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Proces

Juni 2022 Komponent har leveret data til fælleskommunalt sekretariat

Juni 2022 Data er gennemgået med Komponent og kommunale repræsentanter

Juni 2022 Monitoreringsværktøj sendt til kommunerne (mulighed for validering i kommunerne)

Juni/juli 2022 Monitoreringsgruppe og fælleskommunalt sekretariat har udarbejdet Monitorering 2022

Aug. 2022 Monitorering 2022 behandles i embedsmandsudvalget 

Aug. 2022 Monitorering 2022 behandles i K29

Sep. 2022 Monitorering 2022 behandles i KKR



Udgifter på det specialiserede socialområde 2018 til 

2021
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Kommuneopdelt udgiftsudvikling 2018 til 

2021
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Opsamling –

udgifterne i alt

 Kommunerne i hovedstadsregionen 
anvendte i 2021 samlet set 17,5 mia.kr. 
på det specialiserede socialområde.

 5,6 mia.kr. til det specialiserede børne-
og ungeområde og 11,8 mia.kr. til det 
specialiserede voksenområde. 

 Fra 2018 til 2021 er udgifterne til det 
specialiserede socialområde steget 
med 3,6 pct. i kommunerne i 
hovedstadsregionen (på landsplan med 
5,1 pct.).

 Kommunerne i hovedstadsregionens 
budgetter for det specialiserede 
socialområde har været lavere end 
regnskaberne i alle årene.

 I 2021 var der en forskel på budget og 
regnskab på 0,7 mia. kr. 



Udgifter pr. indbygger i kommunerne i 
hovedstadsregionen og hele landet i 2021

Bostøtte Botilbud Dagtilbud Assistance
Krisecentre og

herberger
Misbrugstilbud Øvrige

KKR-H 940 5.331 1.187 578 586 549 650

Hele landet 1.267 5.627 1.111 670 492 394 738
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Udvikling i udvalgte diagnosegrupper 2016 til 2021
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Udvikling i udgifter til STU 2016-2021

*Kommunerne i hovedstadsregionen
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Opsamling –

voksenområdet 

 Fra 2018 til 2021 er udgifterne til det 
specialiserede voksenområde steget med 
5,1 pct. i kommunerne i 
hovedstadsregionen (på landsplan 7,2 
pct.).

 Der er højere udgifter til 
misbrugsbehandling, krisecenter, 
herberger og dagtilbud i kommunerne i 
hovedstadsregionen. 

 Udgifterne til botilbud har størst 
betydning for kommunerne i 
hovedstadsregionens udgifter til det 
specialiserede socialområde.

 Der har været en stigning i næsten alle 
diagnosegrupper fra 2016 til 2021 – størst 
stigning i autismespektrumforstyrrelser og 
ADHD.

 Der har været en stigning i brug af STU.



Udvikling i udgifter pr indbygger til forebyggende 

foranstaltninger 2018-2021

Familiebehandli
ng

Aflastning Kontaktperson
Anden hjælp fx

pæd. Støtte
Forebyg.

Indsatser § 11.3
Økonomisk

støtte

Særlige
dagtilbud og

særlige klubber
Øvrig

2018 1.725 789 735 492 89 287 1.093 423

2019 1.806 814 675 449 107 241 1.096 367

2020 1.963 811 666 497 75 195 1.123 366

2021 2.168 841 693 498 96 174 1.211 436

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

*Kommunerne i hovedstadsregionen



Udvikling i udgifter pr. indbygger til anbringelser 
2018 til 2021

Opholdssteder Døgninstitution Plejefamilier Netværksfamilier Sikrede institutioner Øvrig

2018 1.527 2.150 1.795 91 217 294

2019 1.399 2.064 1.736 85 198 301

2020 1.278 2.213 1.620 117 196 282

2021 1.317 2.184 1.368 364 201 234
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Opsamling –

børne-

ungeområdet 

 Fra 2018 til 2021 er udgifterne til det 
specialiserede børne- og ungeområde 
steget med 0,6 pct. i kommunerne i 
hovedstadsregionen (på landsplan 0,9 
pct.).

 Der ses særligt en stigning i udgifterne 
til familiebehandling (26 pct.).

 Enhedsudgifterne til forebyggende 
foranstaltninger og anbringelser er 
væsentligt højere i kommunerne i 
hovedstadsregionen end på landsplan.

 Stigningen har været størst i 
diagnosegrupperne 
autismespektrumforstyrrelser og angst. 

 Der har været en betydelig stigning i 
antal underretninger til kommunerne i 
hovedstadsregionen fra 2015 til 2020. 



Kommunernes køb af døgntilbud uden for 

egen kommune

 I 2021 købte kommunerne i hovedstadsregionen i omegnen af 4.400 

døgnpladser på det specialiserede socialområde uden for egen kommune.

 Den samlede udgift til køb uden for egen kommune var 4,5 mia. kr. og i 

omegnen af 2,1 mia.kr. heraf vedhører køb hos private/selvejende tilbud. 

 Der ses en betydelig stigning i udgifterne til køb af døgnpladser hos 

private/selvejende tilbud fra 2018 til 2021. 

 Antallet af helårspersoner på private/selvejende tilbud stiger fra 2018 til 

2021, mens der ses et fald i antallet at helårspersoner på kommunale tilbud 

købt uden for egen kommune. 

 Der ses en stigning i den gennemsnitlige enhedspris på private/selvejende 

tilbud fra 2018 til 2021. 



Embedsmandsudvalgets anbefalinger

 Kommunerne skal sikre den rette tilbudsvifte mhp. udviklingen i antallet af 

diagnoser. 

 Kommunerne skal være opmærksomme på tilbudsviften ift. særlige dagtilbud 

og særlige klubber og anvendelsen heraf. 

 Kommunerne skal have opmærksomhed på udgiftsudviklingen på krisecentre 

og herberger.

 Kommunerne skal have en særlig opmærksomhed på den store stigning i 

udgifterne til private tilbud.

 Kommunerne skal sikre validering af egne data i Danmarks Statistik.

 Kommunerne skal arbejde hen imod styrkede budgetforudsætninger for det 

specialiserede socialområde.



Rammeaftale 2023 til 2024



Rammeaftale 2023-2024

 Rammeaftalen udarbejdes i samarbejde 
med Region Hovedstaden, og skal 
godkendes i alle kommunalbestyrelser i 
regionen samt regionsrådet. 
Rammeaftalen er toårig.

 Rammeaftalen omfatter faglig udvikling, 
styring og koordinering af de højt
specialiserede kommunale og regionale 
tilbud.



Rammeaftale 2023-2024

Aftale om udvikling i 
udgifter og opfølgning

Monitoreringsrapport

Fokus på kvalitet og 
tilbudsvifte, 

herunder
økonomimodel

Udviklingstendenser
og spilleregler for 

samarbejde


