
STATUS PÅ UDVIKLING AF 
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specialiserede socialområde og specialundervisning

kkr hovedstaden



HVAD ARBEJDER VI MED?

Sociale indsatser:

Ophold på botilbud

Anbringelser

Støtte i hjemmet

Aflastningsfamilier

Merudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

M.v.

Målgrupper:

Udviklingshæmning

Psykiatriske diagnoser

Sociale problemer

Specialundervisning

Handicap

M.v. 

Rammeaftaler, styring og takster, samt 
koordination ift. Socialtilsyn og Børnehus



UDFORDRING I REGION HOVEDSTADEN

Men i perioden 
2014-2018 er
udgifterne til det 
specialiserede 
socialområde 
alligevel steget med 
4,5 pct.

Takstaftalen er en 
succes:
I perioden 2014-
2018 er de 
reduceret med 4,4 
pct. og i 2018-
2019 med 0,6 pct.



Halvdelen af verden:

Private tilbud (35 pct.)

Selvejende tilbud

Nye/ændrede tilbud

Tillægstakster

Halvdelen af verden:

Takstanalysen

FORKLARING?

Behov for at udvikle nye tilbud og 
en bedre model til at overvåge 

udgifter? 



Udfordringer

Stigende udgifter 

• Fra 2014 til 2017 er der sket en stigning på 12,9 procent i antallet af borgere, der 
modtager hjælp fra 59.610 til 67.288 personer på landsplan

Mangel på specialiserede tilbud i tilbudsviften

• 3 ud af 4 kommuner oplever udfordringer med at finde tilbud til forskellige målgrupper 
(autisme i kombination, ældre med psykiatrisk diagnose, udadreagerende unge mm.)  

Sammenhængende indsats for borgere med psykiske lidelser

• Med regionale tilbud og mellem kommunale tilbud (Beskæftigelse, bolig, social osv.)



Rammeaftale 2019-2020 - Udvikling af tilbudsviften

Afdækning af målgruppe - Kommunerne oplever primært 
udfordringer med at finde tilbud til:

• Voksne med autismespektrumsforstyrrelser kombineret 
med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, 
udadreagerende adfærd e.l. 

• Voksne med et massivt plejebehov kombineret med en 
psykiatrisk diagnose 

• Børn og unge med udadreagerende adfærd 

• Voksne med et massivt plejebehov kombineret med et 
aktivt misbrug 

• Børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser 



1. Én kommune bygger og drifter nyt tilbud

2. Leverandør bygger og drifter nyt tilbud (fx 
privat eller region)

3. Udvidelse med kapacitet på eksisterende 
tilbud

Indstilling til KKR – (Reduktion af risici):
- Konkret dialog med relevante tilbud om udvidelse

- Validering af målgruppens omfang hos kommunerne

- Økonomimodel for reduktion af risici forbundet ved udvikling af 
nye tilbud

Udvikling af tilbudsviften - Tre konkrete veje frem



Ny rammeaftale 2021-2022 - Udviklingsstrategi

‘Kvalitet’
1) Tilbudsviften
- Fortsætte med udvikling af tilbud til målgruppen af 

autismespektrumforstyrrede med adfærdsproblemer
- Udpege nye målgrupper
2) Borgere med psykiske lidelser
- Afdækning af, hvilke tilbud vi har



•Gennemsigtighed i mellemkommunal køb/salg af 
pladser
• Fair takstudvikling
• Fair overheadprocent
•Relevant opfølgning
•Understøtte udvikling på området (tilbudsviften)

Ny rammeaftale 2021-2022 - Styringsaftale



Ny model fra KLK til overvågning erstatter:
- Analyse af prisudviklingen i takstbelagte tilbud 
(takstanalysen)
- Analyse af tillægsydelser (tillægstakstanalysen)
- Analyse af udgiftsudviklingen (udgiftsanalysen)

- Ad ‘relevant opfølgning på rammeaftale’ -



Spørgsmål?


