sjælland 2163
Region Syddanmark 2976
Region Midtjylland 3209
Region Nordjylland 1724

Total (landstal) 12000



3.3 Vandplaner 
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KKR 

NORDJYLLAND 

Høringsbrev ift. vandområdeplaner 

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 er i offentlig 

høring frem til d. 23. juni. 2015. Limfjordsrådet har afgivet høringssvar som 

de nordjyske kommuner har tilsluttet sig.  

 

Som Formand og Næstformand for KKR Nordjylland, bakker vi op om de 

faglige anbefalinger og anmærkninger Limfjordsrådet har afgivet til 

vandområdeplanerne.  

 

I tillæg til Limfjordsrådets anbefalinger er det dog helt afgørende for os at 

betone landbrugserhvervet samlede betydning for Nordjylland og udtrykke 

stor bekymring for over de utilsigtede konsekvenser vandmiljøplanerne kan 

få for Nordjylland.   

 

Landbrugs- og fødevareerhvervet har særlig stor betydning for beskæftigelsen 

og udviklingen i Nordjylland og især yderområderne, hvor sektoren tegner 

sig for en betydelig andel af den samlede beskæftigelse. Landbrugs- og 

fødevareerhvervet medvirker også til at skabe beskæftigelse i andre erhverv, 

herunder også højteknologiske/videnstunge arbejdspladser som Nordjylland 

har brug for i den globale konkurrence. 

 

Vandområdeplanerne vil få store negative konsekvenser for landbruget og 

fødevaresektoren, hvis de bliver vedtaget i deres nuværende form. Både i 

forhold til beskæftigelsen i Nordjylland, men altså også i forhold til de 

samlede nordjyske vækstmuligheder. 

 

Vi er meget enige i, at beskyttelse af miljøet er vigtigt, herunder også 

forbedring af det danske vandmiljø. Dette har vi stor fokus på i Nordjylland. 

Lokale tiltag som f.eks. etablering af stenrev i Limfjorden og 

kompensationsopdræt af muslinger i Skive Fjord kan nævnes som eksempler 

på dette.  

 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 
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Men det er hverken retfærdigt eller hensigtsmæssigt hvis nordjyske landmænd 

og vores lokale erhvervsliv skal underlægges skarpere krav end lignende 

erhverv bliver stillet over for andre steder i Europa. 

 

Vi ser gerne, at der sættes fokus på evidens og ensartet implementering af 

EU-regler, fordi vi ønsker at give landbruget ordentlige og velbegrundede 

vilkår for at drive virksomhed til gavn for Danmark og Nordjylland.  

 

Der er også behov for, at de statslige modelberegninger erstattet af konkrete 

målinger f.eks. når det drejer sig om nitratudledninger. Landbruget skal – på 

samme måde som andre erhverv – måles konkret på hvor meget de ”støjer 

og møjer” og ikke reguleres med afsæt i teoretiske modelberegninger.  

 

Der skal der også være mulighed for højere grad lokal koordinering og 

tilpasning, så vi kan sikre at arbejdet med vandområdeplanerne kan give bedst 

mulig effekt ude i lokalområderne samtidig med at landbrugs- og 

fødevareerhvervet fortsat kan skabe vækst og beskæftigelse i Nordjylland.  

 

KKR Nordjylland behandler høringssvaret på sit møde d. 26. juni 2015 – og 

det er vores forventning at KKR Nordjylland i forlængelse af mødet vil 

tilslutte sig høringssvaret og fremsende meddelelse herom. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

   
Mogens Gade  Arne Boelt  

Borgmester                        Borgmester 

Formand for KKR Nordjylland             Næstformand for KKR Nordjylland 

 



3.4 TeleCare Nord



Resumé
Region Nordjylland, de praktiserende læger og de 11 kommuner i Nordjylland tilbyder i et tværsektorielt 
samarbejde patienter/borgere med lungesygdommen KOL telemedicinsk hjemmemonitorering i projektet 
TeleCare Nord. For første gang er det med TeleCare Nord lykkedes at gå fra et mindre pilotprojekt til stor 
skala med over 1200 deltagende borgere i Nordjylland. Borgerne, oplever med tilbuddet en mærkbar øget
livskvalitet, tryghed og bliver bedre til at håndtere deres sygdom. Momentum skal fastholdes og der skal 
aftales et setup, som gør det muligt at fortsætte tilbuddet i ordinær drift. Med et fælles samarbejde om 
driften sikres stordriftsfordele, sammenhæng i tilbuddet for borgeren, afsættet for Nordjyllands position 
som førende på det telemedicinske område og et sted hvor også nye tværsektorielle telemedicinske 
projekter kan forankres og driftes. Indtil udgangen af 2015 er tilbuddet til borgere med KOL organiseret i 
projektet Telecare Nord. Såfremt tilbuddet skal forsætte fra 2016, skal der vedtages en fast finansiering og 
forankring.

Sagsfremstilling
Der skal træffes en beslutning om at videreføre driften af TeleCare Nords telemedicinske løsninger i en 
Nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som også kan understøtte driften af andre telemedicinske tilbud.

Fortsat telemedicin til patienter/borgere med KOL i Nordjylland
TeleCare Nord tilbyder telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL og har stor bevågenhed
både nationalt og internationalt. Aalborg Universitet står for projektets forskningsdel og de foreløbige
resultater viser, at der er betydelige patientnære effekter. Patienterne bliver mere trygge, opnår øget 
sygdomsmestring og højere livskvalitet. De endelig forskningsresultater herunder resultater fra den 
forskning, der skal vise om telemedicinsk behandling, påvirker indlæggelser og kommunale plejeydelser, 
offentliggøres på TeleCare Nords afslutningskonference 18. november 2015. På baggrund af forskningen 
bør tilbuddet på sigt justeres, så det målrettes de borgere, hvor det har størst effekt. 

Hvis tilbuddet til borgerne med KOL skal fortsætte efter projektets udløb i 2015, skal der etableres et 
økonomisk og organisatorisk fundament for drift af telemedicin i Nordjylland. Det anbefales, at der 
etableres en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som viderefører driften af telemedicin til borgere med 
KOL. For at sikre rationel og sammenhængende drift anbefales det, at der holdes fast i principperne om, at 
der i Nordjylland er én fælles model for de serviceydelser, der knytter sig til tværsektoriel telemedicin. 

Organisering og opgaver
I den første fase vil der ikke være et tilstrækkeligt volumen til en selvstændig organisatorisk enhed. Det 
anbefales derfor, at der arbejdes med en model, hvor servicefunktionen læner sig op ad kommunale/ 
regionale driftsorganisationer. Samtidig anbefales det, at den nuværende struktur i den første fase bliver 
fastholdt i forhold til placering af opgaver hos interne og eksterne underleverandører, dog således at der er 
et vedvarende fokus på at optimere driften gennem justering i aftalerne om placering af opgaver hos 
kommunale og regionale aktører og private leverandører.

Opgaver som skal varetages af en telemedicinsk servicefunktion omfatter bl.a. systemadministration, 
vedligehold og optimering af opgave og ansvarsfordeling, løbende udvikling og forbedring af den samlede 
telemedicinske løsning, vedligehold af patientudstyr, koordination af fejlrettelser, kontraktadministration af 
underleverandører ifht. support, IT og logistik, løbende konkurrenceudsættelse af leverandør og 
indkøbskontrakter, udvikling og justering af sundhedsfagligt indhold, formidlingsaktiviteter til 
borgere/patienter og til sundhedsfaglige, vedligehold af uddannelsestilbud, økonomistyring og 
sagsbehandling.



Økonomi for en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion
Den samlede årlige omkostning ved etableringen af en nordjysk telemedicinsk servicefunktion som 
beskrevet ovenfor beløber sig til 5.980.000 kr.

I det følgende er økonomien ved etableringen af en servicefunktion fremstillet i en tabel. Tabellen beskriver 
den forventede årlige udgift fordelt på alle kommuner samt på regionen. Det er her en forudsætning at den 
hidtidige fordeling af udgifter med 50% til regionen og de resterende 50% til deling mellem 
kommunerne(fordelt i forhold til befolkningstal)bibeholdes.

Etablering og organisering af en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion skal ske i tæt sammenhæng med 
sundhedsaftalen. Model og økonomi for en servicefunktion er skitseret mere dybdegående i bilag 1.

Det indstilles:

 At sagsfremstillingen vedrørende fortsat drift af KOL området forankret i en nordjysk telemedicinsk 
servicefunktion drøftes

  

 At der træffes beslutning om at (”kommunenavn/region) indgår i etableringen af en Nordjysk 
telemedicinsk servicefunktion. 



Basisdrift vedr. telemedicinsk 
servicefunktion i Nordjylland

Fortsat drift af Telemedicin til KOL – basisdrift. 
Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering til 

borgere med KOL. Projektet afsluttes ved udgangen af 2015, og indtil da fungerer det fælles sekretariat som 

løsnings-ejer på tværs af region og kommuner, og koordinerer med alle underleverandører af drifts og 

serviceydelser.

Hvis tilbuddet til borgerne med KOL skal fortsætte efter 2015, skal der etableres et økonomisk og 

organisatorisk fundament for telemedicin i Nordjylland, hvorfor det i det følgende forudsættes at der 

etableres en telemedicinsk servicefunktion som viderefører driften af telemedicin til borgere med KOL. 

En fælles telemedicinsk servicefunktion forankret i Nordjylland er en grundlæggende forudsætning for at 

kunne tilbyde tværsektorielle telemedicinske ydelser og tilbud. Servicefunktionen er derfor et fundament 

ikke blot for fremadrettet drift af hjemmemonitorering til KOL, men for alle fremadrettede tilbud om 

tværsektoriel telemedicin. Både til andre patientgrupper og til andre telemedicinske løsninger. 

Princip om en fælles nordjysk løsning
I TeleCare Nord har grundlaget for drifts- og serviceydelser været at, der er en´ fælles nordjysk model. 

Dette har været velfungerende og det forudsættes at dette princip fastholdes. Dels vil det sikre en 

økonomisk rationel drift. Dels vil det sikre sammenhængende løsninger med et ensartet serviceniveau for 

alle nordjyder. Endeligt vil det, såfremt der på sigt udvides med nye patientgrupper og nye telemedicinske 

ydelser, kunne opnås en volumen som kan danne grundlag for løbende at konkurrenceudsætte drifts- og 

serviceydelser. 

Opgave og ansvarsfordeling
En fælles servicefunktion skal varetage det fælles løsnings-ejer ansvar og den løbende optimering, 

administration og koordination mellem region, kommuner og almen praksis. I forlængelse af dette skal den 

understøtte og sikre klargøring til drift af nye patientområder, grupper og telemedicinske løsninger. Den 

skal endvidere varetage ansvaret for at sikre koordination af kontrakter, herunder de drifts- og 

serviceydelser der er lagt ud til underleverandører. 

I TeleCare Nord varetager Region Nordjylland serverdrift, overvågning og systemforvaltning, Frederikshavn 

kommune varetager supporten af sundhedsprofessionelle. Logistik og klargøring varetages af ATEA og 

software support og beredskab varetages af Silverbullet.

Det er ikke realistisk at man frem mod 1.1 2016 kan foretage en grundlæggende omlægning af opgave- og 

ansvarsfordelingen, og gennemføre konkurrenceudsættelse på alle drifts og serviceydelser. Samtidig bør 

der fortsat arbejdes på at modne og optimere de telemedicinske drifts- og serviceydelser og snitfladerne 

mellem dem med afsæt i sammenhæng for patienten og en rationel ressourceanvendelse for det 



sundhedsfaglige personale. På den baggrund forudsættes det at den nuværende struktur i forhold til 

placering af opgaver hos interne og eksterne underleverandører fastholdes. Dette vil forenkle overgangen 

fra projektorganisering til en telemedicinsk servicefunktion, og bidrage til en mere fokuseret drift i den 

første fase.  

Organisatorisk forankring 
En telemedicinsk funktion, som beskrevet i nærværende notat, vil ikke på den korte bane have et 

tilstrækkeligt volumen til at den kan etableres som en selvstændig organisatorisk enhed. Det forudsættes

derfor at der arbejdes med en model hvor funktionen læner sig op af kommunale/ regionale 

driftsorganisationer. Samtidig forudsættes det at organiseringen sker med tæt sammenhæng til 

organiseringen af sundhedsaftalerne.

Med afsæt i ovenstående principper kan en telemedicinsk funktion skitseres på følgende måde: 

Nordjysk telemedicinsk servicefunktion
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Budgetoverslag for telemedicinsk servicefunktion (basisdrift)

Budgetforslaget forudsætter at der fortsat samarbejdes i Nordjylland om fælles it løsninger, drift, logistik og 

support, og at opgave- og ansvarsfordelingen fra TeleCare Nord fastholdes. Budgetforslaget er baseret på 

kendte vilkår for betaling af IT-ydelser mv. og der er ikke taget højde for fornyet konkurrenceudsættelse. I 

første omgang opereres der med en model, hvor de patientsæt der allerede er indkøbt af TeleCare Nord 

uddeles efter behov uanset kommunetilknytning. På sigt skal der indenfor rammerne af servicefunktionen

aftales en økonomisk model der forholder sig til den konkrete fordeling og finansiering af TeleKit og service 

mellem de enkelte kommuner. 

Budgettet for basisdriften dækker, at de KOL patienter der har telemedicin i TeleCare Nord fortsætter, og at 

der medtages nye patienter i det omfang der er, eller bliver ledigt udstyr indenfor den vedtagne 

budgetramme. Budgettet medtager også det tilhørende set-up vedr. IT, klargøring/genklargøring af 

patientsæt, logistik, support samt daglige drift. 

Det skal præciseres at budgetforslaget primært dækker fortsat drift af de 1400 patientsæt der allerede er 

indkøbt i regi af TeleCare Nord. Der er dog budgetteret med genanskaffelse af 50 TeleKit årligt samt afsat 

midler til genklargøring og småreparationer af eksisterende udstyr. På sigt må der forventes stigende 

omkostninger til løbende genanskaffelse på baggrund af en forventet gennemsnitlig afskrivning på 

patientudstyret på 4 år. 

Servicefunktionen er generisk og kan varetage drift af andre kronikergrupper og telemedicinsk løsninger. 

Dette vil dog være en selvstændig aktivitet og forudsætte en revision af de økonomiske rammer.

I det følgende gennemgås elementerne i budgetoverslaget mere detaljeret. 



Løn:
I et telemedicinsk servicecenter er der en række basisopgaver der i en driftssituation skal løses 

kontinuerligt. Bemandingen er lagt an på at der fortsat er behov for modning af driften og det må på sigt 

forventes at bemandingen kan reduceres eller optimeres. Det kan eventuelt på forhånd aftales at 

bemandingen i den telemedicinske servicefunktion efter det første år i drift genovervejes i forhold til 

opgavemængden, eventuelle nye telemedicinske projekter samt omfanget af basisopgaver i øvrigt. 

Budgetestimatet medtager tre normeringer en sundhedsfaglig, og to administrative. De tre normeringer 

varetager følgende opgavetyper: 

 Systemadministration, forvaltning og vedligehold, herunder rollen som fælles løsnings-ejer med 

ansvar for at vedligeholde og udvikle den samlede løsning.

 Udarbejde og vedligeholde sundhedsfaglige og administrative instrukser i tilknytning til opgaver, 
kliniske arbejdsgange, sektorovergange samt nye kliniske retningslinjer og guidelines. 

 Udvikling og justering af spørgeskemaer til patienter.

 Vedligeholde og sikre løbende sagsbehandling i forhold til den aftalte opgave og ansvarsfordeling.

 Bestilling og koordination af softwareopdatering af patientudstyr herunder ligeledes teste nye 
versioner af Open Tele samt koordinere fejlrettelser mv. i systemet.

 Kontraktadministration vedr. underleverandører, IT, logistik mv.

 Løbende formidlingsaktiviteter til kommuner, sygehuse, patienter og praktiserende læger

 Vedligehold af uddannelsessystem

 Økonomisk styring og opfølgning samt udarbejde dagsorden, information mv. til forretningsudvalg, 

styregruppe samt øvrige referenceparter. 

Budgetforslaget indeholder ikke udgifter til personale i kommuner og region vedr. monitorering og 

opfølgning på data.

Øvrig drift:
I det følgende beskrives og motiveres de budgetelementer der henhører under øvrig drift. Såfremt den 

eksisterende opgave-ansvarsfordeling ændres eller der ændres i de forudsætninger der er beskrevet i det 

følgende kan dette påvirke budgettet. 

Open Tele supportberedskab: Der er i TeleCare Nord projektet erfaring med at der opstår 

småproblemer eller kritiske fejl som skal håndteres hurtigt. Det kunne være certifikater der udløber, nye 

bluetooth-protokoller, snitfladeproblemer til andre systemer mv. Til at undgå nedbrud eller at dele af 

systemet ikke funger hensigtsmæssigt i en længere periode, eller på andre måder hasarderer systemet er 

der afsat midler til et supportberedskab målrettet software. 

Open Tele udvikling og opdatering: Beløbet er afsat til løbende udvikling og opdatering i forhold til 

ændringsønsker til Open Tele. Der er tale om en ikke udmøntet ramme, som løbende kan udmøntes på 

baggrund af fælles prioriteringer og vedtagne principper. 

Det er erfaringen fra det nuværende projekt, at der løbende kommer ændringsønsker fra de 

sundhedsfaglige der anvender systemet i deres daglige arbejde. Disse ønsker afspejler ofte et behov for 

ændringer der kan effektivisere og minimere tidsforbruget blandt det personale i kommuner og på 



sygehusene der anvender tid til at monitorere data og som er i kontakt med borgerne ved behov. Budgettet 

til udvikling kan således godt beskæres, men det kan være et ”dyrt” sted at spare, da det vil vanskeliggøre 

en løbende effektivisering af tidsforbruget for personalet i kommuner og på sygehuse. 

Idet Open Tele ligeledes anvendes andre steder i landet vil der løbende ske udvikling af systemet, 

finansieret af andre kommuner og regioner. En sådan udvikling kræver at der med jævne mellemrum 

gennemføres en opdatering af systemet for at få glæde af ny funktionalitet. 

IT drifts aftale: Herunder er der budgetteret med driften af de servere der driver systemet, de 

nødvendige licenser, overvågning og backup, samt en system administrator der løser fælles opgaver 

relateret til IT-driften. Disse opgaver omfatter blandt andet:

 Koordinering i relation til nationale og regionale systemer og samarbejder

 Open Tele, herunder oprettelse/administration af brugere(ikke borgere), læger, nye 

patientgrupper, ændre brugerroller mv. 

 Løbende koordination og erfaringsudveksling med superbrugere, herunder at udsende information 

om ny funktionalitet / nye versioner til alle superbrugere. 

Klargøring, Logistik og styring af patientudstyret: Denne budgetpost dækker de udgifter der er til 

løbende klar/genklargøring af pt. udstyr, udbringning, afhentning og ombytning af udstyr samt licenser og

drift af det bagvedliggende system der muliggør fjernbetjening/opdatering af patientudstyret. 

Budgetposten dækker over de udgifter der er forbundet med fortsat drift af de sæt der er indkøbt i 

TeleCare Nord, og som løbende genanvendes til nye patienter samt klargøring mv. af nye sæt. 

Supportaftale for sundhedsprofessionelle: Denne budgetpost dækker over den aftale der er indgået 

med Frederikshavn kommune om support for de sundhedsprofessionelle. 

Genanskaffelse af patientudstyr: Der er i det beskrevne budget afsat 500.000 til løbende genanskaffelse 

af patientudstyr. Dette svarer med de nuværende priser på udstyr til ca. 50 TeleKit. 

It-drift af kursusmiljø: Denne budgetpost dækker over de udgifter der er forbundet med at vedligeholde 

det uddannelsesmateriale der er udarbejdet vedr. KOL/velfærdsteknologi/OpenTele samt den 

administration der er forbundet med udbud af kurser. Det forudsættes at de kurser der udbydes til 

brugere/superbrugere samt generelle kurser til sundhedsprofessionelle vedr. velfærdsteknologi og KOL er 

omkostningsneutrale således at udgifter til underviser, forplejning, lokaler mv. betales af de deltagende 

kursister. 

Indkøb af reservedele samt vedligehold af pt. udstyr: Der er her budgetteret med en lille sum til at 

erstatte små ting der kan betyde at et TeleKit kan gencirkuleres og bringes ud til en ny patient efter at have 

været i brug. Det kan være der skal indkøbes en ny manchet, bruges nye batterier eller laves små 

reparationer på udstyret for at det kan genanvendes. 

Det skal igen pointeres at der i budgetforslaget kun er medtaget løbende genanskaffelse af defekt udstyr i 

begrænset omfang, idet basisdriften betragtes som en absolut minimumsløsning.



Diverse:
Husleje og rengøring(inkl. vand, varme, el mv.): Denne budgetpost dækker over forventningen til 

udgiften til husleje inkl. alle løbende omkostninger i forbindelse med lejemål. 

Rejser, møder, kurser mv.(honorering af praksis, lokaleleje, forplejning mv.): Der er her afsat 

midler til honorering af praksis ved deltagelse i møder og løbende udviklingsaktiviteter vedr. faglige 

standarder mv., midler til ekstern sundhedsfaglig bistand, lokaleleje vedr. møder og mødeforplejning samt 

diverse omkostninger i forbindelse med rejser, møder, konferencer mv. 

Møbler, IT mv. til driftsenhed: Denne udgift dækker de forventede udgifter til vedligehold og evt. 

indkøb af møbler samt alle løbende omkostninger forbundet med It og telefoni. 

Diverse (trykning, porto, pjecer mv.): Denne budgetpost dækker over forventede udgifter til genoptryk 

af pjecer og materiale til både patienter og sundhedsfagligt personale, portoudgifter samt øvrige diverse 

udgifter. 
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Telemedicin til Hjertesvigt

Resumé

I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er det aftalt at 
igangsætte mindst et nyt telehomecare projekt i aftaleperioden. Det fælles forretningsudvalg for 
sundhedsaftale samarbejdet godkendte i 2014, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland sendte en 
fælles nordjysk ansøgning ”Telemedicin til hjertesvigtspatienter” til den nationale pulje for nye 
telemedicinske afprøvningsprojekter i stor skala. Denne pulje er etableret i regi af den fællesoffentlige 
strategi for digital velfærd. Ansøgningen har fået tilsagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje. Det 
samlede projektbudget for telemedicin til borgere med hjertesvigt udgør 22.173.151 kr. over en 2-årig 
projektperiode. Tilskuddet til Nordjylland udgør over 1/3 af den nationale pulje.

Sagsfremstilling

Projektet til hjertesvigtspatienter tager afsæt i erfaringerne fra TeleCare Nord. Ved en høring i den 
administrative styregruppe for sundhedsaftaler blev der administrativt givet tilsagn om deltagelse fra 11 
kommuner og regionen betinget af, at baggrunden for ansøgningen blev yderligere udredt, og at der 
såfremt ansøgningen blev imødekommet, var en politisk behandling og godkendelse samt en dialog med 
PLO Nordjylland. 

Tilskuddet på 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje tager afsæt i, at et samlet Nordjylland står bag 
ansøgningen. Hvis der ændres på denne forudsætning vil Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete 
ændrings påvirkning på projektets vilkår og tilskud.

Baggrund for etablering af tværsektorielt telemedicinsk tilbud til patienter/borgere med hjertesvigt

Der er i de seneste 15 år konstateret en fordobling i antallet af indlæggelser forårsaget af hjertesvigt.
Antallet af borgere med hjertesvigt ventes at stige i takt med at levealderen forsat øges. Forekomsten 
stiger med alderen, særligt efter 65 år. Hjertesvigt udvikler sig langsomt og er i svær grad en stor 
begrænsning for den enkelte. Tidlig opsporing og behandling kan forsinke udviklingen i sygdommen.  

Der er store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem ressourcestærke og
ressourcesvage, indenfor alle aldersgrupper, og der er påvist højere dødelighed for enlige, for patienter der 
har været indlagt som somatiske patienter, for ressourcesvage pensionister, og patienter fra Region 
Nordjylland. 

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin, og med fokus på sygdomsundervisning, og 
rehabiliteringsindsatser, forventes det, at patienterne får en større indsigt i egen sygdom og derved 
motiveres til at tage bedre vare på sig selv med øget tryghed og sygdomsmestring til følge.

Der er forventet en målgruppe på ca. 600 patienter/borgere med diagnosen hjerteinsufficiens (hjertesvigt). 
Målgruppen er de svært syge hjertesvigtspatienter, hvor de fleste bliver, eller har været fulgt i en 
hjertesvigtsklinik. Et statistisk træk på 697 patienter som matcher projektets målgruppe viser, at der i 2014 
var 311 udskrivninger, 1.330 sengedage og 22 genindlæggelser indenfor max. 28 dage som kunne tilskrives 
hjertesvigt. I tilgift til dette havde gruppen 2.021 ambulante besøg og assistancer. 

Der er kun få erfaringer og varierende viden og evidens for effekten af telemedicin til målgruppen.
Baggrunden for støtten til hjertesvigtsprojektet fra den nationale pulje er derfor, at projektet skal bidrage 
til evidens for effekten af telemedicin til hjertesvigtspatienter. Der kan ikke på nuværende tidspunkt 
opsættes sikre bud på de potentielle effekter. Projektets effekter tager afsæt i erfaringer fra mindre danske 
pilotprojekter, internationale forskningsprojekter samt sundhedsfaglige drøftelser i den tværfaglige gruppe,
der har udformet den fælles ansøgning. For de patientnære effekter er der taget afsæt i de foreløbige 
forskningsresultater fra TeleCare Nord. 
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De patientnære effekter er øget tryghed, øget sygdomsmestring, bedre livskvalitet og forventet lavere 
dødelighed. I forhold til sundhedsydelser er det en reduktion i antallet af indlæggelser, reduktion af 
sengedage, færre genindlæggelser forårsaget af hjertesvigt, færre ambulante kontroller ved fremmøde, 
reduktion i de kommunale plejeydelser for de borgere, der i forvejen har disse ydelser (ca. 1/3 af 
målgruppen).

Da patientgruppen uanset indsats vil have en tiltagende forværring og dermed et stigende forbrug af 
sundhedsydelser skal det undersøges, om en reduktion af ydelser er mulig, eller om det alene er realistisk 
at skabe en opbremsning. 

Det vurderes at en større andel af borgerne med hjertesvigt, sammenlignet med KOL, vil være 
erhvervsaktive. Der kan derfor potentielt ske en positiv påvirkning af sygedagpengeområdet, hvis færre og 
kortere indlæggelser kombineret med øget sygdomsmestring omsættes i færre og kortere sygemeldinger. 
Dette potentiale er helt uafdækket i det nuværende erfaringsgrundlag, men kan søges afdækket.

Projektorganisering og økonomi for hjertesvigtsprojektet 
Hjertesvigtsprojektet tager afsæt i og genbruger organiseringen fra TeleCare Nord, således der sikres en 
stærk tværsektoriel forankring og et tæt administrativt og politisk ophæng i sundhedsaftalen.
Projektbudgettet for hjertesvigtprojektet tager afsæt i de omkostninger, der er afdækket i TeleCare Nord
og forudsætter, at tilbuddet til KOL patienterne fortsætter, så der er kørende drifts- og serviceydelser at 
tage afsæt i. Derved vil den bemanding, der vil være til drift af KOL, inddrages i opgaver i hjerteprojektet og 
understøtter driften af telemedicin til hjertesvigt.
I forhold til drift er der kun medtaget omkostninger til opskalering af drifts- og serviceydelser i forhold til at 
et servicecenter skal udvides med en ny patientgruppe. 

Det samlede projektbudget på 22.173.151 kr. består af tre dele:

 Finansiering med tilskuddet fra digitaliseringsstyrelsen med 8.862.900 kr. 

 Medfinansiering som udgør værdien af løn til eget personale i kommuner og region med 5.102.250 kr. 

 Projektparternes egenfinansiering med 8.208.000 kr. 
Fordeling af egenfinasiering på kommuner og region fremgår af nedenstående tabel:

Tilskuddet på 8,862.900 kr. fra digitaliseringsstyrelsen ydes til projektledelse, omlægning af arbejdsgange, 
implementering og evaluering. Den resterende projektøkonomi på 8.208.000 kr. omfatter udgifter til drift, 
udvikling og udstyr, kursusudgifter og tjenesteydelser, samt udgifter til medarbejdertimer (løn) på 
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5.102.250 kr. Den resterende projektøkonomi skal finansieres af regionen og kommunerne. I lighed med 
princippet fra TeleCare Nord fordeles omkostningerne 50/50 mellem regionen og kommunerne og mellem 
kommunerne i henhold til indbyggertal. Dog vil andelen af medfinansiering (timer) være højere for 
kommunerne i forhold til regionen med en 90 / 10 fordeling, idet kommunerne forventes at løfte opgaven 
omkring patientuddannelse og oplæring af borgeren, samt varetager opfølgningen på de telemedicinske 
data for størstedelen af borgerne. Dette afspejler den aftalte opgave og ansvarsfordeling i TeleCare Nord
KOL, som hjertesvigtsprojektet forventes at tage afsæt i.

Økonomien i hjertesvigtsprojektet udfoldes i bilag

Det indstilles:

 At deltagelse i hjertesvigtsprojektet drøftes.

 At der træffes beslutning om at deltage med den skitserede finansiering.



Bilag 

Telemedicin til hjertesvigt

På hjerteområdet er hjertesvigt en sygdom, hvor der opleves stigning i sygdomsforekomsten, og hvor 

der igennem de seneste 15 år har været en fordobling i indlæggelseshyppigheden for disse patienter. 

Kronisk hjertesvigt betegner en samling symptomer og tegn på, at hjertet ikke fungerer optimalt, fordi

pumpefunktionen er nedsat. Hjertesvigtssygdom er kronisk og fremadskridende. De hyppigste

problemstillinger og symptomer for en hjertesvigtspatient er åndenød og øget træthed. Pludselig

vægtøgning kan desuden være et tegn på forværring.

Der er påvist store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem ressourcestærke og

ressourcesvage, indenfor alle aldersgrupper, og der er påvist højere dødelighed for

følgende:

 Enlige patienter

 Tidligere somatiske indlagte patienter, og patienter der optræder i NIP 2007-09 med KOL og

apopleksi

 Patienter fra Region Nordjylland (i sammenligning med Hovedstaden)

 Gruppen af ressourcesvage pensionister, både i forhold til andre pensionister, de beskæftigede 

og andre med løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin, og med fokus på

sygdomsundervisning, og rehabiliteringsindsatser, kan det forventes, at patienterne får en

større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at tage bedre vare på sig selv med øget tryghed,

empowerment og sydomsmestring til følge.

Projektet skal bidrage til et solidt vidensgrundlag for udbredelse af telemedicin til nye grupper med

kroniske sygdomme, og sikre en videreudvikling og modning af hele implementeringsmodellen, som er

udviklet med TeleCare Nord KOL, til at kunne udbrede denne til nye områder. Med økonomiaftalen 

2015 og sundhedsaftalerne 2015-2018 er der afsat konkrete midler til samarbejdsprojekter, herunder til

sundhedstilbud på nye måder, og Region Nordjylland og de nordjyske kommuner skal blandt andet 

udbrede de gode erfaringer fra TeleCare nord til nye områder.

Med TeleCare Nord er opbygget et organisatorisk fundament at tage afsæt i ved opstart af en ny pati-

entgruppe. Projektet Telemedicin til hjerteinsufficiens er ansøgningens primære projekt. Såfremt der 

kan rejses ydereligere ekstern finansiering, vil der blive igangsat mindre delprojekter med fokus på te-

lemedicin til multisyge, telerehabilitering og teknologitest. 

Effekter og gevinster ved Telemedicin til borgere/patienter med hjertesvigt
Med hjertesvigt opstartes en ny patientgruppe, som kan forventes at have gavn af en telemedicinsk 

løsning, og hvor man vil forvente at se effekter både i forhold til sundhedsøkonomiske effekter og pati-

entnære effekter. Med en systematisk hjemmemonitorering og opfølgning forventes mulighed for at 
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opdage en eventuel forværring tidligere. Det forventes at der vil være positive gevinster ved indførelse 

af telemedicin til hjertesvigt i form af øget mestring af egen sygdom, øget livskvalitet og tryghed samt 

sundhedsøkonomiske gevinster som færre indlæggelser og genindlæggelser, samt mindre behov for 

kommunale plejeydelser. 

Der er sparsom viden om effekten af telemedicin, også i forhold til hjertesvigt, og området er præget af 

få erfaringer, både nationalt og internationalt. Projektet skal være med til at skabe viden om effekterne 

af telemedicin og profilere Nordjylland som en stærk tværsektoriel platform for udvikling af telemedi-

cin.

Tilsagn om tilskud
Der er givet tilsagn om tilskud fra Digitaliseringsstyrelsen på 8,8 mio. kr. Tilskuddet ydes primært til 

projektledelse, til understøttelse af omlægning af arbejdsgange (kursusdeltagelse) og til evaluering. Der 

er med tilskuddet derfor fuld dækning på udgifter relateret til disse omkostninger. 

Omkostninger forbundet med opstart af telemedicin til hjertesvigt
Ved fastsættelse af omkostninger forbundet med igangsætning af hjertesvigt er der taget afsæt i Tele-

Care Nords budgetter og aftaler med leverandører, kommunale og regionale aktivitetstal (tidsregistre-

ringer og ydelser) og skønnede estimater for opgjort aktivitet frem til januar 2015. Der er skaleret med 

afsæt i disse tal til at omfatte yderligere 600 borgere med hjertesvigt på telemedicin og med deltagelse 

af alle 11 kommuner og regionen. Samtidig er der nedjusteret på omkostningerne i forhold til, at der 

allerede er et fundament at tage afsæt i. Dette gælder i forhold til afvikling af kompetenceudvikling, 

hvor det forudsættes, at der er opbyggede kompetencer i regionen og kommunerne i regi af TeleCare 

Nord KOL, som kan udnyttes. Det gælder med hensyn til udvikling af it, hvor der er en udviklet platform, 

OpenTele, at udvikle og bygge videre på, og det gælder i forhold til projektledelse, som er nedskrevet i 

et omfang, der matcher opgaven med at opstarte en ny patientgruppe i et eksisterende organisatorisk 

samarbejde. Det samlede budget for igangsætning af telemedicin til hjertesvigt udgør således en 1/3 af 

budgettet for KOL med 22,17 mio. kr

Budgettet forudsætter dog, at der er et etableret driftsfundament, og at basisdriftsbemandingen bidra-

ger med ressourcer ind i hjertesvigtsprojektet, således der sker en koordinering på tværs af de teleme-

dicinske indsatser for KOL og hjertesvigt. Dette gør sig blandt andet gældende i forhold til opgaven med 

tidsregistrering og dokumentation, budget og regnskab, opgaven med at sætte hjerteprojektet i drift i 

forhold til servicecenterets underleverandøraftaler, samt opgaven med udarbejdelse og vedligehold af 

instrukser.

Budgettet er udarbejdet ud fra princippet om en 50/50 fordeling på fælles omkostninger forbundet 

med opstart. Fællesomkostningerne omfatter udgifter til teknologi (logistik og klargøring af udstyr, sup-

port, telekits, den telemedicinske platform OpenTele, udvikling i forhold til at omfatte endnu en pati-

entgruppe, andre varer og materialer og ekstern konsulentbistand). 

Medarbejdertimer v. opgaveudførelse ligger med en større andel af timer/løn hos kommunerne, idet 

kommunerne med opgave og ansvarsfordelingen i TeleCare Nord varetager patientuddannelsesopga-

ven og opfølgningen på borgernes telemedicinske målinger for størstedelen af borgerne. Denne forde-

ling vil blive afspejlet i den mulige modregning, som kan hentes hjem vedr. puljen til uddannelse og 

kompetenceløft.



3

Samlet økonomi vedr. Hjerteprojekt

Nationalt bidrag til Hjerteprojekt

Første element er den nationale bevilling. Ovenstående tabel beskriver sammensætningen af de midler 

der er bevilliget fra nationalt hold. Denne bevilling er fast og kan som udgangspunkt ikke ændres. Dette 

betyder at såfremt der er aktiviteter i denne tabel der fravælges eller ikke gennemføres bortfalder en 

del af bevillingen. Det nationale bidrag kan maksimalt udgøre 40% af det samlede budget. Det betyder 

at en nedjustering i det resterende budget samtidig giver en nedjustering af det nationale bidrag. 

Egenfinansiering – kommuner og region

Andet elementet er projektparternes egenfinansiering i kroner. Ovenstående tabel beskriver de pro-

jektudgifter, der skal finansieres af kommuner og region i fællesskab og udtrykker således den samlede 

regning, der skal betales for at finansiere hjerteprojektet, som det er skitseret. 

Den samlede finansiering andrager 8.2 mio. kr. som fordeles med 50 % til regionen og 50 % til de delta-

gende kommuner jævnfør den vedtagne fordelingsnøgle. 
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Medfinansiering ”timer” – kommuner og region

Det tredje og sidste element er medfinansieringen i timer. Denne del af budgettet til hjerteprojektet 

udgøres af de personaletimer det forventes, at regionen og kommunerne lægger i projektet. I neden-

stående tabel er budgettet til medfinansieringstimer skitseret. 

Idet den fra TeleCare Nord gældende opgave- og ansvarsfordeling er retningsgivende for det praktiske 

arbejde med oplæring, monitorering mv. er opgavefordelingen mellem region og kommuner her ca. 

90% / 10%. Denne fordeling afspejles naturligvis i den ”mulige modregning” som kan hentes hjem vedr. 

puljen til uddannelse og kompetenceløft i afsnittet ovenfor. 

Budget til de timer der skal leveres fra de enkelte parter i projektet er nedenfor skitseret ved en for-

ventning om deltagelse af 11 kommuner samt regionen. 
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Konkretisering af budgetposter

Finansieret af digitaliseringsstyrelsen
Uddannelse og kompetenceløft: 2.157.900,00 kr. til deltagelse

I gangsætning af Telemedicin til hjertesvigt vil involvere nye personalegrupper i kommuner og på syge-

huse, for hvem den telemedicinske opgave er ny. Samtidig kan aktørerne dog udnytte de telemedicin-

ske ressourcer på KOL området i både opgavevaretagelse og oplæring af nye personaler. Omkostnin-

gen til kompetenceløft er derfor reduceret i både kursusomfang og i forhold til forventning om antal 

deltagere.

Uddannelsesindsatsen omfatter én kursusdag for de telemedicinske aktører i kommuner og på sygehu-

se (beregnet med 75 i kommuner og 10 på sygehuse), én kursusdag for superbrugere (20 i kommuner 

og 8 på sygehuse), deltagelse i erfaringsbaserede klyngemøder (kommuner) og deltagelse i modulkur-

ser (8 moduler) for velfærdsteknologi for hjertesvigt (1000 deltagere, primært kommuner). Derudover 

er omkostning til afløsning ved kursusdeltagelse medtaget. 

Udvikling af modulkursus: 300.000,00 kr. til udvikling og produktion

Der udvikles og produceres et modulkursus målrettet hjertesvigt og velfærdsteknologi til den brede 

gruppe af sundhedsfaglige medarbejdere, som kommer i berøring med borgere med hjertesvigt, der 

anvender telemedicin. Kurset produceres efter konceptet for KOL med produktion af nye film og mate-

rialer, men dog med genanvendelse af nogle kursusmoduler.

Nyt spørgeskema til hjertesvigt: 200.000,00 kr. til udvikling

Ved inklusion af ny patientgruppe med diagnosen hjertesvigt skal der udvikles og implementeres nyt 

spørgeskema til hjertesvigt. Dette involverer sundhedsfaglige og lægefaglige kompetencer i forhold til 

det faglige indhold og til de kliniske arbejdsgange. Derudover teknisk implementering i OpenTele.

Konsulenter: 265.000,00 kr

Omfatter omkostninger til bl.a. it-konsulenter, praksiskonsulenter og sundhedsfaglige konsulenter, 

som skal løfte en opgave med at bidrage til beskrivelse af og befordre implementering af projektets 

tekniske og sundhedsfaglige indhold og produkter i nye arbejdsgange.

Husleje, arbejdspladser; 340.000,00 kr 

Dækker fælles udgifter med etablering af fælles projektledelse i gennem 2 år.

Projektledelse: 3.600.000,00 kr. 

En fælles projektledelse på Telemedicin ved hjertesvigt udgøres af tre normeringer igennem 2 år, som 

må betragtes som et minimum for igangsætning og gennemførelse af et nyt storskalaprojekt. Den fæl-

les projektledelse er samtidig afhængig af at kunne trække på ressourcer i basisdriftsbemandingen. 

Den fælles projektledelse har ansvaret for udviklingen af og fremdriften af projektet, herunder udvik-

ling af opgave og ansvarsfordelingen på hjertesvigt, beskrivelse af det sundhedsfaglige indhold, herun-

der inklusionskriterier, beskrivelse af og igangsætning af de tekniske løsninger, i samarbejde med ba-
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sisdriften at varetage kontakt til leverandører, sikre og koordinere implementering i kommuner, på 

sygehuse og i almen praksis. Derudover har projektledelsen en koordinerende funktion omkring den 

forskningsmæssige del i forhold til Aalborg Universitet. Desuden tilkommer økonomistyring og afrap-

portering til Digitaliseringsstyrelsen. 

Evaluering: 2.000.000,00 kr. 

Med øje for at et nyt projekt skal bidrage til et styrket videns og beslutningsgrundlag for at udbrede

telemedicin til nye patientgrupper og områder, er forskningsmæssig evidens for effekten af en indsats 

en styrke og vil kunne bidrage til dette beslutningsgrundlag samt medvirke til, at Nordjylland opnår

anerkendelse nationalt og internationalt på det telemedicinske område. 

Allerede nu har TeleCare Nord bevågenhed internationalt. Der indgås derfor et forskningssamarbejde 

med forankring ved Aalborg universitet, som skal belyse effekterne af telemedicin til hjertesvigtspati-

enter og med særligt fokus på effekt på sårbare patienter/borgere.

I den første fase af projektperioden vil evalueringen blive designet og tilrettelagt således, at der foku-

seres både på det patientrelaterede, det sundhedsøkonomiske og det organisatoriske, og med afsæt i, 

at de forskningserfaringer og delresultater, der allerede findes med TeleCare Nord udnyttes så vidt 

muligt. Dette er delresultater, som bl.a. beskriver øget livskvalitet for deltagerne og styrket empower-

ment. Forskningen tilrettelægges ud fra den præmis, at dette kan finde sted i et organisatorisk set-up, 

som skal afspejle, hvordan ordinær drift vil se ud. I den indledende fase til projektet nedsættes en ar-

bejdsgruppe, som beskriver et forskningssamarbejde, der kan finde sted indenfor projektperioden på 2 

år. Der vil evt. blive tale om post-doc ansættelser.

Projektparternes medfinansiering (Timer)
Løn til eget personale – kommuner: 4.655.900,00 kr

Omkostningen afspejler den faktiske opgave og ansvarsfordeling i TeleCare Nord på KOL, hvor kom-

munerne med afsæt i aftalt opgave og ansvarsfordeling løfter en væsentlig telemedicinsk opgave. Det 

er kommunerne, som inkluderer og oplærer borgeren og følger op på de telemedicinske data for stør-

stedelen af patientgruppen. Dette forventes tilsvarende i hjertesvigtsprojektet, men er dog endnu ikke 

aftalt.  Der er derfor en større udgift på kommunesiden i forhold til medfinansiering i form af timer, 

idet en væsentlig del af patientuddannelsen ligger i kommunen. Dette forhold afspejles til gengæld 

også i fordelingen af de tildelte projektmidler, hvor kommunerne vil modtage en større andel til dæk-

ning af timer i forbindelse med kompetenceudvikling (kursusdeltagelse) i og med flere personaler i 

kommunerne løfter opgaven.

Den telemedicinske opgave omfatter inklusion og oplæring af borgere i eget hjem eller i grupper (2,5 

timer pr. borger), kontakt med support og øvrige aktører, opfølgning på borgerens telemedicinske data 

to gange om ugen (gennemsnits opfølgning pr. borger: 15 min.) og følgende løbende kontakt til borge-

ren. Kompetencerne er på sygeplejefagligt niveau.
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Løn til eget personale – region: 446.500,00 kr.

Omkostningen afspejler den faktiske opgave og ansvarsfordeling i TeleCare Nord på KOL, hvor sygehu-

sene identificere og henviser patienter til det telemedicinske tilbud, samt varetager opfølgningen på 

de telemedicinske data for en mindre andel af målgruppen (estimeret til 10%). Dette kan være patien-

ter som på grund af forværring i sygdommen har behov for en tættere opfølgning i specialiseret regi i 

en periode. Den gennemsnitlige opfølgning er på 15 min. v. sygepl. og 5 min v. læge.

Kompetencerne er på sygeplejefagligt niveau og lægefagligt niveau.

Projektparternes egenfinansiering (Kroner, med 50/50 fordeling ml. region 
og kommuner)

Logistik og klargøring 343.000,00 kr.

Med afsæt i aftale med logistikleverandør, som omfatter klargøring af udstyr og MDM løsning er skale-

ret op til at omfatte yderligere 600 patientpakker 

Levering, ombytning og hjemtagning 576.000,00 kr.

Der er aftale med logistikleverandør om enhedspris for levering, ombytning og hjemtagning. Dette er 

beregnet for 500 nye leveringer i projektperioden (med afsæt i at der laves forskning med en kontrol-

gruppe, som derfor i første omgang ikke skal have leveret udstyr, og at der vil være frafald), og med en 

forventning om, at der i projektperioden vil være behov for ombytning eller hjemtagning hos op til 

10% af borgerne. 

Support: 174.000,00 kr.

Frederikshavn kommune løser i TeleCare Nord KOL i resterende projektperiode supportopgaven på 

vegne af alle aktører. Der er taget afsæt i denne supportaftale og skaleret op med 600 nye brugere.

600 nye TeleKit: 6.000.000,00 kr.

Omkostningen for det telemedicinske udstyr,TeleKit, er beregnet med 10.000 kr. pr stk. Der er bereg-

net for 600 nye TeleKit, som omfatter en tablet, blodtryksapparat,  saturationsmåler (iltmætning) og 

vægt, alle med bluetooth. Ved opstart af hjertesvigt forventes anvendelse af samme apparatur. 

OpenTele: 175.000,00 kr.

Med en ny patientgruppe skal OpenTele tilpasses og udvikles til at kunne omfatte dette. Brugergræn-

sefladen for de sundhedsfaglige skal udvikles. 

IT-drift: 200.000, 00 kr.
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Der skal lægges en ny patientgruppe på driftsserveren. 

Øvrig drift (pjecer, porto mv.): 350.000,00 kr. 

Med afsæt i TeleCare Nord KOL er skønnet en omkostning i forhold til øvrig drift, som omfatter udar-

bejdelse og tryk af informationsmaterialer til både patienter/borgere, til sundhedsfaglige og øvrige 

interessenter. Samt kursusmaterialer. Porto udgør en væsentlig omkostning v. udsendelse af materia-

ler til 600 borgere. Derudover omfatter dette befordring, rejser og konferencer.

Ekstern konsulenthjælp – Business Case: 250.000,00 kr.

Der er afsæt midler til ekstern konsulenthjælp, bl.a. ved udarbejdelse af Business Case. Ved afslutning 

af projektet skal der udarbejdes en business case.

Uddannelse (lokaler, forplejning, undervisere mv. ): 140.000,00 kr. 

Omkostninger forbundet med afvikling af kursusaktivitet for kommunale og regionale medarbejdere 

som har en telemedicinsk opgave. Denne omkostning omfatter afholdelse af superbrugerkurser, og 

kursus for telemedicinske aktører.
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