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Side 3

1 (Åben) Temadrøftelse børn og unge i udsatte positioner
 
Sags ID: EMN-2020-05234

Resumé
Børneudvalget drøfter tema om børn og unge i udsatte positioner og tidlig indsats.

Baggrund
Nogle børn og unge befinder sig i kortere eller længere tid i udsatte positioner. Opmærksomheden 
på disse børn og unge er væsentlig i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids opgaveløsning. Med 
afsæt i Strategi for Fællesskaber arbejder vi på alle områder og i alle dele af barnets og den unges 
liv på at sikre muligheden for at deltage i fællesskaber så tæt på det almene som muligt.

I den indsats har det stor betydning, at vi har et særligt fokus på en tidlig indsats. Tidligt i forhold til 
barnet alder og tidligt i forhold til problemets opstående.

Bilag 1, Bilag om børn og unge i udsatte positioner og tidlig indsats, tjener som baggrundsviden for 
oplæg af cheferne for Børns Sundhed og Forebyggelse og Børn og Familie.

Bilaget indeholder følgende:
1. Introduktion
2. Om tidlig indsats
3. Eksempler på tidlig indsats i Gentofte Kommune

a) Barnets første 1000 dage
b) God Opvækst Dagtilbud og prøvehandling
c) STIME

4. Familiecentrets skilsmissekursus
5. Udviklingspotentiale

I forlængelse af oplæggene vil der være mulighed for spørgsmål og dialog om emnerne, herunder 
om udviklingspotentialerne.

Temadrøftelen sker i forlængelse af Børneudvalgets temadrøftelse den 21. august 2018 (punkt 1). 
Emnet var børn og unge med særlige behov. Til brug herfor blev der udarbejdet et 
baggrundsdokument, der indeholder en introduktion til det specialiserede område. Der er sket 
ændringer af både økonomisk, organisatorisk og faglig karakter siden.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Børneudvalget:

At Børneudvalget drøfter temaet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 børn og unge i udsatte positioner og tidlig indsats (3639764 - EMN-2020-05234)
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2 (Åben) Pædagognøgle
 
Sags ID: EMN-2020-04879

Resumé
I 2015, da pædagogandelen blev opgjort første gange, var den 59% - den er 67% i september 
2020. Da pædagogandelen er et centralt kvalitetsparameter, er det tidligere besluttet at sætte 
særskilt fokus på dette,og udvalget har løbende fået status på og oplæg om indsatsen.
I februar 2019 blev Børneudvalget forelagt en mere dybdegående redegørelse om udviklingen i 
pædagogandelen, og besluttede på den baggrund en række konkrete tiltag. I november 2019 blev 
disse tiltag fastholdt, samtidig med at det blev besluttet, at Børneudvalget fremadrettet orienteres 
om udviklingen i pædagogandelen hvert halve år i hhv. maj og november i Kvartalsrapporten

Forvaltningen har siden januar 2020 indhentet månedlige data for pædagogandelen, hvorfor der 
fra årsskiftet 2020/2021 kan udregnes et årsgennemsnit for pædagogandelen. Forvaltningen 
ønsker fremadrettet at give en årlig og en halvårlig afrapportering af pædagogandelen på 
baggrund af data for de enkelte måneder for Børneudvalget. 

Endvidere ønskes andelen fremadrettet opgivet således at der sondres mellem pædagoger, 
pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.
. 

Baggrund
Der er i de seneste år arbejdet med en række initiativer for at hæve pædagogandelen på 
dagtilbudsområdet, hvilket har givet effekt, da pædagogandelen fra 2015 er steget fra 59 % til 67% 
i september 2020.  Pædagogandelen var også i marts 2020 på 67%. 

I årene 2015–2018 er pædagogandelen opgjort hvert år på baggrund af tallene for september 
måned

På Børneudvalgets møde i november 2019, jf. dagsordenspunkt 1, blev det besluttet, at pædagog-
andelen fremadrettet skal opgøres to gange årligt. Dette er gjort på baggrund af data fra marts og 
september. I 2019 var pædagogandelen hhv. 65% i marts og 67% i september. Der blev samtidig 
besluttet en række andre tiltag for at øge pædagogandelen.
Det øgede fokus på områdets pædagogandel har bl.a. betydet,at Dagtilbud fra starten af 2020 har 
indhentet data på månedlig basis, fra såvel de kommunale som selvejende institutioner. Det 
betyder, at der fra årsskiftet og fremadrettet kan give et årligt vægtet gennemsnit for 
pædagogandelen.

Redegørelse for status for september 2020 findes i kvartalsrapporten. 

Generelt skal det bemærkes, at børnetallet på dagtilbudsområdet ændrer sig hen over året på 
grund af sæsonudsving. I august begynder en hel årgang – ca. 900 – børn i skole. De nye børn i 
daginstitutionerne starter ”rullende” hen over året fra august måned – i forhold til deres alder og 
forældres barsel. Det betyder, at børnetallet er lavest om efteråret og højest om foråret. Denne 
ændring i børnetallet løser institutionerne på forskellig vis, og det kan betyde, at institutionerne har 
flere medarbejdere ansat i midlertidige stillinger om foråret, hvor der er flest børn. Det formodes at 
disse ekstra ressourcer primært er medhjælpere. Det betyder, at pædagogandelen i marts ikke er 
direkte sammenlignelig med pædagogandelen i september. Endvidere modtager en række 
institutioner i perioder praktikanter, der tæller som pædagogmedhjælpere i opgørelsen, hvilket 
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tillige påvirke pædagognøglen hen over året ligesom institutionernes mulighede for at ansætte 
pædagogudannede personer ifm. med barsler, sygdom m.v. har betydning. 
Set i lyset af det svingende børnetal, praktikanter m.v., vil et årligt vægtet gennemsnit på baggrund 
af data for alle måneder give en mere stabil indikator for pædagogandelen for dagtilbud i Gentofte 
Kommune. 
Dagtilbuds ønske er fremadrettet at forelægge data for pædagognøglen som et vægtet gennemsnit 
for året i forbindelse med Børneudvalgets møde i februar 2020. For at sikre, at udvalget fortsat får 
løbende data foreslås det endvidere, at udvalget på augustmødet får data for perioden januar til 
juni. 

Dagtilbuds ønske er yderligere fra 2021 at indhente og oplyse pædagognøglen i tre kategorier 
fordelt på pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Hidtil er der alene 
sondret mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, og pædagogiske assistenter har talt som 
medhjælpere. Det vurderes formålstjenstligt fremadrettet at opgøre på tre kategorier, da 
pædagogiske assistenter har en pædagogisk uddannelse på 2 år og 1½ måned og både i forhold 
til lønvilkår og opgaveportefølje er defineret anderledes end pædagogmedhjælperne, der ikke har 
en pædagogfaglig uddannelse. 

Særligt for den kommende opgørelsen for 2020 bemærkes, at året har været præget af COVID-19 
– hvor der har været skærpede vejledninger og retningslinjer for blandt andet rengøring og mindre 
gruppe i daginstitutionerne, hvilket har krævet ekstra personaleressourcer under genåbningen og 
frem til sommerferien. Personaleressourcer som typisk ikke har haft en pædagogfaglig baggrund. 
Dette forventes at gøre udslag i tallet for 2020.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget:

1. At Børneudvalget årligt orienteres om udviklingen for pædagogandelen i februar på 
baggrund af et gennemsnit for året. 

2. At Børneudvalget orienteres ved en halvårsstatus for pædagogandelen til augustmødet.
3. At pædagogandelen fra 2021 opgøres på tre kategorier -  pædagoger, pædagogiske 

assistenter og pædagogmedhjælpere. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Rammeaftale 2021-2022
 
Sags ID: EMN-2020-04512

Resumé
KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region 
Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 på det højt specialiserede socialområde og 



Side 6

specialundervisningsområdet. Aftalen forelægges hermed til politisk godkendelse i Gentofte 
Kommune. 

Baggrund
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det 
specialiserede social- og undervisningsområde. Formålet er på tværs af kommunerne at sikre en 
bred og relevant tilbudsvifte til borgere, der på grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet 
eller lignende har behov for et specialiseret social- eller undervisningstilbud.

Rammeaftalens to kerneelementer er Udviklingsstrategien og Styringsaftalen.

Udviklingsstrategien skal:
 sikre og styre den faglige udvikling af de specialiserede tilbud i hovedstadsregionen, så alle 

driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud.
 skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.
 sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med 

komplicerede problemer.

Styringsaftalen omfatter bl.a.:
 Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem 

brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.
 Aftale om, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social-og 

specialundervisningsområde til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og 
lønfremskrivningen ift. pris- og lønniveauet i 2019.

 Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte 
omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et 
gennemsnitligt mål for kommunerne under ét.

De vigtigste ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020 fremgår nedenfor:
 Af rammeaftalens udviklingsstrategi udpeges der – ligesom i tidligere rammeaftaler – et 

fokusområde. Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus 
konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) 
Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 Der indføres en ’følg-og-forklar’-model, der betyder, at kommunerne skal indberette 
uregelmæssige takststigninger, der ikke kan forklares i den aftalte regulering ift. pris- og 
lønudvikling.

 Ny økonomimodel, der skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og 
pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov.

 Ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde, 
 der giver mulighed for at følge udgifter og forklare ændringer i disse – både på 

enkeltkommuneniveau og KKR-niveau.

Fristen for indsendelse af godkendt Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-
19 udskudt til d. 1. december 2020. Dette har undtagelsesvist åbnet mulighed for ikke kun at 
behandle Rammeaftalen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men også i de relevante 
stående udvalg.

Handicaprådet har på dets møde 19. oktober 2020 haft mulighed for at forholde sig til 
Rammeaftalen 2021-2022 forud for den politiske behandling. Rådet havde ingen bemærkninger.
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Foruden Rammeaftale 2021-2022 vedlægges tekniske bilag til Udviklingsstrategien og 
Styringsaftalen, hvor der findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, 
udviklingsprojekter, fokusområder m.v. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller

Til Skoleudvalget, Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:

At Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområde godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 02-11-2020

Anbefales.

Bilag
1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022 (3595391 - EMN-2020-04512)
2. Teknisk bilag til Udviklingsstrategien (3595407 - EMN-2020-04512)
3. Teknisk bilag til til Styringsaftale (3595400 - EMN-2020-04512)

4 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 3. kvartal 2020
 
Sags ID: EMN-2020-04743

Resumé
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 3. kvartal 2020 (bilag 1), 
budgetændringer (bilag 2) og analyse af underretninger (bilag 3).

Baggrund
I afrapporteringen for 3. kvartal 2020 er der fokus på:

Dagtilbud
Opgørelsen af pædagogandelen i september 2020 viser, at pædagogandelen er 67% i 2020.

Børn og Familie
Der er konstateret et foreløbigt fald i underretninger i 2020 i forhold til 2019. Et fald på 81 
underretninger, svarende til 9%. Dette kan skyldes den særlige situation, som COVID-19 har 
medført siden foråret 2020.  

Tandplejen
Grundet restriktioner under COVID-19-nedlukning og en vakant specialtandlægestilling er der 
venteliste til tandregulering.  Der er pt. en venteliste på 318 patienter, der venter på at komme i 
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gang med at få en bøjle. Derudover er pt. 736 patienter på venteliste til at blive vurderet af 
specialtandlæge.

Sociale Institutioner
Sociale Institutioner bliver årligt gennemgået og godkendt af Socialtilsynet. I tilsynsmodellen er der 
syv temaer. Ved seneste tilsyn er otte ud af ni institutioner vurderet til et gennemsnit på over 4 (på 
en skala fra 1-5).

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Børneudvalget:

At Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2020 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering Børneudvalget 3. kvartal 2020 (3643591 - EMN-2020-04743)
2. Budgetændringer 3. kvartal - Børn (3641708 - EMN-2020-04743)
3. Analyse af underretninger (3643639 - EMN-2020-04743)

5 (Åben) Implementering af den styrkede læreplan
 
Sags ID: EMN-2020-05202

Resumé
Den nye dagtilbudslov trådte i kraft den 1. juli 2018. Hovedformålet er bl.a. at styrke kvaliteten på 
dagtilbudsområdet via en ny pædagogisk læreplan, som alle institutioner og dagplejen skal have 
udarbejdet inden udgangen af 2020. Med dette punkt får Børneudvalget en status på arbejdet med 
implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i Gentofte Kommune.

Baggrund
Det centrale omdrejningspunkt for at styrke kvalitet i dagtilbud er indførelsen af en styrket 
pædagogisk læreplan, som hvert enkelt dagtilbud skal udarbejde for deres respektive 
børnegrupper i alderen 0-2 år og børnegruppen over 3 år. Den styrkede læreplan skal – med 
udgangspunkt i seks nye læreplanstemaer og et fælles pædagogisk grundlag, der gælder for alle 
dagtilbud i Danmark – sikre udvikling af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, der giver børn 
mulighed for at trives og lære. Læreplanen skal også styrke den systematiske tilgang til og 
evaluering af læringsmiljøet, arbejdet med børn i udsatte positioner, beskrive hvordan man 
samarbejder med forældre, hvordan man inddrager lokalsamfundet samt hvorledes der 
læringsmæssigt skabes sammenhæng til 0. klasse.
Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager således til en fælles forståelse af det pædagogiske 
værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.
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Kompetenceudvikling
Dagtilbud igangsatte arbejdet med implementering af den pædagogiske læreplan i alle dagtilbud 
umiddelbart efter, at Dagtilbudsloven blev vedtaget medio 2018. Deadline for implementering af 
læreplanerne var oprindeligt 1. juli 2020. Som følge af COVID-19 og en nødvendig omlægning af 
arbejdet i alle landets dagtilbud blev deadline udskudt til 31. december 2020. Ved årsskiftet skal 
alle dagtilbud således have udarbejdet en pædagogisk læreplan for deres respektive 
børnegrupper.

Dagtilbud har i 4K-regi (Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk) understøttet 
implementeringsarbejdet med et omfattende uddannelsesforløb for faglige ledere, faglige fyrtårne 
og dagplejen. Gentofte Kommune har på lige fod med landets øvrige kommuner modtaget 
ministerielle puljemidler til denne kompetenceudvikling. Under uddannelsesforløbet, der er 
gennemført i 2019 og 2020, er der i Gentofte Kommune uddannet 114 faglige fyrtårne ligesom 54 
ledere.

Et krav for at kunne modtage de ministerielle midler til uddannelse af det pædagogiske personale 
og lederne er, at der efter selve den faglige kompetenceudvikling sikres opfølgning. 

Dagtilbud har udviklet og planlagt et forankringsforløb for alle faglige fyrtårn og deres ledere. 
Deltagerne er fordelt på seks hold, der via tre heldags workshops suppleret af tre læringsbesøg i 
mindre grupper og på tværs af institutioner drøfter faglige problemstillinger i deres respektive 
dagtilbud. Forankringsforløbet er forsinket pga. corona, og de sidste forløb har opstart i 2021. 

Formålet med forankringsforløbene er at sikre, at læring hos faglige fyrtårne og ledere 
vedligeholdes, videreudvikles og forankres i praksis til gavn for institutionerne. Fyrtårnene 
videreudvikler og konsoliderer deres evne til at fremme faglig refleksion og udvikling – herunder at 
bidrage systematisk til at fremme pædagogiske processer og forløb, samt at være stærk til at 
sparre med kollegaer, således at dagtilbudslovens faglige ambitioner indfries.   

Løbende understøttelse
Sideløbende med uddannelse af faglige fyrtårne og gennemførelse af forankringsforløb har 
Dagtilbud siden medio 2018 aktivt understøttet arbejdet med at implementere den styrkede 
læreplan i de enkelte institutioner. Det er bl.a. sket ved tidligt i implementeringsfasen at facilitere 
læsesaloner, hvor lederne havde mulighed for at mødes og drøfte, hvad indholdet af den styrkede 
læreplan har af betydning for den pædagogiske hverdag. I perioden fra sommeren 2018 til foråret 
2020 er der endvidere afholdt seks fyraftensmøder for det pædagogiske personale med fokus på 
læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag. Der har til alle fyraftensmøder været stor 
tilslutning – ca. 150 pædagogiske medarbejdere og ledere er mødt frem til hvert arrangement. Pga. 
COVID-19 er der ikke holdt fyraftensmøder siden februar 2020.

Endvidere har pædagogiske konsulenter fra Dagtilbud i hele perioden bidraget med bl.a. facilitering 
og faglige oplæg på pædagogiske dage og personalemøder i en lang række dagtilbud. 

I efteråret og vinteren 2020/2021 fortsætter Dagtilbud med at tilbyde understøttelse til de enkelte 
dagtilbud, således at alle daginstitutioner har mulighed for at få den nødvendige hjælp til at få 
udarbejdet en læreplan. Dagtilbud vil ligeledes supplere den individuelle understøttelse med 
digitale inspirationsworkshop, hvor ledere og faglige fyrtårne på tværs af daginstitutioner kan 
udveksle viden og erfaring med arbejdet med den styrkede læreplan.

Kontinuerlig evaluering af den pædagogiske praksis er et nyt og meget centralt element i 
Dagtilbudsloven. Derfor iværksætter dagtilbud også specifik kompetenceudvikling inden for 
evaluering i to udvalgte dagtilbud. Kompetenceudviklingen påbegyndes primo november 2020. 
Målet er, at institutionerne efter endt kompetenceudvikling kan fungere som et videnscenter for 
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evaluering med pædagoger, der tager ud på andre institutioner og understøtter 
evalueringsarbejdet her. 
Der er modtaget midler fra Gentofte Kommunes Kompetenceudviklingspulje til såvel 
forankringsforløbene som til den særlige udvikling af kompetencer inden for evaluering. 

Nuværende status
Den 1. januar 2021 skal alle 44 daginstitutioner have lagt deres nye pædagogiske læreplan på 
deres hjemmeside. Såfremt en institution er beliggende på flere matrikler/består af flere afdelinger, 
skal der udarbejdes en læreplan for hvert hus. I september 2020 havde 40 institutioner/afdelinger 
ud af xx publiceret deres læreplan på institutionens hjemmeside. Flere ledere har endvidere oplyst, 
at de forventer at kunne publicere deres læreplanen i forbindelse med lancering af de nye 
hjemmesider for daginstitutionerne den 1. november 2020.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Børneudvalget:

At orienteringen om implementering af den pædagogiske læreplan tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-05385

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet.

Baggrund
Årsplan 
Børneudvalget 1. kvartal 2021 - 4. kvartal 2021
Årsplanen for Børneudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner 
til behandling.

Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder. 

Årsplanens formål er at være med til at sikre: 
At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
At der kan koordineres på tværs af udvalgene
At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der 
forventes drøftet på udvalgsmøderne.

Årsplanen opdateres hvert kvartal. 
Se bilag Årsplan for Børneudvalget 1. kvartal 2021 - 4. kvartal 2021. 
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Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den.

Trivselslineal
Børneudvalget har efterspurgt en introduktion til den Trivselslineal, som Børn og Familie 
planlægger at implementere for at kunne måle progression i sagerne.

På mødet vil der blive givet en kort introduktion til modellen og den bagvedliggende faglige 
tænkning.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan for Børneudvalget 1. kvartal 2021 - 4. kvartal 2021 (3629766 - EMN-2019-05385)
2. Trivselslinealen (3629755 - EMN-2019-05385)

7 (Lukket) Overvejelse om tilbud
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Introduktion
Børneudvalget havde på udvalgsmødet den 18. august 2018 en temadrøftelse om børn og unge i sårbare og 

udsatte positioner. Bilaget til temadrøftelsen gav en introduktion til målgruppen, indsatser og aktører, som 

målgruppen kan møde, når de har brug for støtte, hjælp eller behandling. Materialet gav også en 

introduktion til økonomien på området, en nøgletalssammenligning med Gentofte Kommune og andre 

kommuner. Til sidst blev det beskrevet, hvad Gentofte Kommune står på af allerede besluttede strategier 

og større udviklingsprojekter, som forventes at gøre en forskel for målgruppen, herunder bl.a. Strategi for 

Fællesskaber og God Opvækst.

PWC har for Gentofte Kommune gennemført to analyser af hhv. det specialiserede børneområde og 

specialundervisningsområdet, som har været drøftet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 og 

Børneudvalget den 18. august 2020. Anledningen til igangsættelsen af analyserne var et øget udgiftspres på 

de to områder. En af hovedkonklusionerne i begge rapporter er behovet for at udvikle tilbudsviften med 

flere tidlige, ”lette” indsatser for derved at forebygge behovet for mere indgribende indsatser.

Formålet med det følgende er at give en introduktion til, hvad der forstås ved tidlig indsats og efterfølgende 

gives eksempler på tidlige indsatser målrettet børn og unge i Gentofte Kommune.

Om tidlig indsats

Tidlig indsats handler om, at der sættes ind så tidligt som muligt over for børn, unge og familier i udsatte 

positioner. Jo før vi sætter ind, jo større er chancen for at forhindre problemer i at opstå eller udvikle 

sig. Det primære sigte med en tidlig indsats er således forebyggelse.

Forskning har på forskellig vis dokumenteret, at tidlige indsatser betaler sig – både når vi ser på barnets 

sundhed, trivsel, læring og muligheder for at lykkes i livet med uddannelse og job, men også 

samfundsøkonomisk. I den forstand kan den bagvedliggende tanke beskrives som en investeringslogik.
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Tidlig indsats kan både forstås som tidlig i alder og tidlig i forhold til et problems opståen. Derfor kan en 

tidlig indsats sættes i gang på alle tidspunkter i børn og unges liv alt efter problemets karakter, opståen og 

udvikling. Som en naturlig følge heraf er ”tidlig indsats” et begreb, som bruges af mange forskellige 

fagpersoner om forskellige problemstillinger. 

 Tidligt i alder: Det er i barnets første leveår, at grundlæggende kognitive, sociale og 

adfærdsmæssige kompetencer udvikles. Udsathed slår allerede igennem når børn er helt små og 

går i dagtilbud. Det kommer til udtryk ved en forskel på op til to år i børns sociale, sproglige og 

tidlige matematiske kompetencer allerede i 3-årsalderen og ved skolestart.

 Tidligt i problemudvikling: Nogle problemstillinger opstår først senere i børn og unges liv, 

eksempelvis tegn på diagnoser af psykosocial karakter, ligesom andre forhold og hændelser 

eksempelvis i barnets familie og nære miljø kan være udslagsgivende for dets udvikling og trivsel.

Eksempler på tidlig indsats i Gentofte Kommune
I det følgende gives eksempler på tidlige indsatser målrettet børn og unge i deres familier i Gentofte 

Kommune, herunder både indsatser som kan igangsættes tidligt i børnenes liv og indsatser, som kan 

igangsættes tidligt i en problemudvikling, når barnet eller den unge er blevet større.

Barnets første 1000 dage (indsats tidligt i barnets liv)
I indsatsen arbejdes der særligt med tilbud til børn og familier i udsatte positioner. Et af formålene er også 
at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejersker om denne målgruppe af børn og familier.

Alle kommunens 20 sundhedsplejersker er blevet uddannet på Københavns Universitet i ADBB-metoden, 
som er et screeningsværktøj til at måle spædbørns sociale tilbagetrækning. Spædbørn screenes i alderen 2 
måneder, 5 måneder og 9 måneder. Siden august 2019 er der foretaget i alt 600 screeninger, hvoriblandt 8 
har scoret på et niveau, der har medført en intervention. Alle forældre får vejledning i besøget ud fra, hvad 
barnet scorer på ADBB-skalaen.

Hvis barnet eller familien vurderes at have behov for det, tilbydes de gruppebehandling med COS-P (Circle 

og Security- Parent), hvor der arbejdes med forældre-barn tilknytning og relationen

Der er et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen og PPR om henvisningsmuligheder samt PPR-
supervision på sundhedsplejerskers optagelser af barnet i hjemmet (med forældres godkendelse), hvilket 
styrker vejledningen af forældrene.

Der er udviklet et flowdiagram, som viser handlemuligheder på baggrund af score, herunder besøg hos 

egen læge, ekstra sundhedsplejerskebesøg, henvisning til PPR-psykologer og underretning til Børn og 

Familie.

Sundhedsplejen har fået et fælles sprog til at beskrive børnene og deres udvikling. Det styrker vejledningen 

af forældrene, der bliver bedre i stand til at varetage deres børns udvikling, fordi sundhedsplejerskerne -

med inddragelse af PPR’s faglighed - er blevet bedre til at beskrive, hvad de ser ved barnet og hvordan dets 

udvikling kan understøttes konkret.
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Dagtilbud har fået bevilget 533.000 kr. fra en tildelingspulje under Børne og Undervisningsministeriet til at 

give 25 pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-2-årige i udsatte positioner, et kompetenceløft i 

form af et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i 

daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1000 dage.

Ud over kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere i 1000 dages programmet, styrkes 

samarbejdet mellem Dagtilbud og Sundhedsplejen. Sundhedsplejen har fået midler til at lave en styrket 

indsats i barnets 1000 første dage ved at tilbyde 1½ og 3 års besøg til sårbare familier, tilbyde 

forældreuddannelse til sårbare familier, samt styrke samarbejdet med dagtilbud omkring sårbare familier.

Samarbejdet mellem dagtilbud består også i systematisk overlevering af overgangsviden mellem 

Sundhedsplejen og dagtilbuddene (hvilket er muliggjort ved en systemintegration mellem de to 

fagsystemer Novax og Hjernen og Hjertet) samt at dagtilbuddene får mulighed for at henvise familier til 

forældrekurser (COS-P) hos Sundhedsplejen.

God Opvækst Dagtilbud og prøvehandling (indsats tidligt i barnets liv og tidligt i problemudvikling)

Den tværfaglige samarbejdsmodel på 0-6 årsområdet, ”God opvækst dagtilbud”, består af faste tværfaglige 

møder mellem de enkelte netværk af dagtilbud og tværfagligt team fra af hhv. Børn og Familie, 

Sundhedsplejen og PPR. Møderne afholdes hver 2. mdr. 

Ved at etablere et tæt, kontinuerligt samarbejde mellem de enkelt netværk af dagtilbud og et tværfagligt 

team, er målet at understøtte institutionernes arbejde med at skabe trivsel og læring for alle børn. 

Møderne skal sikre dagtilbud systematisk og lettilgængelig adgang til tværfaglig sparring om konkrete 

”førsagsbekymringer”, men også strategiske drøftelser af udviklingsbehov og – tiltag, som kan medvirke til 

at skabe højere pædagogisk kvalitet i institutionerne.

I to daginstitutioner gennemføres endvidere en prøvehandling med tværfaglige netværksmøder, som har til 

formål at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn ved at styrke den tidlige opsporing og forebyggende 

indsatser. Der er tale om to institutioner med børnegrupper, der er socioøkonomisk mere udsatte end børn 

typisk er på de øvrige institutioner. Formålet er på mange måder identisk med God Opvækst Dagtilbud, 

som beskrevet ovenfor. Men hvor samarbejdet i God Opvækst Dagtilbud er forankret i 

dagtilbudsnetværkene, er udgangspunktet for prøvehandlingen to udvalgte daginstitutioner, der på 

baggrund af børnesammensætningen vurderes at kunne drage fordel af modellen.

Prøvehandlingen består af tværfaglige møder à halvanden times varighed en gang om måneden.

Deltagerkredsen består af dagtilbudslederen, evt. særlige ressourcepersoner blandt det pædagogiske 

personale, en sundhedsplejerske, en psykolog, en logopæd og en rådgiver fra Børn og Familie.

Prøvehandlingen har to mål: 1) At etablere et tæt, kontinuerligt samarbejde mellem supportpersoner og 

daginstitutioner via tværfaglige møder. Møderne skal være en platform for de forskellige fagligheder og 

dagtilbuddene, hvor der både er mulighed for tværfaglig sparring om konkrete bekymringer, men også 

strategiske drøftelser af udviklingsbehov og tiltag, der medvirker til at skabe højere pædagogisk kvalitet i 
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institutionerne. 2) Møderne skal medvirke til at understøtte en tværfaglig support, der er lettere 

tilgængelig, har en høj kvalitet og er mere ressourceeffektiv.

På baggrund af løbende evaluering og slutevaluering vil der blive taget stilling til evt. justering og

forlængelse og udbredelse af indsatsen til flere daginstitutioner.

STIME (indsats tidligt i problemudviklingen)
Vi tilbyder tidlig indsats for børn og unge i mistrivsel for at forebygge mere vidtgående psykiatrisk indsats. 

Det drejer sig om børn og unge med svage til moderate symptomer inden for angst, tristhed /depression, 

selvskade og spiseforstyrrelse.

Sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og seks andre kommuner er 

der udviklet tidligere og hurtigere indsatser til børn og unge der viser tidlige tegn på angst, depression, 

selvskade og spiseforstyrrelser så de kan hjælpes inden problemerne ikke vokser sig alt for store. 

Indsatserne afprøves i 2020 og 2021. Indsatsen kaldes STIME (styrket tværsektoriel indsats for børn og 

unges mentale sundhed). Forligsparterne har med budget 2021 besluttet at fortsætte finansieringen af 

indsatsen i årene fremover, når den nuværende finansiering udløber i 2021.

Familiecentrets skilsmissekursus (indsats tidligt i problemudviklingen)
Familiecentret tilbyder kurser for skilte forældre. Kurserne består af undervisning med oplæg, individuelle 

øvelser og gruppedrøftelser, som refererer til den digitale platform SES – Samarbejde efter skilsmisse. Et 

program som Familiecenteret har været med til at udvikle. 

Forældrene får fuld adgang til at benytte platformens mange informations-, video- og øvelsesprogrammer 

og anvises i, hvilke dele de med fordel kan orientere sig i imellem undervisningsgangene. 

Forældrene tilbydes op til 5 samtaler efter deltagelse i kurset. Samtalerne har til formål at støtte
forældrenes refleksion over egen og børnenes specifikke situation, at støtte den indbyrdes afklaring og at 
omsætte de givne råd til praksis. Kurset tilbydes både som en tidlig forebyggende indsats samt som led i en 
eventuel familiebehandling. 

Det fremgår af PWC’s analyse af det specialiserede børneområde, at 10% af alle sager i Børn og Familie har 

skilsmisser som primær årsag.

Udviklingspotentiale
Både på landsplan og i Gentofte Kommune er der en stigning i antallet af børn, som har et stort fravær i 

skolen. Vi er i gang med at udvikle metoder til at imødekomme denne problemtik. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe som udvikler på metoden og laver prøvehandlinger, med henblik på at kunne udbrede 

erfaringerne. 

Både når det handler om indsatser ift. skolevægring og når det handler om andre indsatser over for børn og 

unge med et særligt behov for støtte, er det en central forudsætning for at følge indsatsens effekt og 

barnets progression, at de fagprofessionelle sammen med barnet kan opstille tydelige og målbare mål. 

Med en ansøgning om kompetenceudvikling på tværs af fagligheder ønsker vi at blive endnu stærkere og 

mere kompetente til at samarbejde med børn, unge og familier om målbare mål. Det vil betyde: A) At vi 

bliver bedre til at sætte ind med den rette indsats og støtte til gavn for barnet og familien, B) At vi kan styre 

indsatser og støtte bedre, fordi det bliver tydeligt, hvilken forbedringer der ønskes opnået og C) At vi får en 
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bedre styring af kommunens økonomi, fordi det bliver tydeligt om en indsats har den ønskede gavnlige 

effekt og hvornår målet er opnået og indsatsen skal stoppe. 

Både i Gentofte kommune og på landsplan er vi udfordret af stigningen i børn og unge med psykiatriske

diagnoser, dobbelt diagnoser og trippel diagnoser. Inden for området har vi viden om flere af diagnoserne, 

men specielt inden for angst har vi endnu ikke de kompetencer der skal til for at imødekomme dette. Så vi 

arbejder både med at se på udviklingen af kompetencer i forhold til personalet inden for konkrete 

diagnoser men også inden for kombinationer af diagnoser. 
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Forord

KKR Hovedstaden Rammeaftale 2021-2022 3

Med Rammeaftale 2021-2022 sætter Hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden retningen for de kommende års 
samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og styring på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde i Region Hovedstaden.

Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde, som kommunerne samarbejder om 
bl.a. for at sikre de rette tilbud til målgrupper af borgere med særlige behov. 

I Rammeaftale 2021-2022 vil vi sætte fokus på kvalitet. Retningen er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen. Vi vil
i fællesskab videreudvikle vores tilbudsvifte, så vi sikrer de rette tilbud for borgere med komplekse udfordringer, herunder et 
særligt fokus på kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Målet er, at udvikle kvaliteten i de tilbud vi giver 
borgerne i Hovedstadsregionen og dele viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker på tværs af kommuner og region. 

Vi ser frem til samarbejdet om at udfolde rammeaftalens visioner og initiativer til konkret handling og det er vores håb og 
ønske, at rammeaftalen kan være med til at løfte og fokusere vores samarbejde på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde i Hovedstadsregionen.

Med venlig hilsen

Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden
Karsten Søndergaard, Næstformand for KKR Hovedstaden



Indledning
• Rammeaftalen 

for 2021-2022 
er toårig. 

• Rammeaftalen 
2021-2022 er 
godkendt af 
alle kommuner 
i hovedstads-
regionen og af 
Region 
Hovedstaden. 

• Rammeaftale 
2021-2022 er 
gældende for 
perioden 1. 
januar 2021 til 
31. december 
2022.

KKR Hovedstaden Rammeaftale 2021-2022 4

Behovet for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet kan 
opstå på grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet eller lignende. 
Her kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene, og der er behov for et stærkt 
tværkommunalt samarbejde. Derfor køber og sælger vi pladser af og til hinanden. 
Vores fælles ansvar indebærer også et forsyningsansvar for, at vi samlet set har de 
tilbud, der skal til for målgruppen. Det er centralt, at vi har en relevant tilbudsvifte, 
som passer til det, der efterspørges. 

Når kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden leverer ydelser på 
et højt specialiseret niveau, er de baseret på højt specialiserede kompetencer, faglig 
viden, vidensbaserede metoder, særligt avancerede velfærdsteknologier og særlige 
fysiske rammer. 

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i denne 
rammeaftale, der består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Det er kommunernes 
ansvar at koordinere det 
højt specialiserede social-
og specialundervisnings-
område på såvel børne-
og ungeområdet, som 
voksenområdet. 

Som følge heraf har 
kommunerne ansvaret 
for at udarbejde en 
rammeaftale for det højt 
specialiserede social- og 
specialunder-
visningsområde. 

Rammeaftalen skal 
indgås senest d. 1. 
december 2020.



Udviklingsstrategi 2021-2022 Formålet med 
udviklingsstrategien er: 

• At sikre og styre den faglige 
udvikling af tilbuddene i 
hovedstadsregionen, så alle 
driftsherrer til stadighed er i 
stand til at tilbyde de rigtige 
tilbud af høj kvalitet også til 
små målgrupper og 
målgrupper med 
komplicerede problemer. 

• At skabe synlighed og 
gennemskuelighed om 
kapacitet og behov for 
pladser. 

• At sikre koordination og 
udvikling af nye tilbud særligt 
til små målgrupper og 
målgrupper med 
komplicerede problemer, så 
ekspertise og ressourcer på 
særlige områder anvendes 
hensigtsmæssigt. 
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Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet.

Dette fokus konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder for 2021-2022: 
1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. 

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
Med forrige Rammeaftale 2019-2020, satte KKR Hovedstaden fokus på tilbudsviften og herunder 
en afdækning af, hvilke målgrupper, kommunerne i Hovedstadsregionen oplevede de største 
udfordringer med at finde relevante tilbud til. På baggrund af denne afdækning valgte KKR 
Hovedstaden at arbejde videre med målgruppen ”voksne med autismespektrumforstyrrelser 
kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.”.

Dette arbejde videreføres i Rammeaftale 2021-2022 med henblik på at etablere flere pladser på 
relevante tilbud til borgere i målgruppen. 



Fokusområder  
2021-2022
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2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. 
Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på 
tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger 
på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt 
kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til 
borgere med psykiske lidelser, som der er behov for. Et fokus vil 
ligeledes være samarbejdet med psykiatrien og videndeling på tværs.

Der vil blive udarbejdet en afdækning af, hvilke tilbud der findes i 
Hovedstadsområdet til borgere med psykiske lidelser. Det kan være fra 
forskellige kommunale forvaltninger, eksterne aktører m.fl. 
Afdækningen skal løfte en debat om kvalitet overfor borgeren, best
practise, og hvorvidt vi mangler  tværkommunale løsninger og et 
særligt fokus på udsatte borgere.

Herudover vil der fortsat være fokus på at skabe synlighed og 
gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. Kapacitet- og 
belægningsanalysen gennemføres fortsat for Hovedstadsregionen og 
indeholder derudover analysen af de lands- og landsdelsdækkende 
tilbud, dog i en mindre tabeltung udgave. Udviklingen i de private 
tilbud vil også indgå i arbejdet.

Læs mere om udviklingsstrategien i det tekniske bilag 2.

Kvalitet 

Fokus 1: Udvikling af en 
relevant og aktuel 
tilbudsvifte (fortsat)

Fokus 2: Kommunale 
indsatser til borgere 
med psykiske lidelser



Fælles mål
Fælles mål for det tværgående 
højt specialiserede social- og 
specialundervisningsområde:

• Vi vil styrke kommunernes forudsætninger 
for at give børn, unge og voksne med 
særlige behov adgang til de nødvendige 
højt specialiserede tilbud og kompetencer.

• Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, 
både fagligt og økonomisk, om de 
tværgående højt specialiserede tilbud i 
hovedstadsregionen.

• Vi vil arbejde målrettet for, at alle højt 
specialiserede tilbud har et fast fokus på at 
anvende og udvikle ‘bedste praksis’ med 
henblik på effektive indsatsforløb baseret 
på høj faglighed og størst mulig 
omkostningseffektivitet.
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De fælles mål er godkendt i KKR Hovedstaden, de 29 kommuner og 
Region Hovedstaden. Målene udgør rammen for samarbejdet i regi af 
Rammeaftalen i perioden 2018-2021. 

De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på 
tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af 
Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en 
betydelig fælles indsats, som fx kvalitet i tilbudsviften og i 
socialpsykiatrien.

Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og 
Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt 
specialiserede social- og specialundervisningsområde. Denne dagsorden 
skal understøtte kommunernes ansvar for det højt specialiserede social-
og specialundervisningsområde, herunder forsyningsansvaret for de højt 
specialiserede indsatser. 



Styringsaftale 2021-2022
Styringsaftalen 2021-2022 omfatter: 

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som 
understøtter samarbejde og dialog mellem 
brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete 
forløb ved køb og salg af pladser 

- Aftale om, at udgifter per dag i de takstbelagte 
tilbud på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde til og med 2022 
maksimalt må stige med pris- og 
lønfremskrivningen ift. pris- og lønniveauet i 2019 

- Aftale om, at der fra den nuværende aftalte 
vejledende norm for beregning af de indirekte 
omkostninger for kommunale tilbud 
(overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et 
gennemsnitligt mål for kommunerne under ét

- Aftale om at understøtte det fortsatte arbejde 
med tilbudsviften – herunder udvikling af relevante 
og aktuelle tilbud
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I hovedstadsregionen driver flere kommuner og Region Hovedstaden tilbud på det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde, som andre kommuner kan 
benytte til mennesker med særlige behov. Køb og salg af pladser på disse tilbud 
sker på baggrund af en dialog mellem kommuner og driftsherrer om de konkrete 
forløb. Styringsaftalen i Rammeaftalen understøtter denne dialog og er med til at 
lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de sociale tilbud. 

Efter flere års fokus på økonomi og takstudvikling, er der nu plads til et øget fokus 
på kvalitet. Dette er et fælles ansvar for kommunerne i Region Hovedstaden. 
Styringsaftalen omhandler derudover, hvordan vi opretter nye pladser, udvider 
samt understøtter udvikling af tilbudsviften gennem en fælles økonomimodel. 

I styringsaftalen 2021-2022 er det bestemt, at kommunerne blot skal regulere 
taksterne i forhold til pris- og lønudvikling. Hvis man fraviger det aftalte fx grundet 
en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til 
Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde. 

Læs mere om modellen for opfølgning på takstaftalen i teknisk bilag 1 til 
Styringsaftalen.



Nyt i styringsaftalen 2o21-2022
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Der mangler økonomiske incitamenter til at udvikle nye tilbud og pladser. Dette skyldes bl.a. anlægsloftet og at enkeltkommuner ikke 
kan fylde et tilbud op med egne borgere. KKR Hovedstaden besluttede derfor på sit møde den 7. februar 2020 at udvikle en 
økonomimodel, som kan forpligte kommunerne i hovedstadsregionen til udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte. 
Modellen skal skabe driftssikkerhed i opbygningsfasen. Takstniveauet skal flugte med det nuværende niveau og omfatte anlægs- og 
driftsudgifter jævnfør model for beregning af takster. Anlæg af denne type tilbud friholdes af anlægskommunens anlægsramme, idet: 
”de 29 kommuner i Hovedstaden anerkender, at når der er tiltag af denne karakter, så ligger det udover kommunens eget anlægsloft.”

Modellen skal i første omgang benyttes til at udvide med pladser på eksisterende tilbud for målgruppen: ’Voksne med 
autismespektrumforstyrrelser i kombination med andre adfærdsudfordringer mm.’. På sigt skal modellen kunne bruges i arbejdet 
med andre målgrupper, som KKR Hovedstaden beslutter i regi af rammeaftalen.

Modellen fungerer i et samarbejdsspor omkring den målgruppe, som KKR Hovedstaden beslutter. Driftsherrer kan komme med 
konkrete projektforslag til etablering af nye pladser eller tilbud ud fra følgende økonomiske rammer:
• I en opstartsperiode på op til tre år gælder der en abonnementsordning 
• Maksimalt 75 procents underskudsdækning/garanti af pladser, evt. med årlig aftrapning (f.eks. 75-50-25) 
• Underskudsdækningen deles mellem de interesserede bruger-kommuner eller iblandt Hovedstadens 29 kommuner efter 

befolkningsandele

Ny økonomimodel
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Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning har bedt KLK (KL’s 
konsulentvirksomhed) om, at udvikle en ny model til monitorering af udvikling af udgifterne på det specialiserede 
socialområde i hovedstadsregionen. Modellen skal erstatte de tidligere takstanalyser, tillægstakstanalyser og analyser af 
udgiftsudviklingen som i stedet erstattes af ad hoc analyser. 

Modellen følger udgiftsudviklingen generelt og på et mere detaljeret niveau. Den nye model giver mulighed for at følge 
udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i hver enkelt kommune, såvel som for alle kommuner i KKR 
Hovedstaden under ét. Dermed ses bredere på kommunernes omkostninger og på data, som i forvejen er tilgængelige. 
Ligeledes vil den bidrage til at skabe overblik over det sociale område. 

Monitoreringsmodellen er godkendt af Embedsmandsudvalget for det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde (maj 2020). Monitoreringsopgaven er forankret i Fælleskommunalt sekretariat for det 
specialiserede socialområde, og rapporten vil årligt fremgå af den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Til monitoreringen benyttes Danmarks statistik. Specialundervisningsområdet indgår ikke i analysen.

Læs mere om styringsaftalen i det tekniske bilag 1.

Nyt i styringsaftalen 2o21-2022
Ny monitoreringsmodel

http://www.rammeaftale-h.dk/


KKR Hovedstaden Rammeaftale 2021-2022 11

Nyt i styringsaftalen 2o21-2022

Nationale initiativer til mere gennemsigtighed i takststrukturen 

Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen via:

1.Justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst fra 1/1-2022. 

2.Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres så omkostninger til sundhedsfaglig 
behandling, der er led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud og at borgerens aktuelle opholdskommunes udgifter til 
øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune. Dette med forventet ikrafttræden hhv. 1/1-2022 
(ændring af Serviceloven) og 1/1-2021 (ændring af Sundhedsloven og Retssikkerhedsloven).

3.Udarbejdelse af standardkontrakt som anbefales anvendt ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede 
socialområde. Standardkontraktskabeloner vil ligge klar på sekretariaternes hjemmeside og Tilbudsportalen pr. 1/1-2021, 
hvorfra Rammeaftale 2021-22 er gældende.

For uddybning se Styringsaftalens afsnit 10 i teknisk bilag 1 til Rammeaftale 2021-2022.
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Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har mulighed for at udsende centrale udmeldinger om udvalgte målgrupper. Formålet er at sikre den 
nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til 
målgruppen. Det er vigtigt, at tilbuddene er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne. 

Socialstyrelsen har i november 2019 og januar 2020 udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere 
som et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-2022. De tre målgrupper er: 

• Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug 
• Borgere med udviklingshæmning og dom 
• Borgere med svære spiseforstyrrelser

Samtlige 29 kommuner i Hovedstaden har bidraget til den tværkommunale og tværregionale afdækning af målgrupper og 
tilbudsstruktur på de tre områder, og Hovedstadsregionens fælleskommunale sikring af det fornødne og rette udbud af højt 
specialiserede tilbud tilpasset alle tre målgrupper, føder ind i rammeaftalens overordnede udviklingsfokus på kvalitet.

Afrapporteringerne vil danne baggrund for kommunalbestyrelsernes fremtidige dialog med Socialstyrelsen om sikring af 
det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud tilpasset målgruppernes specifikke behov.

Mere information om de centrale udmeldinger kan findes her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-
udmelding (hentet den 7.maj 2020)

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-udmelding
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1. Indledning 
Udviklingsstrategien giver et samlet overblik over de tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, samt 

kommunalbestyrelsernes og KKR Hovedstadens overvejelser over behov for tilbud og sammenhæng 

mellem tilbuddene i hovedstadsregionen. Formålet med Udviklingsstrategien er at fastsætte, hvilke 

udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til 

tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.  

 

KKR Hovedstaden satte med Rammeaftale 2019-2020 fokus på tilbudsviften, og herunder en afdækning af 

hvilke målgrupper, som kommunerne oplevede de største udfordringer med at finde relevante tilbud til. 

Med Rammeaftale 2021-2022 har KKR Hovedstaden udpeget kvalitet som nyt udviklingsstrategisk fokus. 

Arbejdet med kvalitet konkretiseres i to tematiske fokusområder, henholdsvis Udvikling af en relevant og 

aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. 

 

Ift. det tematiske fokusområde om Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte har KKR Hovedstaden 

valgt at arbejde videre med målgruppen ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med 

selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.”. Dette arbejde fortsættes 

altså i Rammeaftale 2021-2022 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgere i 

målgruppen. Det tematiske fokusområde skal sikre, at kommunerne i hovedstadsregionen samlet set har 

de tilbud til borgere i målgruppen, som lever op til kommunernes behov.  

 

Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder, kommuner 

og region ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger. Det overordnede mål med det tematiske 

fokusområde om Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser er at sikre et fælleskommunalt 

fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Dette skal øge borgerens oplevelse af sammenhæng og understøtte de 

fælleskommunale løsninger. Det tematiske fokusområde vil danne baggrund for en afdækning af 

hovedstadsregionens kommunale og regionale tilbud til borgere med psykiske lidelser fra forvaltninger, 

eksterne aktører m.fl. 

Fokus på kvalitet vil dermed præge det udviklingsarbejde, som bliver sat i værk i Rammeaftaleregi over de 

kommende to år.  

 

Brugerorganisationer vil blive inddraget i processen med implementering af Rammeaftale 2021-2022 

gennem det politiske dialogmøde. Her er Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre 

repræsenteret. Der gennemføres desuden dialogmøder med hhv. Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus 

Hovedstaden. 

 

I nærværende Udviklingsstrategi gennemgås, hvilke tilbud der indgår i Rammeaftale 2021-2022, de mest 

specialiserede tilbud på hhv. børne, unge- og voksenområdet, de lands- og landsdelsdækkende tilbud, de 

sikrede afdelinger og tilbud udpeget af Koordinationsforum samt udvikling i kapacitet og belægning på 

tilbuddene.   
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2. Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2021-2022 
Definitionen af tilbud der er omfattet af Rammeaftalen 2021-2022 tager udgangspunkt i seks kriterier. 

Disse kriterier beror på særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som tilbud omfattet af 

Udviklingsstrategien i Rammeaftalen skal imødekomme. 

Udviklingsstrategien har det primære fokus på højt specialiserede sociale- og specialundervisningsindsatser 

til borgere med de mest komplekse og særlige behov. Ligeledes er fokus på indsatser, som anvendes af 

mange kommuner, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at kunne drives rentabelt og med høj 

faglighed. Det er dog som udgangspunkt det faglige og økonomiske koordinationsbehov, der er afgørende 

for, om et tilbud er omfattet af Udviklingsstrategien. 

Til trods for, at de selvejende institutioner ikke længere er en del af Rammeaftalen, er de inkluderet i 

opgørelser over kapacitet og belægning.  

Udviklingsstrategien rummer også højt specialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med 

mindre specialiserede tilbud. Desuden er alle regionsdrevne tilbud inkluderet i Udviklingsstrategien, jf. 

bekendtgørelsen.  

 

 
Rammen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. 

Siden Rammeaftale 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt 

specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de mest specialiserede tilbud 

inden for det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at give tilbuddene en særlig tværkommunal 

opmærksomhed og sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. 

 

Der opstilles seks kriterier, der beskriver de særlige behov og karakteristika hos målgrupperne, som de 

mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et tilbud skal kunne opfylde minimum fem af disse 

kriterier, førend tilbuddet kan defineres som værende mest specialiseret. 
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Der er defineret en række procedurer og tiltag omkring løbende revurderinger af de mest specialiserede 

tilbud, der blandt andet imødekommer nogle opmærksomhedspunkter og hensyn, herunder:  

- At et tilbuds opfyldelse af kriterierne i ét år ikke er lig med en varig opfyldelse.  

- At de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes.  

- At nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien løbende og systematisk 

skal vurderes i forhold til kriterierne.  

Procedurerne giver mulighed for at igangsætte særlige fælleskommunale tiltag, såfremt et af de mest 
specialiserede tilbud bliver truet af lukning. 

 

2.1 Kriterier for tilbud omfattet af Udviklingsstrategien 
Definitionen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2021-2022 tager udgangspunkt i seks 
kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som tilbud omfattet af 
Udviklingsstrategien i Rammeaftalen skal imødekomme.  
 
Et givent tilbud skal leve op til følgende regel: 
 

- Tilbuddet skal kunne opfylde minimum 4 ud 6 kriterier, hvoraf to af disse skal være kriterium 4 og 
5. 

 
Nedenfor gennemgås de seks kriterier enkeltvis: 
 
Kriterium 1: Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der grundet den lille volumen 

ikke er grundlag for at opbygge faglig specialviden i en enkelt kommune.  

Defineret som i gennemsnit maksimalt et tilfælde om året pr. 1.000 borgere i alderen 0-64 år (svarende til 

ca. en promille). 

 

Kriterium 2: Målgrupperne skal have en stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger defineret som 

tre eller flere samtidige funktionsnedsættelser, to eller flere diagnoser eller tre eller flere omfattende 

begrænsninger af længerevarende eller kronisk karakter. 

Som udgangspunkt er der tale om mennesker, der har brug for støtte i form af døgn- og botilbud eller 

botilbudslignende tilbud. 

Børn, unge og voksne udredt til at have svære eller fuldstændige problemer/begrænsninger knyttet til 

sygdom, handicap, misbrug og/eller kriminalitet, jf. VUM og Socialstyrelsens udredningsværktøj på 

børnehandicapområdet.  

 

Kriterium 3: For at opretholde og udvikle de højt specialiserede indsatser, er der behov for et større 

geografisk optageområde, som ofte vil være hele regionen.  

 

Kriterium 4: Der er behov for faglig koordinering og samarbejde på tværs af kommuner, sektorer mv. for at 

sikre fastholdelse af højt specialiseret viden og faglige miljøer, forskning og faglig udvikling, samt måling af 

effekt og udvikling af evidens.  

Højt specialiserede indsatser tilrettelagt for det enkelte barn, den enkelte unge eller voksne, kræver 

koordinering mellem specialister, der ofte vil være placeret i forskellige sektorer (fx kommune, 

sundhedssektor og kriminalforsorg).  

Indsatser leveret på et højt specialiseret niveau kræver en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang.  
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Kriterium 5: Der er behov for organisatorisk koordinering på tværs af kommuner, sektorer m.v. for at sikre 

økonomisk bæredygtighed.  

Da indsatserne i mange tilfælde er målrettet grupper med en lille volumen, forudsættes der typisk et større 

befolkningsgrundlag for, at specialiserede indsatser og vidensmiljøer kan drives og udvikles rentabelt.  

Min. 50 procent af pladserne skal anvendes af borgere uden for driftskommunen målt som et gennemsnit 

over de seneste 3 år. 

 

Kriterium 6: Det grundlæggende i indsatser leveret på et højt specialiseret niveau er, at indsatserne baseres 

på højt specialiserede kompetencer, faglig viden, vidensbaserede metoder, særligt avancerede 

velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer.  

Indsatserne er overordnet set tilrettelagt med udgangspunkt i døgn- og botilbud eller botilbudslignende 

tilbud.  

 

2.2 Tilbud på Børne og -ungeområdet som følges i regi af Udviklingsstrategi 2021-2022 
På børne- og ungeområdet følges i regi af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021-2022 18 højt 

specialiserede døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. De højt specialiserede tilbud er 

målrettet børn og unge med kognitiv funktionsnedsættelse, psykiske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser 

og udviklingshæmning. Sammenlagt omfatter de 18 højt specialiserede tilbud i alt 270 døgn- og dagpladser 

i 2021. 

Oversigten i tabel 1, viser de højt specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet fordelt på de forskellige 

målgrupper. 

Tabel 1: Oversigt over tilbud målrettet børn og unge fordelt på målgrupper. 

Målgruppe Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

Psykiske vanskeligheder FSL § 20 stk. 3 Behandlingshjemmet Nødebogård  Region Hovedstaden  23 

 STU Behandlingshjemmet Nødebogård  Region Hovedstaden  4 

 § 66 nr. 6  og § 107 Nødebogård Mikkelbo Region Hovedstaden  2 

Psykiske vanskeligheder - I alt    3 29 

Udviklingsforstyrrelser § 32 Sofieskolen* Gladsaxe   12 

 § 36 Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden  6 

  Sofieskolen* Gladsaxe   25 

 § 66 nr. 6 Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden  24 

  Sofieskolen* Gladsaxe   17 

 § 66 nr. 6 afl Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden  0 

  Granbohus Fredensborg   7 

  Ishøjgård Ishøj-Vallensbæk   7 

Udviklingsforstyrrelser I alt    8 98 

Udviklingshæmning § 32 Troldemosen Gentofte   30 

 § 66 nr. 6 Camillehusene Gentofte   20 

 § 66 nr. 6  og § 107 3-Kløveren Region Hovedstaden  20 

  Broen Gentofte   16 

 § 66 nr. 6 afl 3-Kløveren Region Hovedstaden  0 



 

5 
 
 

  Granbohus Fredensborg   38 

  Lundø Gentofte   19 

Udviklingshæmning I alt    7 143 

Kommunikationscentre LSV Kommunikationscentret Hillerød Hillerød  - 

 LSV Kommunikationscentret Region H Region Hovedstaden  - 

 LSV CSV København  - 

 LSV Kommunikationscentret Bornholm Bornholm  - 

Kommunikationscentre I alt    4 - 

Børn og unge I alt    22 270 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med  eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien som en del af 

den højt specialiserede tilbudsvifte. 

Note: Børneungecenter for Rehabilitering, Børneterapien samt kommunikationscentrene er ambulante tilbud uden på forhånd fastsatte 

aktivitetstal, hvorfor der ikke er indberettet pladstal for disse tilbud. Kommunikationscentrene er etableret efter Lov om Specialundervisning for 

Voksne (LSV). 

 

2.3 Tilbud på voksenområdet som følges i regi af Udviklingsstrategi 2021-2022 
I regi af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021-2022 følges 128 døgn- og dagtilbud, samt tre ambulante 

tilbud til voksne med stofmisbrug efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddene er 

målrettet otte overordnede målgrupper inden for voksenområdet: voksne med psykiske vanskeligheder, 

udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, fysisk funktionsnedsættelse, erhvervet hjerneskade, 

stofmisbrug, samt overgreb og hjemløshed. Tilbuddene omfatter i 2021 sammenlagt 5.110 døgn- og 

dagpladser, samt ambulante forløb til stofmisbrugere.  

 

Oversigten nedenfor viser de højt specialiserede tilbud på voksenområdet fordelt på målgrupper. 

Tabel 2: Oversigt over tilbud målrettet voksne med psykiske vanskeligheder. 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

§ 104 JAC Vestegnen – sindslidelse Brøndby   16 

 Klintegården Frederikssund   1 

 Orion-Kulturhuset Region Hovedstaden  2 

§ 104 I alt   3 19 

§ 105 stk. 2 med § 85 støtte Slotsvænget Lyngby-Taarbæk   32 

§ 105 stk. 2 med § 85 støtte I alt   1 32 

§ 107 
Behandlingshjemmet Nødebogård 
Østervang Region Hovedstaden  10 

 
Behandlingshjemmet Nødebogård 
Østervang Region Hovedstaden  0 

 Klintegården Frederikssund   20 

 Klintegården Akutplads Frederikssund   2 

 Kløverengen Ishøj-Vallensbæk   37 

 Måløvgård Ballerup   12 

 Nybrogård refugieplads Gladsaxe   6 

 Orion-Hostel Region Hovedstaden  6 

 Skibbyhøj Frederikssund   23 

§ 107 I alt   8 116 
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§ 107 og § 108 Botilbuddet Lunden Region Hovedstaden  36 

 Fabianhus Gribskov   18 

 Orion – Flex Region Hovedstaden  4 

 Orion – Planetstien Region Hovedstaden  28 

 Skovvænget Region Hovedstaden  30 

§ 107 og § 108 I alt   5 116 

§ 108 Klintegården Frederikssund   45 

 Kløverengen Ishøj-Vallensbæk   4 

 Parkvænget Glostrup   56 

 Pilekrogen Gentofte   16 

§ 108 I alt   4 121 

§ 66 nr. 6  og § 107 Nødebogård  Bagsværd  Region Hovedstaden  2 

§ 66 nr. 6  og § 107 I alt   1 2 

§ 85 Nybrogård Gladsaxe   24 

§ 85 I alt   1 24 

Psykiske vanskeligheder I alt   24 430 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med  eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien som en  del af 

den højt specialiserede tilbudsvifte. 

 
Tabel 3: Oversigt over tilbud målrettet voksne med udviklingsforstyrrelser 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

§ 85 Boligerne ved Gammelmosen Gentofte   24 

 Boligerne ved Grønningen Gentofte   24 

 Kellersvej 6 Gladsaxe   24 

 Kirkeleddet 6 Gribskov   8 

 Vega – boliger Gribskov   10 

§ 85 I alt   5 90 

§ 104 Espevangen Rødovre   35 

 Boligerne ved Gammelmosen Gentofte   17 

 Boligerne ved Grønningen Gentofte   11 

 Gefion Rudersdal   32 

 Lyngdal Lyngen Region Hovedstaden  12 

 Rudersdal Dagtilbud Lærken Rudersdal   14 

 Stokholtbuen (skærmede enheder) Ballerup   36 

 Vega – dagtilbud Gribskov   16 

§ 104 I alt   8 173 

§ 105 stk. 2 med § 85 støtte Chr. D. X Alle Lyngby-Taarbæk   52 

§ 105 stk. 2 med § 85 støtte I alt   1 52 

§ 107 Sofieskolen Gladsaxe  3 

§ 107 i alt   1 3 

§ 108 Bakkehuset Glostrup   18 

 Gefion Rudersdal   27 

 Lyngdal Region Hovedstaden  12 



 

7 
 
 

 Lyngdal (skærmede enheder) Region Hovedstaden  3 

 Stokholtbuen (skærmede enheder) Ballerup   36 

 Skovdiget* Gladsaxe   5 

§ 108 I alt   6 101 

Udviklingsforstyrrelse I alt   21 419 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med  eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien som en  del af 
den højt specialiserede tilbudsvifte. 

Tabel 4: Oversigt over tilbud målrettet voksne med nedsat funktionsevne 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

§ 104 Jonstrupvang* Region Hovedstaden  24 

 Linden Fredensborg   18 

 Solgaven Dagcenter* Region Hovedstaden  20 

§ 104 I alt   3 62 

§ 108 Bredegård Region Hovedstaden  31 

 Bredegård Døv/Blindeafd. Region Hovedstaden  9 

 Jonstrupvang* Region Hovedstaden  46 

 Lindegården Fredensborg   24 

 Solgaven* Region Hovedstaden  66 

§ 108 I alt   5 176 

§ 85 Kirkeleddet 8 Gribskov   8 

 Skipperstræde Gribskov   6 

§ 85 I alt   2 14 

Nedsat funktionsevne I alt   10 252 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med  eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien som en  del af 
den højt specialiserede tilbudsvifte. 

Tabel 5: Oversigt over tilbud målrettet voksne med udviklingshæmning 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

§ 103 Bredegård Værksted* Region Hovedstaden  18 

 Rønnegården Region Hovedstaden  16 

§ 103 I alt   2 34 

§ 104 Aktivitetscentret Kellersvej Gladsaxe   120 

 Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Gentofte   0 

 Birkegården* Gentofte   19 

 Blindenetværket Gentofte   33 

 Bredegård Døv/Blindeafd.* Region Hovedstaden  9 

 Bøgelunden Bøgen Rudersdal   23,5 

 Gnisten Frederikssund   18 

 JAC Vestegnen - psykisk udviklingshæmning Brøndby   191 

 Job- og Aktivitetscenter Nord Gentofte   170 

 Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud Gribskov   10 
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 Midgården Halsnæs   10 

 Pensionistklubben Ebberød Rudersdal   15 

 Regnbuen Hillerød   39 

 Rudersdal Bifrost Rudersdal   23 

 Trekløveret Halsnæs   20 

 UUC Maglemosen Ballerup   85 

§ 104 I alt   16 785,5 

§ 105 Boenheden Slotherens vænge 6 Rødovre   18 

§ 105 I alt   1 18 

§ 105/85 Bakkebo Egedal   5 

 Søvænge Egedal   28 

 Vejbo Egedal   8 

§ 105/85 I alt   4 41 

§ 105/SEL § 85   Botilbuddet Vingen Hillerød   20 

§ 105/SEL § 85   I alt   1 20 

§ 107 Boligerne på Skovstien 2-12 Hillerød   27 

 Hulegården Region Hovedstaden  0 

 Kirkeengen/Brederødvej Egedal   3 

§ 107 I alt   3 30 

§ 107 afl Torvevej Ballerup   12,5 

§ 107 afl I alt   1 12,5 

§ 108 Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Gentofte   38 

 Blindenetværket Gentofte   33 

 Blomsterhusene Gentofte   39 

 Boligerne Brøndbyøstervej Brøndby   25 

 Bredegård Døv/Blindeafd.* Region Hovedstaden  9 

 Ebberød Rudersdal   22 

 Frøgård Alle Høje-Taastrup   24 

 Herstedøster Sidevej Albertslund   24 

 Hulegården Region Hovedstaden  38 

 Kamager Region Hovedstaden  40 

 Kellersvej 10 Gladsaxe   52 

 Kellersvej 8-9 Gladsaxe   0 

 Kobbelhusene - Gydevej Gribskov   20 

 Midgården Halsnæs   26 

 Pensionatet Lionslund Brøndby   24 

 Rosenfeldthusene Frederikssund   17 

 Rugvænget Egedal   3 

 Rønnegården Region Hovedstaden  27 

 Skelhøj Egedal   30 

§ 108 I alt   19 491 

§ 85 Ahornparken Gribskov   29 

 Cathrinegården Gladsaxe   23 

 Ebberød Rudersdal   44 
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§ 85 I alt   3 96 

ABL § 105 SEL § 85 Følstruphusene Hillerød   59 

ABL § 105 SEL § 85 I alt   1 59 

ABL 105 Trekløveret Halsnæs   52 

ABL 105 I alt   1 52 

Udviklingshæmning I alt   52 1639 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med  eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien som en  del af 
den højt specialiserede tilbudsvifte. 

Tabel 6: Oversigt over tilbud målrettet voksne med stofmisbrug og alkoholmisbrug 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

§ 101 KABS Glostrup   725 

 CFB Region Hovedstaden  94 

§ 101 I alt   2 819 

§ 141 CFB Region Hovedstaden  280 

§ 141 I alt   1 280 

§ 142 KABS Glostrup   703 

 CFB Region Hovedstaden  160 

§ 142 I alt   2 863 

Stofmisbrug I alt   5 1962 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
Note: De ambulante tilbud er opgjort i antal ambulante forløb 
 

Tabel 7: Oversigt over tilbud målrettet voksne udsat for overgreb og hjemløshed 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

§ 110 Blå Kors pensionat* Høje-Taastrup   17 

 CFB Region Hovedstaden  100 

 CFB (Ungetilbud 18-30) Region Hovedstaden  16 

 Novavi Glostrup   10 

 Overførstegården* Gentofte   23 

 Røde Kors Herberget Region Hovedstaden  27 

 Tornehøjgård Gladsaxe   20 

§ 110 I alt   7 174 

§ 109 Kvindekrisecenter Bornholm* Bornholm  4 

 Hellerup Krisecenter* Gentofte   11 

 Kvindehuset Lyngby-Taarbæk   12 

§ 109 I alt   3 27 

§ 109 og § 110 Krisecentret Svendebjerggård* Region Hovedstaden  29 

§ 109 og § 110 I alt   1 29 

Overgreb og 
hjemløshed I alt   11 269 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020.  
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med  eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien som en  del af 
den højt specialiserede tilbudsvifte. 
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Tabel 8: Oversigt over voksne med erhvervet hjerneskade 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

§ 104 Basen i Rødbo Ballerup   12 

 Basen Taxhuset Høje-Taastrup   12 

 Oasen Taxhuset Høje-Taastrup   25 

§ 104 I alt   3 49 

§ 108 Taxhuset Høje-Taastrup   50 

 Tilbuddet Rødbo Ballerup   40 

§ 108 I alt   2 90 

Erhvervet hjerneskade I alt   5 139 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 

2020. 

Tabel 9: Oversigt over voksne med erhvervet hjerneskade 

Paragraf Tilbud Driftsherre 

Antal 
tilbud 
2021 

Antal 
pladser 
2021 

LSV Kommunikationscentret Hillerød Hillerød   

 Kommunikationscentret I Region H Region Hovedstaden   

 CSV København   

 Kommunikationscenter Bornholm Bornholm   

Kommunikationscentre I alt   4  
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
Note: kommunikationscentrene er ambulante tilbud uden på forhånd fastsatte aktivitetstal, hvorfor der ikke er indberettet pladstal for disse tilbud. 
Kommunikationscentrene er etableret efter Lov om Specialundervisning for Voksne (LSV). 

 

3. De mest specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2021-2022 
Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som de 

mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et givent tilbud skal leve op til følgende regel for 

opfyldelse af de seks kriterier for at blive defineret som mest specialiseret: 

- Tilbuddet skal kunne opfylde minimum 5 ud samtlige 6 kriterier, før tilbuddet kan defineres som 

værende mest specialiseret. 

 

Nedenfor gennemgås de 6 kriterier enkeltvis: 

 

Kriterium 1: Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte 

kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året pr 10.000 indbyggere i 

alderen 0-64 år. 

Beskrivelse: Formålet med dette kriterium er at kunne adskille de tilbud, som er målrettet de helt 

små målgrupper fra de øvrige tilbud i Udviklingsstrategien. Definitionen af en lille volumen giver en 

indikation af omfanget, der kan anvendes som retningsgivende ved konkrete vurderinger af tilbud.  

Eksempel: Målgrupper, som har en så lille volumen, at den enkelte kommune kun sjældent oplever 

at have borgere inden for målgruppen, og ofte kan der gå flere år imellem tilfældene i kommunen.  
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Kriterium 2: Målgrupperne skal have en høj kompleksitetsgrad, defineret som minimum fire svære 

kompleksiteter af længevarende karakter.  

Beskrivelse: Formålet med dette kriterium er at kunne adskille de tilbud i Udviklingsstrategien, som 

er rettet mod målgrupperne med den højeste kompleksitet. Grænsen er sat ved minimum fire 

svære kompleksiteter af længevarende karakter. Længevarende karakter kan også dække over en 

kronisk tilstand, hvor der ikke nødvendigvis er udsigt til forbedring af borgerens funktionsevne, 

eller hvor forbedringen kræver en varig vedligeholdelse. Hvornår en kompleksitet kan betegnes 

som værende svær, vil primært afhænge af graden af funktionsnedsættelsen, jf. VUM og 

Socialstyrelsens udredningsværktøj på børnehandicapområdet. På børne- og ungeområdet kan en 

svær kompleksitet af længerevarende karakter også være knyttet til de familiemæssige ressourcer.  

Eksempel: Børn og unge med samtidige svære kompleksiteter såsom svære fysiske 

funktionsnedsættelser kombineret med svære psykiske lidelser, stærk udadreagerende adfærd og 

svage familieressourcer.  

Eksempel 2: Voksne med samtidige svære kompleksiteter såsom svær udviklingshæmning 

kombineret med stærke personlighedsforstyrrelser, samt en særlig udadreagerende og 

selvskadende adfærd.  

 

Kriterium 3: Det vurderes nødvendigt at have et tilbud for pågældende målgrupper i hovedstadsregionen 

for at sikre selvforsyningen i regionen.  

Beskrivelse: Formålet med dette kriterium er at definere de tilbud, som varetager en bestemt 

funktion overfor en bestemt målgruppe, som vurderes nødvendig at have til stede i 

hovedstadsregionen. Nødvendigheden kan være betinget af, at funktionen vurderes som 

uundværlig af hensyn til bevarelse af kompetencer og viden i regionen m.v. Den pågældende 

målgruppe, som tilbuddet er målrettet, behøver ikke at have en bestemt størrelse eller en høj 

kompleksitet for at falde ind under dette kriterium.  

 

Kriterium 4: Målgruppernes høje kompleksitet og behov for helt særlig støtte og behandling betyder, at 

målgruppernes behov ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen.  

Beskrivelse: Formålet med dette kriterium er at afgrænse de målgrupper, hvis behov ikke kan 

imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen, og dermed også andre tilbud i 

Udviklingsstrategien.  

 

Kriterium 5: For at kunne opretholde og udvikle tilbuddet, samt sikre rentabel drift, skal tilbuddet have hele 

hovedstadsregionen som optageområde. 

Beskrivelse: Formålet med dette kriterium er at afgrænse de tilbud, som er afhængige af et 

optageområde på størrelse med hovedstadsregionen for at kunne drives rentabelt og fagligt.  

 

Kriterium 6: Tilbuddene skal kunne dække målgruppernes særlige behov for specialiseret støtte og 

behandling gennem særlige fysiske rammer, særligt specialiserede kompetencer og/eller anvendelse af 

avanceret velfærdsteknologi.  
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Beskrivelse: Formålet med dette kriterium er at definere de tilbud, som imødekommer 

målgruppernes helt særlige behov gennem tilbuddets fysiske rammer, specialiserede kompetencer 

samt anvendelse af avanceret velfærdsteknologi.  

Eksempel: Fysiske rammer: Skærmede enheder, særligt aldersrettede miljøer, særligt rummelige 

omgivelser med plads til fysiske aktiviteter/udfoldelser, åbne vidder m.v.  

Specialiserede kompetencer: Ekspertviden hos enkelte medarbejdere og specialiserede tværfaglige 

kompetencer i sammensætningen af personalegruppen, der gør, at målgruppen kan støttes og 

udvikles, anvendelse af anerkendte metoder, særlig viden om retsanbragte voksne, særlig tilgang til 

familie og pårørende m.v. Samtidig er et fokus på udviklingsperspektivet hos borgerne væsentligt.  

Avanceret velfærdsteknologi: Anvendelse af spiserobotter, kommunikationshjælpemidler m.v.  

Ovenstående eksempler er ikke udtømmende for hvad der kan defineres som værende nødvendigt 

for at imødekomme målgruppernes helt særlige behov. Definitionen afhænger af konkrete 

vurderinger af et givent tilbuds indsatser.  

 

3.1 De mest specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet 

For 2021-2022 er der udvalgt tre selvstændige tilbud, som vurderes at leve op til kriterierne. Tilbuddene er 

rettet mod målgrupper på børne- og ungeområdet, som har helt særlige karakteristika og behov for 

specialiseret støtte og behandling. 

Disse tre tilbud var også defineret som mest specialiserede i Udviklingsstrategierne for 2015-2020. 

  

Tilbuddene gennemgås nedenfor enkeltvis i skematisk form. Udvælgelsen af tilbud er et udtryk for et 

øjebliksbillede af de eksisterende tilbud i hovedstadsregionen.  

 

To af de udvalgte tilbud er helhedstilbud, som omfatter flere tilbud efter paragrafferne i Serviceloven og 

Folkeskoleloven (fx § 32, § 66 nr. 6 og § 20 stk. 3), og som i sig selv er vurderet som helt unikke. Tilbuddene 

er følgende: 

Sofieskolen1 

Nødebogård 

Hjerneskadecenter Virum 

 

Tilbud: Sofieskolen 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 32, § 36, § 66 nr. 6, § 107)  

Målgruppe: Børn og unge med laveste funktionsniveau inden for autisme samt 
kognitiv udviklingshæmning  

Driftsherre: Selvejende med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune  

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (Ja) Tilbuddets målgruppe er børn og unge med de laveste 
funktionsniveauer inden for autisme samt kognitiv 

 
1 Tilbud er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune, og følges i regi af Udviklingsstrategien som en samlet del af den 

højt specialiserede tilbudsvifte i hovedstadsregionen.   
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udviklingshæmning, og dermed svære og multiple kompleksiteter. 
Tilbuddet lever på nuværende tidspunkt op til kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe 
beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer er 
forankret i regionen.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Helhedstilbuddet til denne målgruppe, som det ses på Sofieskolen, 
findes ikke på nuværende tidspunkt i andre tilbud i 
hovedstadsregionen. Målgruppens helt særlige behov kan på 
nuværende tidspunkt ikke imødekommes i andre eksisterende tilbud.  

5. Optageområde (ja) Tilbuddet modtager i dag børn og unge fra hele Sjælland, og har brug 
for et optageområde af hovedstadsregionens størrelse 

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Særligt aldersrettede miljøer for målgruppen. Det er helhedstilbuddet 
og sammenhængen mellem de forskellige tilbud, som gør Sofieskolen 
unik.  
Særlig socialpædagogisk tilgang og specialiseret viden om den 
afgrænsede målgruppe.  

Særlig opmærksomhed - 

 

Tilbud: Nødebogård 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 36, § 66 nr. 6, § 66 nr. 6 afl, FSL § 20 stk. 3, § 107, 
STU)  

Målgruppe: Børn og unge med sværest grad af sindslidelse  

Driftsherre: Region Hovedstaden  

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (Ja) Tilbuddets målgruppe er typisk unge med sværest grad af sindslidelse. 
Der er tale om de svageste inden for målgruppen med lavest 
funktionsniveau, som omfatter unge med multiple kompleksiteter. 
Tilbuddet opfylder på nuværende tidspunkt kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe 
beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer er 
forankret i regionen.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Tilbuddets målgruppe har, grundet sin høje kompleksitet, så særlige 
behov, at behovene ikke kan imødekommes i andre eksisterende 
tilbud i hovedstadsregionen. Der findes ikke på nuværende tidspunkt 
et tilsvarende miljø for unge med netop denne problemstilling i 
regionen.  

5. Optageområde (ja) Tilbuddet har behov for et optageområde svarende til 
hovedstadsregionen for at kunne drives optimalt fagligt og 
økonomisk.  

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Særlig høj specialiseret viden og videnmiljø (tværfagligt). Særlig tæt 
samarbejde med psykiatrien og sammensætningen af faglige 
kompetencer er afgørende for tilbuddets særlige funktion. 

Særlig opmærksomhed Der er opstået en afvigende belægning på Nødebogård Mikkelbo, idet 
en beboer er flyttet til projekttakst uden normering. 

 
Tilbud Hjerneskadecenter Virum 

Paragraf: Ambulant behandlingstilbud tilbud (SEL § 11 stk. 4, SUL § 20 stk. 3 og § 
140)  

Målgruppe: Børn og unge med erhvervet hjerneskade  

Driftsherre: Region Hovedstaden  
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Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (nej) Tilbuddets målgruppe er børn og unge med erhvervet hjerneskade. 
Der er ikke nødvendigvis tale om en høj kompleksitet i målgruppen i 
forhold til definitionen i kriteriet. Tilbuddet lever derfor på nuværende 
tidspunkt ikke op til kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Tilbuddet sælger pladser til kommuner i hovedstadsregionen og i 
region Sjælland. Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne 
målgruppe beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer 
er forankret i regionen.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Tilbuddets målgruppe har så særlige behov, at behovene ikke aktuelt 
kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen. 

5. Optageområde (ja) Tilbuddet har behov for et optageområde svarende til minimum 
hovedstadsregionen for at kunne drives optimalt fagligt og 
økonomisk.  

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Tilbuddet har helt særlige fysiske rammer, som er målrettet 
målgruppens særlige behov. Tilbuddet tilbyder højt specialiserede, 
intensive forløb, omfattende sproglig og fysisk træning, kognitiv 
rehabilitering i fase 3 genoptræning m.v. Tilbuddet har en tværfaglig 
sammensætning af specialiserede personalekompetencer. Tilbuddet 
yder desuden sparring (konsulentbistand) til kommuner.  

Særlig opmærksomhed  

 

3.2 De mest specialiserede tilbud på voksenområdet 
For 2021-2022 er der udvalgt seks selvstændige tilbud, som vurderes at leve op til kriterierne. Tilbuddene 

er rettet mod målgrupper på voksenområdet, som har helt særlige karakteristika og behov for specialiseret 

støtte og behandling. Disse seks tilbud var også defineret som mest specialiserede i Udviklingsstrategierne 

for 2015-2020. Valget af tilbud er et udtryk for et øjebliksbillede af de eksisterende tilbud i 

hovedstadsregionen.  

 

Flere af de seks tilbud er helhedstilbud, som omfatter flere tilbud efter paragrafferne i Serviceloven (fx SEL 

§ 104, § 107 og § 108). Således er der tale om seks tilbud, som er målrettet fem helt særlige målgrupper. 

Tilbuddene er følgende: 

Stokholtbuen 

Blindenetværket 

Bredegård Døv/Blindeafd.2 

Jonstrupvang2 

Rønnegård 

Lyngdal 

 

Tilbud  Stokholtbuen 

Paragraf: SEL § 104, § 108 (skærmede enheder/domæner) 

 
2 Tilbuddene er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og følges i regi af Udviklingsstrategien som en del af den højt 

specialiserede tilbudsvifte i hovedstadsregionen.   
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Målgruppe: Voksne med svære udviklingsforstyrrelser/svær autisme og 
problemskabende adfærd 

Driftsherre: Ballerup Kommune 

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (ja) Tilbuddets målgruppe er voksne med svære udviklingsforstyrrelser/ 
svær autisme og problemskabende adfærd, der typisk har behov for 
1:1 normering. Tilbuddets skærmede enheder/domæner lever på 
nuværende tidspunkt op til kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Hovedstadsregionen bør have et tilbud i form af skærmede 
enheder/domæner til denne målgruppe beliggende i regionen for at 
sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. Dette 
kriterium vægter særligt højt i task forcens vurdering af tilbuddet.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Tilbuddets målgruppe har, grundet graden af kompleksitet, meget 
store vanskeligheder ved at indgå i sammenhæng med andre 
mennesker. Behovene hos tilbuddets målgruppe vurderes derfor ikke 
at kunne imødekommes i andre eksisterende tilbud i 
hovedstadsregionen.  

5. Optageområde (nej) Der findes på nuværende tidspunkt to ligestillede tilbud med 
skærmede enheder/domæner, der er målrettet denne målgruppe, 
hvorfor dette kriterium ikke er opfyldt. På nuværende tidspunkt er der 
således grundlag for at drive mere end ét tilbud i regionen. Hvis 
efterspørgslen falder, kan der dog være behov for at genvurdere 
behovet for to tilbud i regionen.  

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Tilbuddets skærmede enheder/domæner vurderes unikke, og er i 
mange tilfælde alternativ til enkeltmandsprojekter. 
 
- Tilbuddet besidder særlig faglig kompetence og særlig viden om 
målrettede metoder.  

Særlig opmærksomhed Det er alene tilbuddets skærmede enheder/domæner, der vurderes 
som unikke, og som således karakteriseres som mest specialiseret.  
- Der er flere tilbud målrettet autister i hovedstadsregionen, men de 
øvrige tilbud lever aktuelt ikke op til kriterium 1 og 2.  

 

 

Tilbud  Blindenetværket 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108)  

Målgruppe: Voksne multihandicappede, der samtidig er blinde eller svagtseende  

Driftsherre: Gentofte Kommune 

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (ja) Tilbuddets målgruppe er voksne multihandicappede, der samtidig er 
blinde eller svagtseende. Der er tale om en gruppe af de allersvageste 
borgere med lavest funktionsniveau, som omfatter borgere med 
multiple kompleksiteter, herunder udviklingshæmning, fysiske 
handicaps, autismespektrumforstyrrelser, manglende sprog m.v. 
Tilbuddet lever op til kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Tilbuddet sælger pladser til kommuner i hovedstadsregionen og i 
region Sjælland. Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne 
målgruppe beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer 
er forankret i regionen.  
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4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Tilbuddets målgruppe, er grundet sin høje kompleksitet, og har så 
særlige behov, at behovene ikke kan imødekommes i andre 
eksisterende tilbud i regionen. Der findes ikke på nuværende 
tidspunkt et tilsvarende miljø for personer med netop denne 
problemstilling i regionen.  

5. Optageområde (ja) Tilbuddet har behov for et optageområde minimum svarende til 
regionen for at kunne drive den optimalt fagligt og økonomisk. 

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Tilbuddet har særlige fysiske rammer, som er målrettet målgruppen.  
 
Tilbuddet har opbygget et særligt miljø for målgruppen, hvor borgerne 
er inddelt i afdelinger efter aldersgrupper.  
 
Tilbuddet er beliggende i et lukket område afskærmet fra trafik m.v.  
 
Tilbuddet besidder specialiseret ekspertise inden for kommunikation 
med målgruppe, neuropædagogik (sansestimulation).  
 
Tilbuddet anvender særlige velfærdsteknologiske hjælpemidler.  

Særlig opmærksomhed Botilbuddene Bank-Mikkelsen 20-28, Blindenetværket og 
blomsterhusene er i 2019 blevet ændret til 4 tilbud efter § 105 i loven 
om almene boliger. Samtidig vil omdannelsen af Blindenetværket og 
blomsterhusene blive gennemført i 2020.  

 

Tilbud  Bredegård Døv/Blindeafdeling 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108)  

Målgruppe: Voksne døvblindfødte 

Driftsherre: Selvejende med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden 

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (ja) Tilbuddets målgruppe er voksne døvblindfødte, der er tale om en af 
de svageste grupper af borgere med lavest funktionsniveau, som 
omfatter borgere med multiple kompleksiteter, herunder syns- og 
hørenedsættelse, udviklingshæmning m.v.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe 
beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer er 
forankret i regionen.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Tilbuddets målgruppe, er grundet sin høje kompleksitet, og har så 
særlige behov, at behovene ikke kan imødekommes i andre 
eksisterende tilbud i regionen. Der findes ikke på nuværende 
tidspunkt et tilsvarende miljø for personer med netop denne 
problemstilling i regionen.  
 

5. Optageområde (ja) Tilbuddet har behov for et optageområde minimum svarende til 
regionen for at kunne drive den optimalt fagligt og økonomisk. 

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Tilbuddet har særlige fysiske rammer, som er målrettet målgruppen.  
 
Tilbuddet har opbygget et særligt miljø for målgruppen, hvor borgerne 
er inddelt i afdelinger efter aldersgrupper.  
 
Tilbuddet er beliggende i et lukket område afskærmet fra trafik m.v.  
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Tilbuddet besidder specialiseret ekspertise inden for kommunikation 
med målgruppe, neuropædagogik (sansestimulation).  
 
Tilbuddet anvender særlige velfærdsteknologiske hjælpemidler.  

Særlig opmærksomhed Botilbuddene Bank-Mikkelsen 20-28, Blindenetværket og 
blomsterhusene er i 2019 blevet ændret til 4 tilbud efter § 105 i loven 
om almene boliger. Samtidig vil omdannelsen af Blindenetværket og 
blomsterhusene blive gennemført i 2020.  

 

Tilbud  Jonstrupvang 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108)  

Målgruppe: Voksne spastikere med svære kognitive vanskeligheder og fysiske 
funktionsnedsættelser 

Driftsherre: Selvejende med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden 

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (ja) Tilbuddets målgruppe er voksne spastikere. Der er tale om en gruppe 
af de svageste borgere, med svære kognitive vanskeligheder og store 
fysiske funktionsnedsættelser, der ikke kan rummes i egen bolig. 
Tilbuddet opfylder på nuværende tidspunkt kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe 
beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer er 
forankret i regionen.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Hyppigheden af tilfælde inden for målgruppen er så sjældne, at 
hovedparten af kommunerne i hovedstadsregionen ikke kan 
imødekomme målgruppens behov alene eller i klynger. 
Dog findes enkeltstående eksempler på, at nogle kommuner godt kan 
varetage målgruppen inden for eget regi. Således kan det være muligt 
for en enkelt kommune eller en klynge af kommuner at varetage 
målgruppens behov.  

5. Optageområde (ja) Tilbuddet sælger både pladser til kommuner i hovedstadsregionen og i 
region Sjælland, og har således behov for et optageområde svarende 
til regionens størrelse for at kunne drives rentabelt. 
Dog kan det i visse tilfælde være rentabelt for en enkelt kommune 
eller en klynge af kommuner at drive et tilbud for målgruppen, jf. 
kriterium 4.  

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Tilbuddet har og udvikler særlige fysiske rammer tilpasset målgruppen 
samt et særligt miljø for målgruppen, hvor unge-miljøet særligt 
fremhæves.  
Tilbuddet har en tværfaglig sammensætning af personalet, som giver 
mulighed for en individualiseret tilgang til målgruppen.  
Tilbuddet besidder en særlig viden om kommunikation med 
målgruppen og stor fokus på at udvikle målgruppens egen mestring og 
ressourcer.  
Tilbuddet anvender og deltager i udvikling af særlige teknologiske 
hjælpemidler, såsom spiserobotter, kommunikationshjælpemidler 
m.v.  

Særlig opmærksomhed -  

 

Tilbud  Rønnegård 

Paragraf: SEL § 103, § 108 
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Målgruppe: Voksne med udviklingshæmning som hoveddiagnose kombineret med 
svære personlighedsforstyrrelser, udadreagerende og selvskadende 
adfærd samt personer med tilsyns- og anbringelsesdomme.  

Driftsherre: Region Hovedstaden 

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (ja) Tilbuddets målgruppe er voksne med udviklingshæmning som 
hoveddiagnose kombineret med svære personlighedsforstyrrelser, 
udadreagerende og selvskadende adfærd samt ikke-personfarlig 
kriminalitet.  
Hertil har flere inden for tilbuddets målgruppe tilsyns- og/eller 
anbringelsesdomme.  
Tilbuddet lever på nuværende tidspunkt op til kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe 
beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer er 
forankret i regionen.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Tilbuddets målgruppe har, grundet sin høje kompleksitet, så særlige 
behov, at behovene ikke kan imødekommes i andre eksisterende 
tilbud i hovedstadsregionen.   

5. Optageområde (ja) Tilbuddet dækker hele hovedstadsregionen. Tilbuddet har behov for 
et optageområde svarende til hovedstadsregionen for at kunne drives 
optimalt fagligt og økonomisk.   

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Tilbuddet er beliggende i landlige omgivelser, der kan tilgodese 
målgruppens behov for plads og rum.  
Tilbuddet besidder særlig viden om målgruppen, herunder 
neuropædagogik, viden om særlige juridiske forpligtelser og tilgangen 
til målgruppen.  
Tilbuddets skærmede enheder vurderes afgørende.  
Tilbuddet har tre særforanstaltninger i tilknytning til de øvrige pladser, 
som vurderes unikke (og overvejer at udbygge).  
Tilbuddet kan etablere særlige projekter jf. SEL § 107.  

Særlig opmærksomhed Efterspørgslen er på nuværende tidspunkt generelt større end 
udbuddet af pladser.  
Tilbuddet har igangsat en proces med at byggemodne nabogrunden 
med henblik på at kunne etablere flere enkeltmandsprojekter, som 
der er særlig efterspørgsel på.  

 

Tilbud  Lyngdal 

Paragraf: SEL § 103, § 108 (skærmede enheder/domæner) 

Målgruppe: Voksne med svære udviklingsforstyrrelser/svær autisme og 
problemskabende adfærd 

Driftsherre: Region Hovedstaden 

Kriterium opfyldt (ja/nej) Begrundelse 

1. Volumen (ja) Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde 
ikke aktuelt overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere.  

2. Kompleksitet (ja) Tilbuddets målgruppe er voksne med svære udviklingsforstyrrelser/ 
svær autisme og problemskabende adfærd, der typisk har behov for 
1:1 normering. Tilbuddets skærmede enheder/domæner lever på 
nuværende tidspunkt op til kriteriet.  

3. Selvforsyning i regionen 
(ja) 

Hovedstadsregionen bør have et tilbud i form af skærmede 
enheder/domæner til denne målgruppe beliggende i regionen for at 
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sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. Dette 
kriterium vægter særligt højt i task forcens vurdering af tilbuddet.  

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud (ja) 

Tilbuddets målgruppe har, grundet graden af kompleksitet, meget 
store vanskeligheder ved at indgå i sammenhæng med andre 
mennesker. Behovene hos tilbuddets målgruppe vurderes derfor ikke 
at kunne imødekommes i andre eksisterende tilbud i 
hovedstadsregionen.  

5. Optageområde (nej) Der findes på nuværende tidspunkt to ligestillede tilbud med 
skærmede enheder/domæner, der er målrettet denne målgruppe, 
hvorfor dette kriterium ikke er opfyldt. På nuværende tidspunkt er der 
således grundlag for at drive mere end ét tilbud i regionen. Hvis 
efterspørgslen falder, kan der dog være behov for at genvurdere 
behovet for to tilbud i regionen.  

6. Varetagelse af særlige 
behov (ja) 

Tilbuddets skærmede enheder/domæner vurderes unikke, og er i 
mange tilfælde alternativ til enkeltmandsprojekter.  
Tilbuddet besidder særlig faglig kompetence og særlig viden om 
målrettede metoder. 

Særlig opmærksomhed Det er alene tilbuddets skærmede enheder/domæner, der vurderes 
som unikke, og som således karakteriseres som mest specialiseret.  
Der er flere tilbud målrettet autister i hovedstadsregionen, men de 
øvrige tilbud lever aktuelt ikke op til kriterium 1 og 2.   

 

4. Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper fordelt på målgrupper  

4.1 Udvikling i kapacitet og belægning i målgrupper på det højt specialiserede børne- og 

ungeområde 
På børne- og ungeområdet følges i regi af Udviklingsstrategi 2021-2022 18 højt specialiserede døgn- og 

dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. De højt specialiserede tilbud er målrettet børn og unge med 

udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning og psykiske vanskeligheder – sindslidelser. Sammenlagt har 18 

tilbud 270 døgn- og dagpladser i 2021.  

I Udviklingsstrategien på børne- og ungeområdet omfattes fire kommunikationscentre, som samlet havde 

984 aktive sager i 2019. 

Den generelle tendens fra 2016 viser en svag stigning i pladser på børne- og ungeområdet inden for 

Udviklingsstrategiens områder. Fra 2019 er der således kommet yderligere 13 pladser, og samtidig er 

antallet af udbudte tilbud steget fra 16 til 18 i 2021. De primære stigninger skyldes, at der er kommet flere 

tilbud til. De fleste paragraffer har oplevet faldende pladstal. 

I tabel 1 til 4 fremgår oversigter over udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud til 

børn og unge fordelt på målgrupper og tilbudstyper efter paragraffer i Serviceloven. 

Tabel 1: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet børn og unge med udviklingsforstyrrelser 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 32 1 Pladsforbrug 6,7 6,5 8,5 7,6       

    Pladstal 8,0 8,0 8,0 8,0 8 12 50% 

    Belægningsprocent 84% 82% 106% 95%       
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§ 36 2 Pladsforbrug 32,3 28,6 31,4 33,1       

    Pladstal 33,0 33,0 32,0 31,0 31 31 -6% 

    Belægningsprocent 98% 87% 98% 107%       

§ 66 nr. 6 2 Pladsforbrug 36,3 41,5 40,7 35,1       

    Pladstal 45,0 42,0 42,0 41,0 41 41 -9% 

    Belægningsprocent 81% 99% 97% 86%       

§ 66 nr. 6 afl 3 Pladsforbrug 16,5 15,3 6,4 6,0       

    Pladstal 14,1 14,2 14,2 14,0 14 14 -1% 

    Belægningsprocent 117% 108% 45% 43%       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 

Tabel 2: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet børn og unge med udviklingshæmning 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 32 1 Pladsforbrug 36,6 30,0 26,0 29,9     

    Pladstal 35,0 35,0 23,0 23,0 30 30 -14% 

    Belægningsprocent 105% 86% 113% 130%       

§ 66 nr. 6 1 Pladsforbrug 20,7 21,5 21,0 21,2     

    Pladstal 19,0 20,0 20,0 20,0 20 20 5% 

    Belægningsprocent 109% 108% 105% 106%       

§ 66 nr. 6  og § 
107 2 Pladsforbrug 41,9 40,8 37,8 32,6     

    Pladstal 42,0 42,0 40,0 38,0 36 36 -14% 

    Belægningsprocent 100% 97% 95% 86%       

§ 66 nr. 6 afl 3 Pladsforbrug 76,5 71,7 17,2 16,7     

    Pladstal 59,0 59,0 57,0 57,0 57 57 -3% 

    Belægningsprocent 130% 122% 30% 29%       
Note: § 66 nr. 6 aflastning Granbohus målrettet målgruppen nedsat psykisk funktionsevne omfatter også tilbud til unge voksne. Tilbuddet 
omfatter både udviklingshæmning og fysisk funktionsnedsættelse. 
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 

Tabel 3: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet børn og unge med psykiske vanskeligheder – sindslidelse 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 66 nr. 6 og 
§ 107 1 Pladsforbrug 5,5 2,9 3,7 2,3       

    Pladstal 6,0 3,0 4,0 5,0 2 2 -67% 

    Belægningsprocent 91% 96% 92% 47%       

FSL § 20 stk. 
3 1 Pladsforbrug 24,6 20,9 22,5 21,6       

    Pladstal 26,0 23,0 23,0 23,0 23 23 -12% 

    Belægningsprocent 94% 91% 98% 94%       

STU 1 Pladsforbrug 2,8 3,2 1,5 2,1     

    Pladstal 6,0 5,0 4,0 2,0 4 4 -33% 
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    Belægningsprocent 47% 63% 37% 106%       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, 
Fælleskommunalt sekretariat 2020. 

Tabel 4: Udvikling I antal sager i kommunikationscentre til børn og unge 

Antal tilbud 2020 Tekst 2016 2017 2018 2019 Udvikling 
2016-2019 

4 Antal aktive sager 
(cpr.nr) 

943 854 854 984 4 % 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, 
Fælleskommunalt sekretariat 2020. 

 

4.2 Udvikling i kapacitet og belægning i målgrupper på det højt specialiserede 

voksenområde 
På voksenområdet følges i regi af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021-2022 128 døgn- og dagtilbud samt 

3 ambulante tilbud til voksne med stofmisbrug efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. 

Tilbuddene er målrettet otte overordnede målgrupper inden for voksenområdet; voksne med psykiske 

vanskeligheder, udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, fysisk funktionsnedsættelse, erhvervet 

hjerneskade, stofmisbrug, samt overgreb og hjemløshed. Tilbuddene omfatter i 2021 sammenlagt 5.202 

døgn- og dagpladser, samt ambulante forløb til stofmisbrugere.  

I Udviklingsstrategien på voksenområdet omfattes fire kommunikationscentre, som havde 15.043 aktive 

sager i 2019. 

Generelt ligger antallet af pladser i døgn- og dagtilbud i de højt specialiserede tilbud til voksne nogenlunde 

stabilt i perioden 2016 til 2019. Dog falder antallet af pladser de kommende år med ca. 10 % fra 4.885 i 

2019 til estimeret 4.422 i 2021. 

Tabel 5: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet voksne med udviklingsforstyrrelser 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 104 8 Pladsforbrug 110,5 111,1 135,3 164,6       

    Pladstal 113,6 119,0 146,0 177,0 173 173 52% 

    Belægningsprocent 97% 93% 93% 93%       

§ 105 stk. 2 
med § 85 
støtte 1 Pladsforbrug 49,1 49,7 50,0 48,7     

    Pladstal 50,0 50,0 50,0 50,0 52 52 4% 

    Belægningsprocent 98% 99% 100% 97%       

§ 107 1 Pladsforbrug 3,5 2,4 5,7 5,6     

    Pladstal 3,0 3,0 3,0 3,0 3 3 0% 

    Belægningsprocent 117% 81% 189% 187%       

§ 108 6 Pladsforbrug 81,3 81,5 83,2 90,1     

    Pladstal 76,0 78,0 103,0 104,0 104 104 37% 

    Belægningsprocent 107% 104% 81% 87%       
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§ 85 5 Pladsforbrug 33,7 32,9 33,4 81,2     

    Pladstal 34,0 34,0 34,0 82,0 90 90 165% 

    Belægningsprocent 99% 97% 98% 99%       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, 
Fælleskommunalt sekretariat 2020. 

Tabel 6: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet voksne med fysisk funktionsnedsættelse 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 104 3 Pladsforbrug  51,5 63,2 55,9 57,9     

    Pladstal  61,0 61,0 61,0 61,0 62 62 2% 

    Belægningsprocent  84% 104% 92% 95%     

§ 108 5 Pladsforbrug  182,8 190,7 121,3 122,1     

    Pladstal  227,0 234,0 234,0 235,0 222 222 -2% 

    Belægningsprocent  81% 82% 52% 52%     

§ 85 2 Pladsforbrug  13,9 14,0 13,7 14,0     

    Pladstal  14,0 14,0 14,0 14,0 14 14 0% 

    Belægningsprocent  99% 100% 98% 100%       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 

Tabel 7: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet voksne med erhvervet hjerneskade 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 104 3 Pladsforbrug  24,7 47,0 48,7 48,9     

    Pladstal  24,0 49,0 49,0 49,0 49 49 104% 

    Belægningsprocent 103% 96% 99% 100%     

§ 108 2 Pladsforbrug  77,1 78,8 79,6 79,6     

    Pladstal  80,0 80,0 90,0 90,0 90 90 13% 

    Belægningsprocent 96% 98% 88% 88%       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 

Tabel 8: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet voksne med udviklingshæmning 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 103 2 Pladsforbrug  38,6 39,5 18,4 13,8     

    Pladstal  38,0 38,0 36,0 32,0 34,0 34,0 -11% 

    Belægningsprocent 102% 104% 51% 43%       

§ 104 16 Pladsforbrug  841,6 791,8 671,7 695,6     

    Pladstal  846,5 853,5 858,5 832,9 794,5 794,5 -6% 

    Belægningsprocent 99% 93% 78% 84%       

§ 105 1 Pladsforbrug  13,7 14,0 17,0 18,0     

    Pladstal  14,0 14,0 17,0 17,0 18,0 18,0 29% 

    Belægningsprocent 98% 100% 100% 106%       
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§ 105/85 4 Pladsforbrug  41,0 40,6 0,0 0,0     

    Pladstal  41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 0% 

    Belægningsprocent 100% 99% 0% 0%       

§ 105/SEL § 
85   1 Pladsforbrug   20,0 20,0 20,0     

    Pladstal   20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0% 

    Belægningsprocent   100% 100% 100%       

§ 107 3 Pladsforbrug  23,2 21,1 18,4 19,6     

    Pladstal  21,0 23,0 31,0 30,0 30,0 30,0 43% 

    Belægningsprocent 111% 92% 59% 65%       

§ 107 afl 1 Pladsforbrug  13,0 12,5 12,4 11,5     

    Pladstal  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0% 

    Belægningsprocent 104% 100% 99% 92%       

§ 108 19 Pladsforbrug  560,4 542,2 393,9 408,7     

    Pladstal  594,0 584,0 529,0 522,8 483,0 491,0 -17% 

    Belægningsprocent 94% 93% 74% 78%       

§ 85 4 Pladsforbrug  45,0 43,1 95,2 105,2     

    Pladstal  52,0 52,0 96,0 96,0 132,0 96,0 85% 

    Belægningsprocent 86% 83% 99% 110%       

ABL § 105 
SEL § 85 1 Pladsforbrug  58,1 57,8 58,9 58,9     

    Pladstal  59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 0% 

    Belægningsprocent 99% 98% 100% 100%       

ABL 105 1 Pladsforbrug  53,9 53,3 53,5 54,6     

    Pladstal  52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 0% 

    Belægningsprocent 104% 102% 103% 105%       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 

Tabel 9: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet voksne med psykiske vanskeligheder – sindslidelse 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 104 3 Pladsforbrug  11,9 19,8 19,8 20,1     

    Pladstal  8,0 18,0 17,0 18,0 19,0 19,0 138% 

    Belægningsprocent 148% 110% 116% 111%       

§ 105 stk. 2 
med § 85 
støtte 1 Pladsforbrug  30,6 31,6 31,3 31,5     

    Pladstal  32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 0% 

    Belægningsprocent 96% 99% 98% 98%       

§ 107 9 Pladsforbrug  117,3 129,3 96,3 94,7     

   Pladstal  89 113 113,5 111,5 116 116 30% 

    Belægningsprocent 135% 116% 85% 83%       

§ 107 og § 
108 5 Pladsforbrug  106,6 103,9 57,2 57,3     
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    Pladstal  116,0 116,0 120,0 120,0 116,0 116,0 0% 

    Belægningsprocent 92% 90% 48% 48%       

§ 108 4 Pladsforbrug  136,4 130,5 126,6 125,3     

    Pladstal  151,0 125,0 123,0 123,0 121,0 121,0 -20% 

    Belægningsprocent 90% 104% 103% 102%       

§ 66 nr. 6  og 
§ 107 1 Pladsforbrug  24,5 23,5 0,0 0,0     

    Pladstal  6,0 3,0 4,0 5,0 3,0 3,0 -50% 

    Belægningsprocent 0,8 1,3 0,9 0,5       

§ 85 1 Pladsforbrug  24,0 23,6 23,6 23,6     

    Pladstal  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 0% 

    Belægningsprocent 100% 99% 98% 98%       
Note: § 66 nr. 6 og § 107 Nødebogård Mikkelbo omfatter også tilbud til børn og unge i alderen 14-18. 
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 

 
Tabel 10: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet voksne med udsat for overgreb og hjemløshed 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 109 3 Pladsforbrug  25,1 25,6 25,9 26,5     

    Pladstal  26,7 27,0 27,0 27,0 27 27 -1% 

    Belægningsprocent 0,9 0,9 1,0 1,0       

§ 109 og 
§ 110 1 Pladsforbrug  29,9 30,4 29,6 30,2     

    Pladstal  29,0 29,0 29,0 29,0 29 29 0% 

    Belægningsprocent 1,0 1,0 1,0 1,0       

§ 110 8 Pladsforbrug  219,6 210,0 51,0 72,4     

    Pladstal  203,0 205,0 207,0 207,0 207 207 2% 

    Belægningsprocent 1,1 1,0 0,2 0,3       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 

Tabel 11: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbud målrettet voksne med stofmisbrug 

Paragraf 

Antal 
tilbud 
2020  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Udvikling 
2016-2021 

§ 101 2 Pladsforbrug  740,3 743,1 778,4 737,9     

    Pladstal  877,0 809,0 819,0 819,0 819 819 -7% 

    Belægningsprocent 84% 92% 95% 90%       

§ 141 1 Pladsforbrug  784,0 748,0 600,0 46,0     

  Pladstal  418 280 280 280 280 280 -33% 

  Belægningsprocent 102% 109% 57% 56%       

§ 142 2 Pladsforbrug  879,2 588,2 465,3 458,1     

    Pladstal  863 542 818 818 863 863 0% 

    Belægningsprocent 102% 109% 57% 56%       
Kilde: kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat 
2020. 
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Tabel 12: Udvikling I antal sager i kommunikationscentre til voksne 

Antal tilbud 2020 Tekst 2016 2017 2018 2019 Udvikling 
2016-2019 

4 Antal aktive sager 
(cpr.nr) 

14.212 14.365 14.204 15.043 6 % 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021, Fælleskommunalt sekretariat, 
2020. 
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Lands- og 

landsdelsdækkende 

tilbud og sikrede 

afdelinger 

7. juni 

2020 
Denne rapport sætter fokus på de lands- og landsdelsdækkende 

tilbud samt de sikrede afdelinger, og følger udviklingen i 

kapacitet og belægning på tilbuddene. I rapporten udvælges og 

beskrives endvidere de tilbud, der følges særligt tæt for at sikre 

den fremadrettede bæredygtighed.  

Kapacitet og  

belægning 2019 



 

27 
 
 

5. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 

5.1 Konklusion 
På baggrund af rapporten vurderes det, at der for de fleste tilbud er en god sammenhæng mellem 

kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.  

 

Tilbud som fremadrettet vil blive fulgt at Koordinationsforum 

Koordinationsforum har udpeget tre tilbud, som de vurderer bør følges mere tæt: 

• Kofoedsminde (Region Sjælland) 

• Center for Døvblindhed og Høretab – tilbud til borgere med døvblindhed (Region Nordjylland) 

• Synscenter Refnæs 

 

Kofoedsminde (Region Sjælland) – Øvrige landsdækkende tilbud 

Den sikrede boform Kofoedsminde for domfældte udviklingshæmmede finansieres via objektiv finansiering 

og har længe været fulgt tæt af Koordinationsforum. Region Sjælland driver Kofoedsminde på vegne af 

Lolland Kommune, der ifølge lovgivningen har forsyningsforpligtelsen overfor målgruppen. Pladstallet er 

øget fra 44 pladser i 2016 til 68 pladser i 2019. Kofoedsminde havde i 2019 en belægning på 102%.  Tiltag til 

at minimere antallet af borgere, der visiteres til Kofoedsminde har ikke haft den ønskede effekt, hvorfor 

tilbuddet stadig oplever en stor efterspørgsel efter pladser. 

Social- og Indenrigsministeriet er på opfordring fra KL ved at nedsætte en arbejdsgruppe omkring 

Kofoedsminde, der skal undersøge og komme med mulige løsningsmodeller i forhold til 

finansieringsmodellen samt udviklingen i målgruppen og kvaliteten i tilbuddet til domfældte borgere med 

udviklingshæmning. Hensigten er at lave et beslutningsgrundlag for Folketinget.  

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) – Landsdækkende tilbud 

Koordinationsforum har haft særlig opmærksomhed på CDH siden 2017. CDH leverer en landsdækkende 

ydelse for målgruppen børn og unge med døvblindhed, der er omfattet af den nationale 

koordinationsstruktur. De sidste 10 år har der været en nedgang af i antallet af børn med døvblindhed, der 

anvender undervisningsområdet på CDH. I 2019 oplevede CDH dog – i stedet for en nedgang – en uændret 

efterspørgsel på pladser. Med dette forventes samtlige 6 pladser at være belagt i 2020.  

På baggrund af de udviklingsinitiativer, der er iværksat, forventer undervisningstilbuddet at kunne 

fastholde den nuværende efterspørgsel i de kommende år. Der er dog behov for et vedvarende fokus på 

området med henblik på at bevare den faglige og økonomiske bæredygtighed, da en yderligere nedgang i 

efterspørgslen kan have den konsekvens, at den faglige og økonomiske bæredygtighed på området 

forsvinder, og at ydelsen derfor må udfases.  

Synscenter Refnæs, Region Sjælland 

Overordnet vurderes det, at Synscenter Refnæs generelt er udfordret, både på det landsdækkende 

undervisningstilbud, men også på de takstbaserede ydelser (bo-, fritid og skoletilbuddene). Særligt har der 

på botilbuddene (§ 66 stk. 6 og §107) været et fald i antal borgere siden 2014, jf. afsnit 3.2. 

Synscenter Refnæs har forsøgt at tilpasse kapaciteten på botilbuddet, men vurderer, at man nu har nået en 

grænse i forhold til, at tilbuddet skal have en vis størrelse for at kunne drives som døgntilbud. Region 

Sjælland har på den baggrund indstillet til Koordinationsforum, at der igangsættes tiltag med henblik på at 
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sikre tilbuddets fremtidige eksistens. Koordinationsforum tilsluttede sig dette, hvorfor Syncenter Refnæs vil 

blive fulgt tæt af Koordinationsforum. Koordinationsforum vurderer ikke, at et tiltag kan være objektiv 

finansieret, men ønsker en opfølgning på de kommende møder i forhold til mulige tiltag. 

Tilbud, hvor bæredygtigheden har været drøftet i Koordinationsforum 

Foruden de tre nævnte tilbud, peger rapporten på yderligere tilbud, hvor belægningsprocenten kan 

indikere, at bæredygtigheden kan være udfordret. Disse tilbud er alle blevet drøftet i 

Koordinationsforum, og har ikke givet anledning til, at Koordinationsforum bør følge disse tilbud i 

ekstraordinær grad. 

 

Bakkegården og Stevnsfortet, Region Sjælland 

Sammenhængen mellem kapacitet og belægning på de sikrede og særligt sikrede afdelinger vurderes 

ligeledes at være god, og der er ingen særlige opmærksomhedspunkter i forhold til den overordnede 

kapacitet for de sikrede afdelinger. Der kan dog rettes en opmærksomhed mod de to tilbud i Region 

Sjælland – Bakkegården og Stevnsfortet, som begge har oplevet relative lave belægningsprocenter. 

Begge tilbud har over de sidste par år oplevet skiftende efterspørgsel, men det vurderes ikke på 

nuværende tidspunkt, at belægningen kræver særlige udviklingstiltag. Koordinationsforum har taget 

dette til efterretning, hvorfor tilbuddene for nuværende ikke giver anledning til yderligere 

opmærksomhed. 

 

Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland 

Center for Døvblindhed og Høretabs undervisningstilbud til børn og unge med høretab oplever et kraftigt 

fald i belægningsprocenten, hvorfor der forventes en belægning på 3,6 pladser i 2020 (9,4 i 2018).  

Efter aftale med Den Administrative Styregruppe i Nordjylland er der iværksat adskillige 

udviklingsinitiativer, som man løbende vurderer effekten af. Der vurderes ikke et behov for yderligere 

tiltag i regi af Koordinationsforum. 

Center for Høretab (Region Syddanmark)- Landsdelsdækkende undervisningstilbud 

Center for Høretab leverer en landsdelsdækkende undervisningsindsats målrettet børn og unge med 

høretab. Tilbuddet er udpeget til at blive fulgt særligt fordi Center for Høretabs skoletilbud for unge (STU) 

og elevhjemmet de seneste år har oplevet et faldende elevtal, og det udfordrer den faglige og økonomiske 

bæredygtighed for elevhjemmet og STU’en, hvilket kan påvirke den landsdelsdækkende 

undervisningsydelse. 

Socialdirektørforum i Syddanmark har fulgt udviklingen tæt siden januar 2018. Situationen er pt. stabil, 

hvorfor situationen fremadrettet vil blive fulgt af Socialdirektørforum i Syddanmark. Hvis der er behov for 

yderligere tiltag på et senere tidspunkt, kan dette forelægges Koordinationsforum. 
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6. Beskrivelse af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 

afdelinger 
Nærværende rapport beskriver belægningen på tre landsdækkende undervisningstilbud, fire 

landsdækkende undervisningstilbud, tre øvrige landsdækkende tilbud samt otte tilbud med sikrede 

afdelinger. Det drejer sig om følgende tilbud. 

Landsdækkende undervisningstilbud til børn og unge 
efter Folkeskolelovens § 20, stk. 3: 

▪ Center for Døvblindhed og Høretab – børn og 

unge med døvblindhed (Region Nordjylland) 

▪ Børneskolen på Kolonien Filadelfia – børn og 

unge indlagt på Epilepsihospitalet (Region 

Sjælland) 

▪ Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs – børn og 

unge med synshandicap (Region Sjælland). 

Øvrige landsdækkende tilbud: 

▪ IBOS – voksne med synshandicap (Københavns 

Kommune) 

▪ CFD – Døvekonsulentordningen  (Selvejende 

tilbud) 

▪ Kofoedsminde – sikret boform til voksne med 

udviklingshæmning (Region Sjælland). 

Landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og 
unge efter Folkeskolelovens § 20, stk. 3: 

▪ Center for Døvblindhed og Høretab – børn og 

unge med høretab (Region Nordjylland) 

▪ Center for Høretab – børn og unge med høre 

tab (Region Syddanmark) 

▪ Skolen på Kastelsvej – børn og unge med 

høretab (Københavns Kommune) 

▪ Geelsgårdskolen  –  børn  og  unge  med  svære  

fysiske  handicaps og  børn og unge med 

døvblindhed (Region Hovedstaden). 

 

De sikrede afdelinger er placeret i følgende tilbud: 

▪ Kompasset (Region Nordjylland) 

▪ Koglen (Region Midtjylland) 

▪ Grenen (Region Midtjylland) 

▪ Egely (Region Syddanmark) 

▪ Bakkegården (Region Sjælland) 

▪ Stevnsfortet (Region Sjælland) 

▪ Sølager (Region Hovedstaden) 

▪ Sønderbro (Københavns Kommune). 

Figur 1: Overblik over beliggenhed for de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
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6.1 Hvad er lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger? 

De lands- og landsdelsdækkende tilbud3 er højt specialiserede undervisningstilbud med få borgere i 

målgruppe, jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 3. Finansieringen dækkes af en takst for brug af 

undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering, som afholdes af de kommuner, der 

har mulighed for at benytte det pågældende undervisningstilbud. De landsdækkende tilbud har en 

objektiv finansiering, som omfatter alle landets kommuner, hvorimod de landsdelsdækkende dækker 

kommunerne i en eller flere landsdele jf. bilag 1.  

De sikrede afdelinger4 er målrettet børn og unge med dom eller som er kriminalitetstruede, og har 

ligeledes en objektiv finansieringsandel. På grund af tilbuddenes specialiseringsniveau, snævre 

målgruppe og den objektive finansiering er der behov for at sikre landsdækkende koordination af de 

lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger. Der henvises til bilag 1 for en oversigt 

over målgrupper og paragraffer for de enkelte tilbud. 

I rapporten henvises der også til tre øvrige tilbud, hvor der er en objektiv finansiering, der gælder for alle 

landets kommuner. Det er Institut for Blind og Svagtseende, som tilbyder landsdækkende 

undervisningstilbud til voksne med et synshandicap. Endvidere gives der objektiv finansiering til driften 

af Døvekonsulentordningen, som drives af Center for Døve (selvejende institution). 

Døvekonsulentordningen er specialiseret rådgivningstilbud til voksne, der er døve eller har et betydeligt 

høretab. Slutteligt er der landsdækkende objektiv finansiering i forhold til driften af den sikrede boform 

Kofoedsminde, som er den eneste sikrede afdeling til domfældte udviklingshæmmede borgere med en 

type 1 dom. 

 

6.2 Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
Den indbyrdes koordinering mellem kommunerne af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og de 

sikrede afdelinger sikres løbende. Til dette formål er nedsat et koordinationsforum bestående af 

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

Kommunekontaktråd (KKR).  

For at tilvejebringe den nødvendige information vedrørende de lands- og landsdelsdækkende 

undervisningstilbud og sikrede afdelinger, der skal danne grundlag for koordinationen af disse tilbud på 

tværs af de fem regioner, har de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR’er ansvar for følgende: 

▪ at følge udviklingen for de tilbud, der er beliggende i egen region og bringe 

opmærksomhedspunkter op i Koordinationsforum. Opmærksomhedspunkter kan være: 

ændringer i efterspørgsel, lav belægningsprocent, ændringer i målgruppens størrelse eller behov 

e.l.  

▪ at bringe det op i Koordinationsforum såfremt der er udsigt til væsentlige ændringer i kapacitet 

og/eller behov 

▪ at tilvejebringe den nødvendige information vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud 

 

3 Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.  
4 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i 
Kriminalforsorgens institutioner 
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og de sikrede afdelinger beliggende i egen region, der skal danne grundlag for koordinationen af 

disse tilbud på tværs af de fem regioner. 

Endvidere udarbejdes denne rapport en gang årligt for sikre et overblik over kapacitet og belægning på 

de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger på tværs af landet. Rapportens vigtigste 

formål er, at henlede opmærksomheden på tilbud eller konkrete ydelser, der på grund af vigende 

belægning, målgruppeændringer eller lignende kræver særlig opmærksomhed i koordinationsforum. 

7. Kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud 
I dette afsnit gennemgås først kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende ydelser, som 

er helt eller delvist objektivt finansieret.  

Udover de delvist objektive finansierede ydelser har samtlige tilbud også ydelser, som er rent 

takstfinansierede. De takstfinansierede ydelser er essentielle for tilbuddene, eftersom det er de 

takstfinansierede ydelser, der gør at tilbuddene får en tilstrækkelig kapacitet til at opretholde en høj 

faglig specialisering. Derfor har rapporten fokus på de takstfinansierede ydelser – men kun på de tilbud 

med en lav belægning, da det kan være her man i første omgang kan fange potentielle fremtidige 

belægningsmæssige udfordringer. 

 

7.1 Delvist objektive finansierede ydelser 

Landsdækkende ydelser 

De tre landsdækkende undervisningstilbud har alle oplevet fremgang i 2019. Dette til trods henstiller 

både Synscenter Refnæs og Center for Døvblindhed og Høretab, at Koordinationsforum bør have fokus 

på udviklingen af belægningen. I afsnit 5 ”Tilbud udpeget til at blive fulgt af Koordinationsforum” gives en 

status på Center for Døvblind og Høretabs undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed. Under 

tabel 1 gives en status på Synscenter Refnæs’ undervisningstilbud til børn og unge med et synshandicap. 

 
Tabel 1: Udvikling i kapacitet og belægning for de landsdækkende undervisningstilbud, jf. FSL § 20 stk. 3 

 Landsdækkende undervisningstilbud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland)             

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug 10,1 11,1 10,9 11,3  
 

Belægningsprocent 92% 101% 99% 103%  
 

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland)            

Pladstal 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 6,0 5,6 5,0 5,6  
 

Belægningsprocent 100% 93% 83% 93%  
 

Refnæsskolen/Synscenter Refnæs (Region Sjælland)             

Pladstal 21 23,0 20,0 18,0 16,0 16,0 

Pladsforbrug 19,0 16,0 13,8 14,5  
 

Belægningsprocent 90% 69% 69% 81%  
 

 

Synscenter Refnæs (Region Sjælland) 
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Synscenter Refnæs havde en beskeden fremgang i antal borgere i forhold til 2018, hvilket bryder et løbende 

fald i antal borgere siden 2013. Belægningsprocenten er steget betragteligt siden 2018, men dette skyldes 

en justering af kapaciteten.  

Overordnet vurderes det, at Synscenter Refnæs er generelt udfordret, både på det landsdækkende 

undervisningstilbud, men også på de takstbaserede ydelser (bo-, fritid og skoletilbuddene). Særligt har der 

på botilbuddene (§ 66 stk. 6 og §107) været et fald i antal borgere siden 2014, jf. afsnit 3.2. 

Synscenter Refnæs har forsøgt at tilpasse kapaciteten på botilbuddet, men vurderer, at man nu har nået en 

grænse i forhold til, at tilbuddet skal have en vis størrelse for at kunne drives som døgntilbud. Den 

manglende belægning medfører således stigende pladspriser, da budgetunderskuddet fra de foregående år 

lægges til taksten to år efter, jf. takstbekendtgørelsen.  

Pladserne på Refsnæs er jf. forløbet omkring de centrale udmeldinger en central del af den nationale 

forsyning af pladser til de mest udsatte synshandicappede børn og unge. Som det blev påpeget sidste år – 

er tilbuddet truet af manglende belægning og opretholdelse af det faglige miljø på Synscenter Refsnæs, da 

bo- og skoletilbuddene på Refsnæs tjener som ’det laboratorium’ der muliggør, at Synscenter Refsnæs kan 

være førende i udviklings af tilbud til børn og unge med alvorlige synshandicap og dermed varetage de 

specialrådgivningsopgaver overfor kommunerne, som Synscenter Refsnæs har forpligtet sig på i KaS-

kontrakten med Socialstyrelsen.  

Region Sjælland vurderer, at Koordinationsforum bør drøfte, hvilke tiltag der kan igangsættes i henhold til 

at sikre tilbuddets fremtidige eksistens. 

Landsdelsdækkende undervisningsydelser 

Der er et enkelt af de fire landsdelsdækkende tilbud, der oplever udfordringer i forhold til belægningen - 

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland). Derudover har Center for Høretab (Region 

Syddanmark) oplevet en faldende efterspørgsel, men har justeret kapaciteten herefter. Center for 

Høretab er dog yderligere udfordret i forhold til deres takstfinansierede ydelser, hvilket på sigt vurderes 

at kan få betydning for undervisningstilbuddet til de unge, jf. afsnit 3.2. Det vurderes, at der overordnet 

er god sammenhæng mellem kapacitet og belægning på henholdsvis Geelsgårdskolen og Skolen på 

Kastelvej.  

 

Den samlede udvikling i kapacitet og belægning på de landsdelsdækkende undervisningstilbud illustreres 

i tabel 3.  

 
Tabel 3: Udvikling i kapacitet og belægning for de landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. FSL § 20 stk. 3 

 Landsdelsdækkende undervisningstilbud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland)  
Børn og unge med hø         

 
  

Pladstal 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 10,6 9,9 9,4 6,0  
 

Belægningsprocent 118% 110% 104% 66% 0% 0% 

Center for Høretab (Region Syddanmark)            

Pladstal 33,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

Pladsforbrug 39,4 38,4 37,7 36,5   
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Belægningsprocent 119% 98% 97% 94%   

Geelsgårdskolen (Region Hovedstaden)     
 

 
Pladstal 98,0 98,0 106,0 108,0 116,0 116,0 

Pladsforbrug 100,5 104,8 106,6 107,2  
 

Belægningsprocent 103% 107% 101% 99%  
 

Skolen på Kastelsvej        

Pladstal 19,0 19,0 14,0 13,0 13,0  

Pladsforbrug 19,0 16,3 13,2 13,0   

Belægningsprocent 100% 91% 94% 100%   

 

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 

Center for Døvblindhed og Høretabs undervisningstilbud til børn og unge med høretab oplever et kraftigt 

fald i belægningsprocenten, jf. tabel 3. Tilbuddet har fra 2018 til 2019 haft tre elever, som afsluttet 

folkeskolen, ligesom yderligere én elev forventes at afslutte sit folkeskoletilbud til juni 2020. Uden 

yderligere tilgang forventes der en belægning på 3,6 pladser i 2020. Til sammenligning var 9,4 pladser 

ibrugtaget i 2018. 

Efter aftale med Den Administrative Styregruppe i Nordjylland er der iværksat udviklingsinitiativer, hvor 

der bl.a. er oprettet to nye ydelser med rejsehold og fjernundervisning, iværksat temadage for 

fagpersonale i kommunerne samt dialogmøder med kommunerne. Disse initiativer har dog endnu ikke 

haft effekt på efterspørgslen af pladser.   

Der er fortsat behov for vedvarende fokus på området med henblik på at sikre den faglige og 

økonomiske bæredygtighed. Tilbuddet til målgruppen kan pt. kun opretholdes idet 

Undervisningsafdelingen også varetager indsatser for andre målgrupper. 

 

Øvrige landsdelsdækkende ydelser 

Kofoedsminde har fortsat en stigende efterspørgsel af pladser, jf. tabel 4, hvorfor tilbuddet stadig er 

omfattet af tilbud, som følges særligt af Koordinationsforum. 

Det vurderes, at der overordnet er god sammenhæng mellem kapacitet og belægning i forhold til 

specialundervisning for voksne med synshandicap ved Institut for Blinde og Svagtsynede. 

Tabel 4: Udvikling i kapacitet og belægning for de øvrige landsdækkende tilbud 

 Øvrige landsdækkende tilbud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IBOS - Institut for Blinde og Svagsynede (Københavns 
Kommune) 
LSV § 1, stk. 1     

 

 

Pladstal 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 8,1 7,0 9,1 9,1   

Belægningsprocent 135% 117% 152% 101% 0% 0% 

Kofoedsminde (Region Sjælland) 
§108, stk. 7         

 
  

Pladstal 44,0 47,0 47,0 68,0 68,0 68,0 

Pladsforbrug 52,4 61,0 65,9 69,6  
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Belægningsprocent 119% 130% 140% 102%  
 

 

7.2 Takstfinansierede ydelser 

De takstfinansierede ydelser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud har overordnet set en god 

belægningsprocent. Der er dog enkelte ydelser, som det er nødvendigt at henlede opmærksomheden 

herpå grundet lav belægning. 

De takstfinansierede ydelser er essentielle for de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, 

eftersom det er disse ydelser, der sikrer, at tilbuddene har tilstrækkelig kapacitet til at opretholde en høj 

faglig specialisering også i forhold til de delvist objektivt finansierede undervisningsydelser. I 

nedenstående tabel illustreres de takstfinansierede ydelser, som har en belægning, som bør italesættes. 

 
Tabel 5: Tabel over takstfinansierede ydelser med lav belægning 

Takstfinansierede ydelser og belægning under 80 % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Synscenter Refnæs (SEL § 36)       

Pladstal 5 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 

Pladsforbrug Samlet 4,5 3,4 2,9 2,9 
  

Belægningsprocent 90% 85% 74% 97% 0% 0% 

Synscenter Refnæs (SEL § 66 nr. 6/SEL § 107)       

Pladstal 37,0 36,0 36,0 33,0 28,0 28,0 

Pladsforbrug Samlet 28,0 26,5 25,1 24,4 
  

Belægningsprocent 76% 74% 70% 74% 0% 0% 

Center for Høretab (SEL §107)       

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug Samlet 8,5 4,8 0,0 0,4   

Belægningsprocent 85% 48% 0% 4% 
  

Center for Høretab (SEL §66 nr. 6)       

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug Samlet 8,3 7,9 6,9 7,9 
  

Belægningsprocent 75% 72% 63% 72% 
  

Center for Døvblindhed og Høretab (SEL §66 nr. 6) 
Børn og unge med høretab 

      

Pladstal 5,0 5,0 2,2 2,2 1,0 1,0 

Pladsforbrug Samlet 2,4 1,5 1,2 0,7   

Belægningsprocent 48% 30% 56% 32% 0% 0% 

 

I tidligere afsnit er det blevet beskrevet, hvordan Synscenter Refnæs er udfordret i forhold til 

undervisning af børn og unge med et synshandicap mens Center for Døvblindhed og Høretab ligeledes er 

udfordret i forhold til deres undervisningstilbud til børn og unge med høretab og yderligere 

funktionsnedsættelser. 

Som det fremgår i tidligere afsnit, er de takstfinansierede ydelser for de to tilbud essentielle i forhold til 

at skabe et økonomisk og fagligt bæredygtigt undervisningstilbud. For uddybning af de konkretet 
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udfordringer, da se tidligere afsnit. 

Center for Høretab (Region Syddanmark) 

Center for Høretab er et af de tilbud Koordinationsforum har fulgt indtil nu, jf. afsnit 5.3. Center for 

Høretab er udfordret i forhold til deres elevhjem, som er tilknyttet deres landsdelsdækkende 

undervisningstilbud til børn og unge med høretab. På elevhjemmet er der både botilbudspladser efter 

SEL §66 nr. 6 og SEL §107, hvorfor pladserne på de to paragraffer samlet udgør kapaciteten. Der har de 

seneste par år været et fald i belægningen, hvorfor Region Syddanmark har valgt, at elevhjemmet pr. 1.1. 

2020 organisatorisk er flyttet til Specialcenter Syddanmark. Dette kan afhjælpe dele af de økonomiske 

konsekvenser ved den lave belægning. Hertil arbejdes der på en tilpasning i forhold til 

medarbejderressourcer samt muligheden for at samle beboerne på et botilbud i stedet for to.  

8. Kapacitet og belægning på de sikrede afdelinger 
På baggrund af en landsdækkende benchmarkanalyse af kapaciteten i de sikrede afdelinger besluttede de 

regionale driftsherrer at foretage en kapacitetsjustering i 2017 således, at kapaciteten på landsplan faldt 

fra 123 til 106 pladser. Pladserne justeres løbende i forhold til behov, hvorfor pladsantallet i 2019 er på 

109 pladser. 
 

Det vurderes overordnet, at der er god sammenhæng mellem kapacitet og belægning på de sikrede 

tilbud. Danske regioner budgetterer med et aktivitetsmål på 90 % belægning på de sikrede afdelinger. 

Det vurderes at være et niveau, der sikrer, at der på den ene side ikke er unødige udgifter til tomme 

pladser samtidig med, at ingen unge må afvises på grund af pladsmangel. Som det fremgår af tabel 4 

ligger hovedparten af ydelserne på de sikrede afdelinger tæt på dette aktivitetsmål.  

 
Tabel 4: Udvikling i kapacitet og belægning for de sikrede afdelinger 

Sikrede afdelinger 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Egely – almindeligt sikrede (Syddanmark)            

Pladstal 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Pladsforbrug 12,1 13,6 11,8 12,6   

Belægningsprocent 86% 97% 84% 90%   

Egely – særligt sikrede (Syddanmark) 
    

 
 

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 3,5 4,1 4,3 3,0   

Belægningsprocent 70% 82% 86% 60%   

Grenen - almindeligt sikrede (Midtjylland) 
    

 
 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 9,8 10,0 9,9 9,5  
 

Belægningsprocent 98% 100% 99% 95%   

Grenen - særligt sikrede (Midtjylland)            

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 4,9 4,9 4,6 4,6  
 

Belægningsprocent 98% 98% 92% 92%   
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Koglen - almindeligt sikrede (Midtjylland)            

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 9,5 9,9 9,8 9,9  
 

Belægningsprocent 95% 99% 98% 99%   

Kompasset (Nordjylland)            

Pladstal 8 8 8 8 8 8 

Pladsforbrug 7,3 7,8 7,9 7,3  
 

Belægningsprocent 91% 98% 98% 93%   

Bakkegården (Sjælland)            

Pladstal 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 7,7 7,4 8,0 7,5  
 

Belægningsprocent 39% 74% 80% 75%   

 

Stevnsfortet (Sjælland)            

Pladstal 15 11 11 11 11 11 

Pladsforbrug 8,3 7,4 9,0 7,4  
 

Belægningsprocent 55% 67% 82% 67%   

Sølager (Hovedstaden)            

Pladstal 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Pladsforbrug 14,0 13,9 14,0 12,4  
 

Belægningsprocent 78% 93% 93% 93%   

Sønderbro (København)            

Pladstal 18 6 6 6 6 6 

Pladsforbrug 16,0 2,4 8,0 5,6  
 

Belægningsprocent 89% 40% 133% 93%   

 

Egely (Region Syddanmark) 

Egely har haft et mindre fald i forhold til de særligt sikrede pladser, men har til gengæld haft en mindre 

stigning i forhold til de almindelig sikrede pladser, hvilket samlet har givet et mindre fald. Region 

Syddanmark har dog en forventning om, at der i 2020 igen vil være en belægningsprocent på 90 %. 

 

Bakkegården og Stevnsfortet (Region Sjælland) 

De to sikrede afdelinger i Region Sjælland – Bakkegården og Stevnsfortet har begge en relativ lav 

belægningsprocent. Region Sjælland forklarer, at efterspørgslen efter sikrede pladser svinger meget. 

Således var belægningsprocenten i 2019 næsten det samme som i 2017, mens begge tilbud havde en 

stigning i 2018. Region Sjælland forklarer endvidere, at den lav efterspørgsel håndteres ved at lukke 

pladser midlertidigt og kun have personale til rådighed, som dækker det faktiske antal pladser. 

9. Tilbud udpeget til at blive fulgt af koordinationsforum 
Følgende tilbud er udpeget til at blive fulgt særligt af koordinationsforum: 

▪ Kofoedsminde (Region Sjælland) 
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▪ Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 

▪ Center for Høretab (Region Syddanmark) 

9.1. Kofoedsminde (Region Sjælland) 

Kommunerne i Sjælland, KL og Region Sjælland har de seneste år samarbejdet om at nedbringe antallet af 

anbringelser på Kofoedsminde, der for særlige kategorier af domfældte udviklingshæmmede voksne har 

modtagepligt.  

Frem til 2018 er den store søgning til Kofoedsminde imødekommet ved overbelægning, der til og med 2016 

er blevet betalt af kommunerne ved meropkrævning. Ændring i takstbekendtgørelse umuliggør 

videreførelse af denne praksis, hvorfor pladstallet fra 2019 er 68 pladser svarende til den faktiske 

belægning.  

Kofoedsminde har hverken i 2018 eller 2019 afvist borgere, hvor der har været grundlag for anbringelse på 

en åben plads (ikke objektiv finansieret). Der består en særlig problemstilling vedr. de borgere, der har en 

type 2 dom, som efter administrativ afgørelse i kommunerne, kan overflyttet til en sikret plads til 

Kofoedsminde. Borgere med type 2 dom udgør 61% af belægningsdagene i 2019.  

Ministeriet udsendte i 2018 en vejledning hvoraf det fremgår at, Lolland Kommune skal høres i sager, hvor 

en kommune ønsker at anbringe en borger med type 2 dom på Kofoedsminde. Lolland Kommune har i to 

tilfælde indgivet sager til Ankestyrelsen med den begrundelse at mindre indgribende foranstaltninger 

(almindelig § 108 tilbud) ikke har været prøvet inden anbringelse på Kofoedsminde. Ankestyrelsen udgav i 

december 2019 en principafgørelse, hvor Ankestyrelsen afgjorde, at Lolland Kommune ikke kan klage over 

en anden kommunes afgørelse om administrativ anbringelse af en domfældt på en sikret afdeling på 

Kofoedsminde. Derudover vurderer Ankestyrelsen, at den ikke kan behandle sagen som et spørgsmål om 

uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser, og at sagen ikke giver anledning til at rejse en 

tilsynssag.  

I 2016 var der 35 borgere med en type 2 dom indskrevet på Kofoedsminde. I 2018 og 2019 blev henholdsvis 

36 og 42 borgere med en type 2 dom indskrevet. Foreløbig kan der således ikke ses en effekt af de 

initiativer, der er sat i værk for at nedbringe antallet af anbragte med type 2 dom, herunder den nye 

vejledning. Det bør overvejes, om der skal ske andre initiativer til at ændre de mønstre, der fører til 

anbringelse af type 2 dømte på Kofoedsminde, der ifølge deres dom også kan anbringes på en almindelig § 

108- plads med takstopkrævning. 

Socialtilsynet vurderede i sin seneste tilsynsrapport, at Kofoedsminde samlet set opfylder betingelserne for 

fortsat godkendelse. Socialtilsynet fremhæver dog en række opmærksomhedspunkter, bl.a. kvaliteten i de 

fysiske rammer, øget opmærksomhed på at forebygge vold og overgreb, samt om medarbejderne har de 

faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til målgruppen. Herunder 

fremhæves et behov for strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 

langt sigt.  

I årene 2016-2019 har Kofoedsminde oplevet en tilgang af beboere på mere end 50%. Stigningen har været 

håndteret som midlertidig, idet udgangspunktet for driften hele tiden har været, at pladstallet skulle 

nedbringes igen. Eksterne vikarer har derfor udgjort en betydelig del af løsningen i forhold til at skaffe 

personale. Samtidig har en stor del af det faste personale ikke haft en relevant faglig uddannelse. 

Regionsrådet i Region Sjælland har i forlængelse heraf vedtaget en plan for personaleindsatsen på 
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Kofoedsminde. Indsatsplanen for Kofoedsminde indeholder en plan for omlægning af personaleindsatsen, 

der sætter mål for opnåelse af et højere uddannelsesniveau samt nedbringelse af forbruget af eksterne 

vikarer.  

Alle parter i samarbejdet omkring Kofoedsminde er enige om, at tilgangen er uønsket. Social- og 

Indenrigsministeriet er, på opfordring fra KL, ved at nedsætte en arbejdsgruppe, omkring Kofoedsminde, 

der skal undersøge og komme med mulige løsningsmodeller i forhold til finansieringsmodellen samt 

udviklingen i målgruppen og kvaliteten i tilbuddet til domfældte borgere med udviklingshæmning. 

Hensigten er at lave et beslutningsgrundlag for Folketinget.  

 

Hertil har Socialstyrelsen igangsat en Central Udmelding, hvor det ligeledes undersøges, hvordan 

sammenhængen er mellem udbud og efterspørgsel af pladser for domfældte udviklingshæmmede. 

9.2. Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 

I 2017 udpegede koordinationsforum Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) som et tilbud der skal 

følges særligt af koordinationsforum. Baggrunden er, at der har været en nedgang af i antallet af børn med 

døvblindhed, der anvender undervisningsområdet på CDH.  Yderligere nedgang i efterspørgslen kan have 

den konsekvens, at den faglige og økonomiske bæredygtighed på området forsvinder, og at ydelsen derfor 

må udfases. Udviklingen i efterspørgslen viser, at der er behov for vedvarende fokus på området med 

henblik på at bevare den faglige og økonomiske bæredygtighed.  

CDH leverer en landsdækkende ydelse for målgruppen børn og unge med døvblindhed, der er omfattet af 

den nationale koordinationsstruktur, og en landsdelsdækkende ydelse for børn og unge med høretab. Det 

er kun ydelserne for børn og unge med døvblindhed, der er særlig bevågenhed på. 

På baggrund af nedgangen har Koordinationsforum opfordret Region Nordjylland til at foretage en analyse 

af årsagerne til den faldende søgning til tilbuddet samt mulige udviklingsområder. Med afsæt i analysens 

anbefalinger er der efter aftale med Forum for Koordination iværksat en række initiativer på det 

landsdækkende undervisningstilbud for børn med døvblindhed.  

For første gang i 10 år oplever CDH – i stedet for en nedgang – en uændret efterspørgsel på pladser. Med 

dette forventes samtlige 6 pladser at være belagt i 2020.  

På baggrund af de udviklingsinitiativer, der er iværksat, forventer undervisningstilbuddet at kunne 

fastholde den nuværende efterspørgsel i de kommende år. Der er dog behov for et vedvarende fokus på 

området med henblik på at bevare den faglige og økonomiske bæredygtighed.  

9.3. Center for Høretab (Region Syddanmark) 

Center for Høretab er et højt specialiseret tilbud til børn og unge med høretab og bestod i 2019 af et 

landsdelsdækkende skoletilbud for børn, et skoletilbud for unge (STU), et elevhjemstilbud for børn og unge 

samt en konsulentafdeling, der er VISO leverandør. I 2017 udpegede Koordinationsforum Center for 

Høretab som et tilbud, der skal følges særligt i Koordinationsforum.  Baggrunden er, at Center for Høretabs 

skoletilbud for unge (STU) og elevhjemmet de seneste år har oplevet et faldende elevtal, og det udfordrer 

den faglige og økonomiske bæredygtighed for elevhjemmet og STU’en. 
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Skoletilbud for børn  

Belægningen på skoletilbuddet for børn har været svagt faldende de seneste år. Samlet set forventes der 

en belægning på 34 fuldtidselever i 2020. De kommende år forventes belægning at ligge på ca. 33-34 

elever, dvs. lidt lavere end det nuværende niveau. Økonomien for skolen er sund, og det endelige regnskab 

for 2019 viser et samlet akkumuleret årsresultat med et overskud på ca. 0,8 mio. kr. (4,2% af budgettet)  

Skoletilbud for unge (STU) 

Belægningen på skoletilbuddet for unge har svinget de seneste år. Der forventes i 2020 en belægning på ca. 

4,5 elever. De kommende år forventes belægningen at ligge mellem 4-5 elever. Økonomien for skolen er 

sund, og det endelige regnskab for 2019 viser et samlet akkumuleret årsresultat med et overskud på ca. 0,1 

mio. kr. (3% af budgettet). Da det er en lille økonomisk enhed er økonomien sårbar over for større udsving i 

elevtallet.  

Elevhjemmene  

Belægningen på elevhjemmene har de to seneste år været på 7-8 fuldtidselever, og aktuelt er der 10 

fuldtidselever. Center for Høretab forventer på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger, at elevtallet 

for elevhjemmene pr. 1. august 2020 falder til ca. 6 fuldtidselever. Belægningen særskilt for 

elevhjemstilbuddet for de kommende år forventes at ligge på ca. 4- 5 fuldtidselever. Det endelige regnskab 

for 2019 viser et samlet akkumuleret årsresultat med et underskud på ca. 0,3 mio. kr. (ca. 3 % af 

budgettet).  

Elevhjemmene er fra 1.1.2020 organisatorisk (og økonomisk) flyttet til Specialcenter Syddanmark, da det 

skaber en større synergi i forhold til børnetilbuddene inden for dette center.  

Det faldende elevtal i 2. halvår 2020 udfordrer økonomien på elevhjemmet, og der er fokus på at tilpasse 

økonomien til den faldende belægning. Dette sker bl.a. ved at tilpasse medarbejderressourcerne. Der 

arbejdes samtidig på fra 2. halvår at samle eleverne på en bo-enhed i stedet for de nuværende to bo-

enheder. Endelig er det hensigten, at nogle af de tomme pladser på elevhjemmene på sigt anvendes til 

målgruppen for børnetilbuddene indenfor Specialcenter Syddanmark. 

De forskellige tiltag samt det forhold, at belægningen har fundet et stabilt leje gør, at det anbefales, at 

tilbuddet ikke længere følges tæt af Koordinationsforum, men alene i regi af Socialdirektørforum i 

Syddanmark. 
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10. Bilag 

10.1 Bilag 1. Oversigt over målgrupper og paragraffer på tilbuddene 
I nedenstående tabeller fremgår oversigter over de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 

afdelinger, herunder tilbuddenes målgrupper og paragraffer. For de landsdelsdækkende tilbud fremgår 

endvidere, hvilke kommuner der er en del af aftalen. 

Tabel 1: Oversigt over landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper 

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed FSL § 20 stk. 3 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed LSV § 1 stk. 2 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed SEL § 104 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed SEL § 107 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed SEL § 108 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed SEL § 66 nr. 6 

Region Sjælland Børneskolen Filadelfia 
Børn indlagt på 
Epilepsihospitalets 
børneafdeling 

FSL § 20 stk. 3 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svagsynede FSL § 20 stk. 3 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svagsynede LSV § 1 stk. 2 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svagsynede SEL § 36 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svagsynede 
SEL § 66 nr. 6 / § 
107 

 

Tabel 2: Oversigt over øvrige landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper 

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 103 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 104 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 107 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 108 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede Erhvervsuddannelser 
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Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede Rehabilitering, § 85 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede SEL § 104 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede SEL § 107 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede SEL § 108 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede STU 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede LSV 

Region Sjælland Kofoedsminde 
Domsfældte 
udviklingshæmmede 

SEL § 103 

Region Sjælland Kofoedsminde 
Domsfældte 
udviklingshæmmede 

SEL § 108 stk. 6 

 

Tabel 3: Oversigt over de sikrede afdelinger omfattet af en objektiv finansieringsandel  

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf 

Region Syddanmark Egely - alm. Sikrede Social truede børn og unge FSL § 20 stk. 3 

Region Syddanmark Egely - særligt sikrede Social truede børn og unge SEL § 66 nr. 6 

Region Midtjylland Grenen - alm. Sikrede 
Kriminelle og kriminalitetstruede 
unge med psykiske lidelser 

SEL § 66 nr. 6 

Region Midtjylland 
Grenen - særligt 
Sikrede 

Kriminelle og kriminalitetstruede 
unge med psykiske lidelser 

SEL § 66 nr. 6 

Region Midtjylland Koglen - alm. Sikrede 
Kriminelle og kriminalitetstruede 
unge 

SEL § 66 nr. 6 

Region Nordjylland Kompasset Sikrede pladser SEL § 66 nr. 6 

Region Sjælland Bakkegården Kriminelle unge i alderen 12-18 år SEL § 66 nr. 6 

Region Sjælland Stevnsfortet Kriminelle unge i alderen 12-18 år SEL § 66 nr. 6 

Region Hovedstaden Sølager Sikrede pladser SEL § 66 nr. 6 

Københavns Kommune Sønderbro Sikrede pladser SEL § 66 nr. 6 
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Tabel 4: Oversigt over landsdelsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper 

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Kommuner dækket af aftalen 

Region 
Syddanmark 

Center for Høretab Høretab FSL § 20 stk. 3 

Kommunerne i Region 
Syddanmark og i Region 
Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, 
Skive, Syddjurs og Viborg 
kommuner. 

Region 
Syddanmark 

Center for Høretab Høretab LSV § 1 stk. 3 

Kommunerne i Region 
Syddanmark og i Region 
Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, 
Skive, Syddjurs og Viborg 
kommuner. 

Region 
Syddanmark 

Center for Høretab Høretab SEL § 107 

Kommunerne i Region 
Syddanmark og i Region 
Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, 
Skive, Syddjurs og Viborg 
kommuner. 

Region 
Syddanmark 

Center for Høretab Høretab SEL § 66 nr. 6 

Kommunerne i Region 
Syddanmark og i Region 
Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, 
Skive, Syddjurs og Viborg 
kommuner. 

Region 
Nordjylland 

Center for 
Døvblindhed og 
Høretab 

Høretab FSL § 20 stk. 3 

Kommunerne i Region 
Nordjylland plus Favrskov, 
Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner 

Region 
Nordjylland 

Center for 
Døvblindhed og 
Høretab 

Høretab LSV § 1 stk. 2 

Kommunerne i Region 
Nordjylland plus Favrskov, 
Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner 

Region 
Nordjylland 

Center for 
Døvblindhed og 
Høretab 

Høretab SEL § 66 nr. 6 

Kommunerne i Region 
Nordjylland plus Favrskov, 
Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner 

Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen 
Døvblinde børn og 
unge 

FSL § 20 stk. 3 

Albertslund, Ishøj, Herlev, Høje-
Taastrup, Københavns, Lyngby-
Taarbæk, Rudersdal,Rødovre og 
Tårnby Kommune. 

Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen 
Børn og unge med 
svære fysiske 
handicaps 

FSL § 20 stk. 3 
Samtlige kommuner i Region 
Hovedstaden og Region 
Sjælland. 
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Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen 
Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

SEL § 104  Takstfinansieret  

Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen 
Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

SEL § 36  Takstfinansieret  

Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen 
Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

SEL § 66 nr. 6 
inkl. afl 

 Takstfinansieret  

Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen 
Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

STU  Takstfinansieret  

Københavns 
Kommune 

Skolen på Kastelvej 
Nedsat fysisk 
funktionsevne 

FSL § 20 stk. 3 
Kommunerne i Region 
Hovedstaden og i Region 
Sjælland. 
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10.2 Bilag 2. Oversigt over kapacitet og belægning  

Tabel 5: Oversigt over landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper  

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

6,0 5,6 5,0 5,6     

Belægningsprocent 100% 93% 83% 93% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Sjælland 

Børneskolen Filadelfia Børn  indlagt på 
Epilepsihospitalets 
børneafdeling 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

10,1 11,1 10,9 11,3     

Belægningsprocent 92% 101% 99% 103% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Sjælland 

Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 21 23,0 20,0 18,0 16,0 16,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

19,0 16,0 13,8 14,5     

Belægningsprocent 90% 69% 69% 81% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed SEL § 
104 

Pladstal 43,0 43,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

43,0 44,7 44,7 44,2     

Belægningsprocent 100% 104% 93% 93% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed SEL § 
107 

Pladstal 11 11 11 13 13 13 

Pladsforbrug 
Samlet 

11,9 12,1 10,5 11,0     

Belægningsprocent 108% 110% 95% 95% 0% 0% 

Døvblindhed Pladstal 38,0 38,0 38,0 40,0 40,0 40,0 
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Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblindhed og 
Høretab 

SEL § 
108 

Pladsforbrug 
Samlet 

38,3 37,9 39,4 39,4     

Belægningsprocent 101% 100% 104% 104% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

5,5 4,8 5,2 4,9     

Belægningsprocent 69% 80% 87% 87% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblindhed og 
Høretab 

Døvblindhed LSV § 1 
stk. 2 

Pladstal 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

42,3 44,6 43,2 42,2     

Belægningsprocent 118% 124% 120% 120% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Sjælland 

Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 36 Pladstal 5 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

4,5 3,4 2,9 2,9     

Belægningsprocent 90% 85% 74% 97% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Sjælland 

Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 66 
nr. 6 / § 
107 

Pladstal 37,0 36,0 36,0 33,0 28,0 28,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

28,0 26,5 25,1 24,4     

Belægningsprocent 76% 74% 70% 74% 0% 0% 

Landsdækkende 
tilbud 

Region 
Sjælland 

Refsnæsskolen/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

LSV § 1 
stk. 2 

Pladstal 9,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,3 8,8 8,4 8,5     

Belægningsprocent 81% 80% 76% 85% 0% 0% 
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Tabel 6: Oversigt over øvrige landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper  

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Region 
Sjælland 

Kofoedsminde Domsfældte 
udviklingshæmmede 

SEL § 103 Pladstal 45 45 45 45 52 52 

Pladsforbrug 
Samlet 

56,9 57,1 61,2 59,8     

Belægningsprocent 126% 127% 136% 133%   

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Region 
Sjælland 

Kofoedsminde Domsfældte 
udviklingshæmmede 

SEL § 108 stk. 7 Pladstal 44,0 47,0 47,0 68,0 68,0 68,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

52,4 61,0 65,9 69,6     

Belægningsprocent 119% 130% 140% 102%   

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

LSV § 1 stk. 1 Pladstal 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,1 7,0 9,1 9,1     

Belægningsprocent 135% 117% 152% 101% 0% 0% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Selvejende 
institution 

Center for 
Døve (CFD) 

Døve og Høretab SEL § 103 Pladstal 52,0 64,0 55,0 56,0 61,0 61,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

62,3 60,3 59,0 55,0 56,0 56,0 

Belægningsprocent 120% 94% 107% 98% 92% 92% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Selvejende 
institution 

Center for 
Døve (CFD) 

Døve og Høretab SEL § 104 Pladstal 58,0 62,0 57,0 57,0 57,0 57,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

66,4 68,3 59,0 53,0 54,0 54,0 

Belægningsprocent 114% 110% 104% 93% 95% 95% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Selvejende 
institution 

Center for 
Døve (CFD) 

Døve og Høretab SEL § 107 Pladstal 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

1,9 2,7 3,0 2,0 3,0 3,0 

Belægningsprocent 38% 54% 75% 67% 100% 100% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Selvejende 
institution 

Center for 
Døve (CFD) 

Døve og Høretab SEL § 108 Pladstal 103 101 109 112 117 117 

Pladsforbrug 
Samlet 

106,6 110,7 108,0 110,0 112,0 113,0 

Belægningsprocent 103% 110% 99% 98% 96% 97% 
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Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

Erhvervsuddannelser Pladstal 30,0 30,0 30,0 4,0 4,0 4,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

24,3 23,0 16,3 2,0     

Belægningsprocent 81% 77% 54% 50% 0% 0% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

Rehabilitering, § 85 Pladstal 6 6 6 3 3 3 

Pladsforbrug 
Samlet 

2,4 2,7 2,5 2,4     

Belægningsprocent 40% 45% 42% 80% 0% 0% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 103 Pladstal       6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

      5,8     

Belægningsprocent 0% 0% 0% 96% 0% 0% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 104 Pladstal 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 20,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

15,7 16,9 19,0 20,8     

Belægningsprocent 92% 99% 112% 122% 0% 0% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 107 Pladstal 17 17 17 13 13 13 

Pladsforbrug 
Samlet 

11,4 13,9 14,8 13,9     

Belægningsprocent 67% 82% 87% 107% 0% 0% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 108 Pladstal 9,0 9,0 9,0 13,0 13,0 13,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,7 10,0 10,9 12,6     

Belægningsprocent 97% 111% 121% 97% 0% 0% 

Øvrige 
landsdækkende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og 
Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

STU Pladstal 6 6 6 6 6 6 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,0 10,0 7,8 6,5     

Belægningsprocent 150% 167% 130% 109% 0% 0% 

 

Tabel 7: Oversigt over de sikrede afdelinger omfattet af en objektiv finansieringsandel  
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Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sikrede afdelinger Region 
Syddanmark 

Egely - alm. 
Sikrede 

Social truede børn 
og unge 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

12,1 13,6 11,8 12,6 12,6 12,6 

Belægningsprocent 86% 97% 84% 90% 90% 90% 

Sikrede afdelinger Region 
Syddanmark 

Egely - særligt 
sikrede 

Social truede børn 
og unge 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

3,5 4,1 4,3 3,0 4,5 4,5 

Belægningsprocent 70% 82% 86% 60% 90% 90% 

Sikrede afdelinger Region 
Midtjylland 

Grenen - alm. 
Sikrede 

Kriminelle og 
kriminalitetstruede 
unge med psykiske 
lidelser 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,8 10,0 9,9 9,5     

Belægningsprocent 98% 100% 99% 95% 0% 0% 

Sikrede afdelinger Region 
Midtjylland 

Grenen - 
særligt Sikrede 

Kriminelle og 
kriminalitetstruede 
unge med psykiske 
lidelser 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

4,9 4,9 4,6 4,6     

Belægningsprocent 98% 98% 92% 92% 0% 0% 

Sikrede afdelinger Region 
Midtjylland 

Koglen - alm. 
Sikrede 

Kriminelle og 
kriminalitetstruede 
unge 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,5 9,9 9,8 9,9     

Belægningsprocent 95% 99% 98% 99% 0% 0% 

Sikrede afdelinger Region 
Nordjylland 

Kompasset Sikrede pladser SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 8 8 8 8 8 8 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,3 7,8 7,9 7,3     

Belægningsprocent 91% 98% 98% 93% 0% 0% 

Sikrede afdelinger Region 
Sjælland 

Bakkegården Kriminelle unge i 
alderen 12-18 år 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,7 7,4 8,0 7,5     

Belægningsprocent 39% 74% 80% 75% 0% 0% 

Sikrede afdelinger Stevnsfortet Pladstal 15 11 11 11 11 11 
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Region 
Sjælland 

Kriminelle unge i 
alderen 12-18 år 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,3 7,4 9,0 7,4     

Belægningsprocent 55% 67% 82% 67% 0% 0% 

Sikrede afdelinger Region 
Hovedstaden 

Sølager Sikrede pladser SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

14,0 13,9 14,0 12,4     

Belægningsprocent 78% 93% 93% 93% 0% 0% 

Sikrede afdelinger Københavns 
Kommune 

Sønderbro Sikrede pladser 
  

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 18 2,4 6 6 6   

Pladsforbrug 
Samlet 

16,0 18,0 8,0 5,6     

Belægningsprocent 89% 750% 133% 93% 0% - 

 

Tabel 8: Oversigt over landsdelsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper  

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Landsdelsdækkende Region 
Syddanmark 

Center for 
Høretab 

Høretab FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 33,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

39,4 38,4 37,7 36,5 34,0 32,5 

Belægningsprocent 119% 98% 97% 94% 87% 83% 

Landsdelsdækkende Region 
Nordjylland 

Center for 
Døvblindhed og 
Høretab 

Høretab FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

10,6 9,9 9,4 6,0     

Belægningsprocent 118% 110% 104% 66% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 98,0 98,0 106,0 108,0 116,0 116,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

100,5 104,8 106,6 107,2     

Belægningsprocent 103% 107% 101% 99% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Københavns 
Kommune 

Skolen på 
Kastelvej 

Nedsat fysisk 
funktionsevne 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 19,0 19,0 14,0 13,0 13,0   

Pladsforbrug 
Samlet 

19,0   13,2       
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Belægningsprocent 100% 0% 94% 0% 0% - 

Landsdelsdækkende Region 
Syddanmark 

Center for 
Høretab 

Høretab SEL § 107 Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,5 4,8 0,0 0,4 0,4 0,4 

Belægningsprocent 85% 48% 0% 4% 4% 4% 

Landsdelsdækkende Region 
Syddanmark 

Center for 
Høretab 

Høretab SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,3 7,9 6,9 7,9 7,7 5,0 

Belægningsprocent 75% 72% 63% 72% 70% 45% 

Landsdelsdækkende Region 
Syddanmark 

Center for 
Høretab 

Høretab LSV § 1 
stk. 3 

Pladstal 15,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,1 5,3 4,4 6,3 4,5 4,5 

Belægningsprocent 61% 59% 49% 70% 50% 50% 

Landsdelsdækkende Region 
Nordjylland 

Center for 
Døvblindhed og 
Høretab 

Høretab SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 5,0 5,0 2,2 2,2 1,0 1,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

2,4 1,5 1,2 0,7     

Belægningsprocent 48% 30% 56% 32% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Region 
Nordjylland 

Center for 
Døvblindhed og 
Høretab 

Høretab LSV § 1 
stk. 2 

Pladstal 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

94,0 97,0 126,0 123,1     

Belægningsprocent 188% 194% 252% 246% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Region 
Nordjylland 

Aktivitets- og 
Botilbud - CDH 

Høretab SEL § 107 
og § 108 

Pladstal 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

      7,3     

Belægningsprocent 0% 0% 0% 104% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

SEL § 104 Pladstal 15,0 15,0 13,0 12,0 7,0 7,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

14,6 13,5 11,4 10,4     

Belægningsprocent 97% 90% 88% 87% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Geelsgårdskolen SEL § 36 Pladstal 77,0 77,0 84,0 80,0 88,0 88,0 
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Region 
Hovedstaden 

Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

Pladsforbrug 
Samlet 

79,6 83,8 80,9 81,0     

Belægningsprocent 103% 109% 96% 101% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

SEL § 66 
nr. 6 inkl. 
aflastning 

Pladstal 7,0 7,0 16,1 16,5 12,8 12,8 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,9 11,3 16,5 14,4     

Belægningsprocent 113% 161% 102% 87% 0% 0% 

Landsdelsdækkende Region 
Hovedstaden 

Geelsgårdskolen Svære fysiske 
funktionsnedsættelser 
og døvblinde 

STU Pladstal 9,0 8,0 8,0 7,0 4,0 4,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,4 7,9 7,2 5,8     

Belægningsprocent 82% 99% 90% 82% 0% 0% 
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11.1 National koordination  
Socialstyrelsen har med afsæt i den nationale koordinationsstruktur mulighed for at udsende centrale 

udmeldinger om udvalgte målgrupper eller særlige indsatser. Formålet med de centrale udmeldinger er 

dels at afdække og sikre kapacitet og det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til 

målgrupperne, dels at sikre den nødvendige tværkommunale og tværregionale koordination og 

planlægning omkring målgruppernes behov på det mest specialiserede social- og 

specialundervisningsområde. 

De centrale udmeldinger danner baggrund for en dialog mellem landets kommunalbestyrelser og 

Socialstyrelsen om de højt specialiserede indsatser og tilbud til de pågældende målgrupper. Indgangen til 

dialogen er rammeaftalesamarbejdet.   

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere samlet på de centrale udmeldinger i forbindelse med 

fastlæggelse af Udviklingsstrategien, som indgår i Rammeaftalen. Som led i kommunernes afrapportering 

på de centrale udmeldinger ønskes det afdækket på tværkommunalt og tværregionalt niveau, hvordan 

kommunerne og regionerne nu og fremadrettet samarbejder om at videreudvikle og sikre tilstrækkeligt 

udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud, der er tilpasset de enkelte målgruppers særlige behov.  

I de foregående år har kommunerne afrapporteret på tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 

vedrørende målgrupperne:   

- Borgere med svære spiseforstyrrelser 

- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 

I november 2019 og januar 2020 udsendte Socialstyrelsen tre nye centrale udmeldinger om følgende 

målgrupper: 

- Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug 

- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling 

- Borgere med svære spiseforstyrrelser 

Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i efteråret 2020. På baggrund af afrapporteringerne vil 

Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en 

tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede døgnbehandlingsindsatser 

til målgrupperne. 

 



Relateret document 3/3

Dokument Navn: Teknisk bilag til til 

Styringsaftale.pdf

Dokument Titel: Teknisk bilag til til 

Styringsaftale

Dokument ID: 3595400



 

 

  

Bilag 1 – Teknisk bilag til 

Styringsaftale i 

Rammeaftale 2021-2022 

Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 



Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 
2021-2022 

                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

2 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
1. Indledning .................................................................................................................................................... 4 

2. Aftale om udvikling i udgifter per dag 2021-2022 ....................................................................................... 6 

2.1. Styrings- og udviklingstiltag for 2021-2022 .......................................................................................... 7 

2.2. Ny økonomimodel ................................................................................................................................ 7 

2.2.1 Samarbejdsspor – Faciliteret mini-udbudsproces .......................................................................... 7 

2.2.2 Økonomimodel til opstartsfase for nye tilbud eller pladser ........................................................... 8 

2.3. Ny monitoreringsmodel ........................................................................................................................ 8 

3. Takstmodel ................................................................................................................................................ 10 

3.1. Takstmodellens omkostningselementer ............................................................................................ 10 

3.2 Aftale om prisstruktur ......................................................................................................................... 13 

3.3 Flere takstniveauer (takstdifferentiering) ........................................................................................... 13 

3.4 Tillægsydelser og Abonnementsordninger .......................................................................................... 13 

3.5 Beregningsgrundlaget.......................................................................................................................... 14 

3.7. Efterregulering .................................................................................................................................... 14 

3.8 Ændringer i beregningsgrundlaget ...................................................................................................... 15 

3.9 Særlige tilbud og ydelser ..................................................................................................................... 15 

4. Principper for samarbejde ......................................................................................................................... 17 

4.1 Frister for afregning for brug af tilbud................................................................................................. 17 

4.2 Opsigelsesvarsler ................................................................................................................................. 17 

4.3 Opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter SEL §§ 107 og 108............................................. 17 

4.4 Opkrævning af egenbetaling i tilbud efter SEL §§ 109 og 110 ............................................................ 18 

4.5 Opfølgningsmekanismer for borgeres placering i takstniveauer ........................................................ 18 

4.6 Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser .......................................................................... 19 

4.7 Principper for etablering af tilbud ....................................................................................................... 19 

4.8 Principper for lukning og omlægning af tilbud .................................................................................... 19 

4.9 Fælles aftale om visitation til kommunikationscentre ........................................................................ 20 

4.10 Kommuners overtagelse af regionale tilbud ..................................................................................... 20 

4.11 Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen ....................................................................... 20 

5. Procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud ................................................................ 21 

5.1 Nødbremsemodellen ........................................................................................................................... 21 

6. Børnehuset og Socialtilsyn ........................................................................................................................ 22 

7. Procedurer for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107 

og 108 ............................................................................................................................................................ 23 

7.1 Handlekommunens opgaver ............................................................................................................... 23 

7.2 Tilbud/Driftherrers opgaver ................................................................................................................ 24 

7.3 Interne flytninger og klagesager .......................................................................................................... 25 



Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 
2021-2022 

                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

3 
 

7.4 Handle-/Betalingskommune ................................................................................................................ 25 

7.5 Mailingliste til fremsendelse af oplysninger ........................................................................................ 26 

8. Hovedstadens fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene ......................................... 27 

8.1 Visitationsaftale ................................................................................................................................... 27 

8.2 Arbejdsgange og hensigtserklæringer ..................................................................................................... 27 

8.3 Arbejdsgange ....................................................................................................................................... 28 

8.4 Hensigtserklæring om arbejdsgange vedrørende kommunikationscentre ......................................... 28 

8.5 Samarbejde mellem kommunikationscentre og kommuner ................................................................... 29 

8.6 Skabelon til samarbejdsaftaler ............................................................................................................ 29 

8.7 Sammenhæng til Rammeaftalen ......................................................................................................... 30 

8.8 Fordele ved at indgå samarbejdsaftaler .............................................................................................. 30 

8.9 Opmærksomhedspunkter ................................................................................................................... 31 

8.10 Eksempler på indhold af samarbejdsaftaler ...................................................................................... 31 

9. Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud .................................................................. 32 

9.1 Samarbejdsmodel om de mest specialiserede tilbud .......................................................................... 33 

9.2 Værktøjskasse med særlige tiltag ........................................................................................................ 34 

9.3 Task force ............................................................................................................................................ 35 

9.4 Krav til de mest specialiserede tilbud .................................................................................................. 36 

10. Nyt i styringsaftalen 2021-2022 .............................................................................................................. 37 

10.1. Justering af takstmodellen ............................................................................................................... 37 

10.2. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud.............................................. 37 

10.3. Udarbejdelse af standardkontrakt ................................................................................................... 38 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 
2021-2022 

                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

4 
 

1. INDLEDNING 
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet. Koordineringen af de to områder omfatter ansvaret for udarbejdelse af en 

rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Rammeaftalen består af en 

Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. 

Dette dokument omfatter aftaler, takstmodel samt procedurer på det takstbelagte område til 

Styringsaftalen i Rammeaftale 2021-2022.  

Formålet med Styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og 

prisudviklingen i de kommende to år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i 

Region Hovedstaden. Desuden har Styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de 

styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at 

købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.  

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer: 

 Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen. 

 Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. 

 Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. 

 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af 

tilbud aftalt i rammeaftaleregi. 

 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. 

 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i 

hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. 

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

Styringsaftalen har som noget nyt et fokus på at understøtte Rammeaftalens Udviklingsstrategis 

udviklingsområde omkring tilbudsviften, herunder at forpligte kommunerne i Hovedstadsregionen på at 

udvikle tilbudsviften. Dette gennem en fælles økonomimodel for samarbejde om at oprette nye tilbud 

samt udvide med pladser på eksisterende tilbud. Kvalitetsdagsorden fra Rammeaftalens Udviklingsstrategi 

tages ligeledes med i Styringsaftalen, da dette er et fælles ansvar for kommunerne i Hovedstadsregionen. 

Nyt i Styringsaftalen 2021-2022 er, at taksterne blot reguleres jf. pris- og lønudviklingen. Hvis man fraviger 

aftalen fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til 

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning.  

Udviklingen på området vil tage afsæt i en ny model for monitorering, som er udviklet i samarbejde med 

KLK (KL’s konsulentvirksomhed). Denne monitoreringsmodel giver et samlet overblik over udviklingen på 

det sociale område i egen kommune og for hele Hovedstadsregionen. 

Styringsaftalen skal indgås hvert andet år og senest den 1. december samtidig med Udviklingsstrategien. 

Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Styringsaftalen 2021-2022 er således gældende for 

perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022 og omfatter takster, der er gældende i denne periode. 

Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så 

vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er 

dermed aftalepart i Styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, 

at aftalen bliver indgået i enighed. 

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i 

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere 

drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden 



Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 
2021-2022 

                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

5 
 

for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter Styringsaftalens principper. 

Takstberegningen for de regionsdrevne tilbud følger principperne i den fælleskommunale takstmodel. Dog 

er de indirekte omkostninger beregnet konkret og holder sig inden for rammerne af den kommunalt 

aftalte maksimale overheadprocent. 

Takstmodellen skal justeres, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst. Der er 

igangsat et arbejde med henblik på at ændre finansieringsbekendtgørelsen, som skal træde i kraft 1. 

januar 2022. Dette kan medføre ændringer i Styringsaftalen, hvorfor der må tages forbehold for disse 

justeringer.  

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og 

samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal 

understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, 

som er udgangspunktet for køb og salg af pladser. 
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2. AFTALE OM UDVIKLING I UDGIFTER PER DAG 2021-2022 
Kommunerne i hovedstadsregionen har i perioden 2011-2020 indgået aftaler om prisudviklingen på de 

takstbelagte tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Region 

Hovedstaden har indgået aftalerne fra 2014. 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i 

udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

Taksterne reguleres nu som udgangspunkt jf. pris- og lønudviklingen. Aftalen lyder: 

 At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og 

lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019 

Hvis man fraviger det aftalte fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere 

forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og speciaundervisning.  

Modellen for opfølgning på takstaftalen bliver som følger: 

- Kommunerne godkender én gang årligt, at de overholder takstaftalen ved at fremskrive med pris- 

og lønudviklingen. 

- Kommunerne indsender én gang årligt forklaringer på tilbuds takststigninger, som ligger udover 

pris- og lønfremskrivningen – altså hvis et tilbud har nedsat eller øget sine takster (tilbud der fx 

laver en stor omlægning er undtaget og udgår blot (som tidligere)). 

- Takstanalysegruppen gennemgår forklaringerne. 

- Forklaringer godkendes af KKR Hovedstaden. 

- Takstanalysegruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning udvælger årligt målgruppe/tema/tilbud fra monitoreringsrapporten til ad hoc 

analyser. 

Denne type opfølgning bliver midlertidig, indtil den nye takstbekendtgørelse træder i kraft med ny inddeling 

af takster i hhv. basis- og service-takster.  

I takstberegningen for 2020 har kommunerne i gennemsnit anvendt en overheadprocent på 6,0 procent. 

Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for 

overheadprocenten fortsat frem mod 2022 vil være 6 procent.  

I maj 2020 udkom ”Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 

specialundervisning 2018-2020” og ”Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde og 

specialundervisning 2018-2020”. Som et supplement til ovenstående analyser, har KKR Hovedstaden i 

2017-2019 gennemført afdækninger af kommunernes anvendelse af tillægsydelser til børn, unge og 

voksne på det specialiserede socialområde. Det er besluttet, at disse afdækninger ikke skal gentages. I 

stedet gennemføres den nye monitorering af området, jf. afsnit 2.3 nedenfor. 

 

Driftsherrernes efterlevelse af aftalen om udvikling i udgifter per dag i perioden 2014-2018 og 2018-2020 

fremgår på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 
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2.1. STYRINGS- OG UDVIKLINGSTILTAG FOR 2021-2022 

KKR Hovedstaden opfordrer hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden til fortsat at 

fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.  

Herunder opfordres kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden til systematisk at arbejde 

med følgende områder: 

 At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som 

sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk 

opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. 

 At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne 

på myndighedssiden. 

 At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den 

fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling. 

 At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de 

eksisterende rammer i Styringsaftalen. 

 At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne. 

 At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af 

indsatserne. 

 At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne.  

 

 

2.2. NY ØKONOMIMODEL  

Efter flere års fokus på økonomi og takstudvikling, er der nu plads til et øget fokus på kvalitet. Dette er et 

fælles ansvar for kommunerne i Hovedstadsregionen. Styringsaftalen omhandler derfor også, hvordan vi 

forpligter hinanden økonomisk til udvikling af tilbudsviften, herunder til at oprette nye tilbud og udvide 

med pladser på eksisterende tilbud. Den fælles økonomimodel skal understøtte udvikling af tilbudsviften.  

 

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 7. februar 2020 at udvikle en økonomimodel for etablering 

af nye pladser i eksisterende tilbud og for fremadrettet etablering af helt nye tilbud til målgruppen 

”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd mv.”.  

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning arbejder på at udvikle 

en økonomimodel, som giver driftssikkerhed i opbygningsfasen for de driftsherrer, der opretter de nye 

pladser. Økonomimodellen skal gælde for både kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden og ventes 

færdiggjort I 2020, så den tages i brug med af Rammeaftale 2021-2022. 

Økonomimodellen skal muliggøre at arbejde med at udvikle pladser til udvalgte målgrupper én for én. Det 

tilstræbes, at det er eksisterende tilbud, der udvider, hvilket sikrer et stærkt fagligt set-up og organisering.  

 

2.2.1 SAMARBEJDSSPOR – FACILITERET MINI-UDBUDSPROCES 
En fælleskommunal procesfacilitering skal fremme en mere forpligtende samlet dialog og et tættere 

samarbejde mellem driftsherrer og brugerkommuner om udviklingen af nye pladser og tilbud.  

KKR Hovedstaden og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning 

får en mere fremtrædende rolle i etablering af nye tilbud til de udvalgte målgrupper. 
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Forslag til overordnet proces for mini-udbud, som kvalificerer udvælgelsen af de bedste og billigste 

pladser til den udvalgte målgruppe: 

– KKR Hovedstaden afdækker efterspørgslen efter pladser til en given målgruppe  

– Driftsherrer fremsender konkrete projektforslag om etablering af pladser  

– KKR Hovedstaden beslutter hvilke projektforslag fra driftsherrerne, som kan gøre brug af 

økonomimodellen og etablere nye pladser.  

 

2.2.2 ØKONOMIMODEL TIL OPSTARTSFASE FOR NYE TILBUD ELLER PLADSER 
Økonomimodellen forventes færdiggjort i 2020 og vil bl.a. indberette, at driftsherrerne kan komme med 

konkrete projektforslag til etablering af nye pladser eller tilbud ud fra følgende økonomiske rammer: 

– En abonnementsordning i en opstartsperiode på op til tre år 

– Maksimalt 75 procents underskudsdækning/garanti af pladser, evt. med årlig aftrapning (f.eks. 75-

50-25)  

– Underskudsdækningen deles mellem de interesserede bruger-kommuner eller iblandt Hovedstadens 

29 kommuner efter befolkningsandele 

 

Det skal på sigt altid være bruger-kommunerne, som betaler for pladserne, hvorfor opstartsperioden 

tilstræbes at være kort. Takstniveauet skal flugte med det nuværende niveau og omfatte anlægsudgifter 

og driftsudgifter, jævnfør model for beregning af takster.  

Det må forventes, at opstarten med etablering af nye pladser/tilbud især til de komplekse borgere er 

dyrere end driften efter fx et halvt år. Opdelingen skal forventeligt tilpasses, når der kommer nye 

retningslinjer med den nye bekendtgørelse om hhv. basis- og service-takst. 

Anlæg af denne type tilbud friholdes af anlægskommunens anlægsramme, idet: ”de 29 kommuner i 

Hovedstaden anerkender, at når der er tiltag af denne karakter, så ligger det udover kommunens eget 

anlægsloft.” 

 

2.3. NY MONITORERINGSMODEL 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede social- og specialundervisningsområde har ønsket en ny 

model til monitorering af udvikling af udgifterne på det specialiserede socialområde. Formålet med 

modellen er at give kommunerne i KKR Hovedstaden et samlet overblik over udviklingen på det 

specialiserede socialområde samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.  

 

Takstanalysegruppen (under KKR Hovedstaden) har ligeledes vurderet, at det hidtidige aftaledesign 

fremadrettet ville blive svært at realisere. Dette fordi løbende, mindre udgiftsreduktioner i praksis er 

svære at realisere gennem egentlige effektiviseringer, fremfor en langsom udhuling af serviceniveau i de 

enkelte tilbud.  

 

Monitoreringen følger udgiftsudviklingen generelt og på et mere detaljeret niveau. Den giver mulighed for 

at følge udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i hver enkelt kommune, såvel som for alle 

kommuner i KKR Hovedstaden under ét. Dermed ses bredere på kommunernes omkostninger og på data, 

som i forvejen er tilgængelige. Ligeledes vil den bidrage til at skabe overblik over det sociale område.  

Monitoreringen erstatter de tidligere takstanalyser, tillægstakstanalyser og analyser af udgiftsudviklingen. 
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Den nye model for monitorering er opdelt i fire niveauer. De to øverste niveauer angiver 

udgiftsudviklingen på henholdsvis det specialiserede voksen- og børneområde. De to nederste niveauer 

angiver mulige forklaringer på udviklingen som fx antal og enhedsudgifter, målgrupper, diagnoser mv. 

 

Figur: Monitoreringsmodel for det specialiserede socialområde 

 
 

Monitoreringsmodellen er udarbejdet af KLK (KL’s konsulentvirksomhed), og godkendt af KKR 

Hovedstaden (juni 2020).  

Monitoreringsopgaven er forankret i Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og 

vil årligt fremgå af den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 

 

Til monitoreringen benyttes Danmarks statistik og data fra Ballerup Benchmark. 

Specialundervisningsområdet indgår ikke i analysen.  
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3. TAKSTMODEL 
Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2021, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 

1017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i 

Kriminalforsorgens institutioner af 19. august 2017. 

Takstmodellen skal dog justeres, så taksterne fremadrettet opdeles i en basis- og en ydelsestakst. Der er 

igangsat et arbejde med henblik på at ændre finansieringsbekendtgørelsen, som skal træde i kraft 1. 

januar 2022. Dette kan medføre ændringer i Styringsaftalen, som derfor må tage forbehold for disse 

justeringer.  

Takstmodellen omfatter alle tilbud på det specialiserede socialområde, specialundervisning, 

specialtandpleje og misbrugsbehandling efter Sundhedsloven samt STU (Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse), hvor der sker salg af pladser til kommuner. 

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal beregnes på baggrund af de samlede 

langsigtede gennemsnitsomkostninger og -indtægter i de pågældende tilbud. 

3.1. TAKSTMODELLENS OMKOSTNINGSELEMENTER 

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler, at driftsherrerne anvender en fælles model til 

beregning af takster og efterregulering, der inddeler takstberegningen i de enkelte 

omkostningselementer, jf. den model, der fremgår af appendix til Styringsaftalens tekniske bilag 1. 

 

Anvendelse af denne model skal bidrage til at sikre, at alle centrale elementer af takstberegningen indgår i 

kommunernes og Region Hovedstadens takstberegninger. Samtidig giver modellen en vis fleksibilitet i 

forhold til beregning af de direkte omkostninger, ligesom den vil lette kommunernes og regionens 

indberetning af takstoplysninger i forbindelse med de årlige analyser af takstudviklingen. 

 

Der anvendes den samme beregningsmetode ift. omkostninger på alle typer tilbud, medmindre andet er 

aftalt. Beregning af omkostninger baseres på budgettet for det år, taksten gælder. 

 

Der er en klar skelnen mellem direkte, indirekte og beregnede omkostninger. 

Nedenstående beskrivelse af omkostningselementerne er ikke udtømmende, men angiver retningslinjer 

for takstberegningen. 

3.1.1 Direkte omkostninger 
De direkte omkostninger består af alle de udgifter og indtægter, der direkte knytter sig til den 

pågældende aktivitet. Det vil som udgangspunkt sige de udgifter og indtægter, der fremgår af tilbuddenes 

budget, men også den andel af budgetbeløbet, der entydigt kan henføres til tilbuddet. 

Direkte omkostninger omfatter således: 

 Løn til personale ansat på tilbuddene (samtlige lønandele, fx pensionsbidrag, feriepenge, 

jubilæumsgratialer, atp, AER), samt andel af centrale lønpuljer, som ikke er udmøntet på 

budgetteringstidspunktet. 

 Øvrige personaleudgifter til personale ansat på tilbuddene (uddannelse, udviklingsudgifter, 

tjenesterejser, befordring, forsikringer). 

 Køb (leasing) af varer og tjenesteydelser, som foretages af tilbuddene og afholdes af tilbuddenes 

budget. 

 Tilbuddenes ejendomsudgifter (husleje, varme, el, vand, skatter, afgifter, forsikringer, 

vedligeholdelse, snerydning, rengøring). 



Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 
2021-2022 

                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

11 
 

 Transport af brugere, det vil sige den del af brugertransport, der er omfattet af tilbuddenes 

transportforpligtelse og som er en del af tilbuddenes budget (fx udflugter og lignende). Befordring 

mellem hjem og tilbud afregnes direkte med den enkelte kommune og indgår således ikke i 

takstberegningen. 

 Administrative udgifter som budgetmæssigt er henført direkte til tilbuddet, det vil sige både løn, 

øvrige personaleudgifter, samt køb af varer og tjenesteydelser. Det gælder også tilbuddets udgifter 

til konsulentbistand, supervision og rådgivning. 

 Udgifter forbundet med tilsyn (Socialtilsyn). 

 Reparation og vedligeholdelse. Her kan budgettet tilpasses det enkelte tilbuds forhold, eller der 

kan anvendes en vejledende norm i budgetteringen svarende til 2 procent af de øvrige direkte 

omkostninger. 

3.1.2 Indirekte omkostninger 

De indirekte omkostninger består af de udgifter og indtægter, der er budgetteret i driftsherres budget og 

som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte 

tilbud. 

Indirekte omkostninger omfatter således: 

 Andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation, 

rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ 

ledelse m.m.). 

 Hertil skal lægges øvrige udgifter der knytter sig til personalet ansat i centrale støttefunktioner (IT-

udstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, kantine, ejendomsudgifter - jf. 

eksempler på ejendomsudgifter under de direkte omkostninger). 

 Andel af køb af varer og tjenesteydelser der indgår i driften af tilbuddet, men som foretages af 

driftsherre og afholdes på det centrale/fælles budget (fx andel i udviklingsomkostninger, i centrale 

IT-systemer og telefonanlæg m.v.). 

I takstberegningen for 2020 har kommunerne i gennemsnit anvendt en overheadprocent på 6. 

Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for 

overheadprocenten fortsat frem mod 2022 vil være 6 procent.  

 

Region Hovedstaden beregner de indirekte omkostninger konkret og holder sig inden for rammerne af 

den kommunalt aftalte maksimale overheadprocent.  

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning følger årligt op på 

eventuelle afvigelser fra den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter. I forbindelse med 

opfølgningen vil driftsherrer, der har besluttet, at de indirekte udgifter skal udgøre en højere procent af 

de direkte omkostninger end 7 procent, skulle fremvise dokumentation med forklaringer på og 

sandsynliggørelse af behovet for en højere procent. 

3.1.3 Beregnede omkostninger 
Beregnede omkostninger består af de omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og 

omkostning i budgetåret. Det betyder, at større anskaffelser og bygningsudgifter, der optages i 

driftsherres anlægskartotek kun indgår i takstberegningen med de efterfølgende års forrentning og 

afskrivning. 

De beregnede omkostninger omfatter således: 

 Beregnede tjenestemandspensioner (hvis pensionerne er forsikringsmæssigt afdækket, skal den 

beregnede tjenestemandspension anvendes og ikke udgifterne til forsikringsdækningen). 



Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 
2021-2022 

                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

12 
 

 

- De fremtidige udgifter til tjenestemandspensioner for ansatte tjenestemænd indregnes i 

takstgrundlaget med en fast procentdel af lønsummen for de på tilbuddet ansatte 

tjenestemænd. Dette gælder uafhængigt af, om pensionerne er afdækket forsikringsmæssigt 

eller ej.  

- Der anvendes en procentsats på 20,3. 

- Det bemærkes, at det beregnede pensionsbidrag kun skal dække den del af 

pensionsforpligtelsen, som ligger efter 1. januar 2007. Pensionsrettigheder, som er opsparet før 

denne dato er udlignet ved overførslen af aktiver og passiver fra amt til kommuner og region. 

 

 Forrentning og afskrivning af alle de aktiver, der medgår til driften af tilbuddet (der medtages ikke 

forrentning af likvide midler/driftskapital). 

 

Den enkelte driftsherres regnskabspraksis afgør værdiansættelse og afskrivningsprofil på de aktiver, der 

medgår til at levere ydelsen. Der er således ikke forskellige afskrivningsmetoder inden for samme 

kommune/region. Det forudsættes til gengæld, at: 

 

 Ingen driftsherrer opskriver værdien af aktiver overført fra det tidligere amt, medmindre 

værdiforøgelsen kan begrundes i en værdiforøgende renovering eller lignende. 

 Ingen driftsherrer ændrer regnskabspraksis med det formål at øge takstniveauet. 

 Aktiver som anskaffes (straksafskrives) over tilbuddets driftsbudget kan ikke indgå i tilbuddets 

kapitaludgifter (gælder også forrentning). 

Renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit anvendes til at beregne forrentningen 

af aktiverne. Rentesatsen opgøres per 1. april året forud for takstberegningsåret, så beregningen 

kan danne grundlag for den årlige rammeaftaleredegørelse og gælde for taksten det 

efterfølgende år. 

Kommunekredit har pr. 1. april 2020 opgjort renten på et 20-årigt fastforrentet lån til 0,43 

procent p.a. 

Det betyder, at: 

 Variationen i renteniveauet bliver opfanget med ca. et års forsinkelse, men medfører en øget 

prissikkerhed. 

 Det er restgælden, der forrentes. Det vil sige aktivets værdi primo året, før nedskrivningen med 

de afskrivninger, der foretages i takstberegningsåret. 

3.1.4 Almindelige indtægter 
Fra summen af direkte, indirekte og beregnede omkostninger fratrækkes almindelige indtægter, for 

eksempel salg af producerede ydelser. Her kan også indgå indtægter fra beboeres egenbetaling af 

serviceydelser (kost, rengøring, vask m.v.). 

3.1.3 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
For de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som har en objektiv finansieringsandel, 

fratrækkes den objektive finansiering fra takstgrundlaget inden beregning af takst per dag. 

3.1.4 Fordeling af omkostningselementer i tilbud med flere takstniveauer 
I tilbud med flere takstniveauer skal det omkostningsbaserede budget fordeles ud på de enkelte 

takstniveauer. Fordelingen af omkostningerne skal afspejle det reelle ressourceforbrug inden for de 

enkelte takstniveauer. Driftsherre kan enten fordele de direkte, indirekte og beregnede omkostninger ud 

fra konkrete vurderinger af ressourceforbruget inden for hver enkelt takstgruppe, eller forholdsmæssigt 

efter fordelingsnøgler fastsat af driftsherre. 
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Af appendix til Styringsaftalens tekniske bilag fremgår et eksempel på en model til beregning af takster 

fordelt på de forskellige omkostningselementer.  

3.2 AFTALE OM PRISSTRUKTUR 

Driftsherre skal fastsætte takster for de enkelte ydelser (paragraffer), som driftsherre leverer inden for 

Styringsaftalens område. Driftsherre kan dog også fastsætte takster for ydelsespakker, der består af en 

eller flere ydelser inden for Styringsaftalens område. Taksten for ydelsespakken skal beregnes på 

baggrund af taksten for de enkelte ydelser. Eksempelvis kan driftsherre fastsætte én samlet takst for 

Servicelovens §§ 107 og 104 på baggrund af de individuelt beregnede takster for de to ydelser. 

Af hensyn til konteringen skal afregningen for ydelsespakken udspecificeres på de enkelte ydelser 

(paragraffer). 

Taksten for en ydelse eller en ydelsespakke beregnes som en pris per dag eller en pris per time. 

Såfremt driftsherre omlægger fra takster for de enkelte ydelser til takster for ydelsespakker i et 

eksisterende tilbud vil dette i udgangspunktet kun gælde borgere henvist efter omlægningen. For de 

eksisterende borgere i det pågældende tilbud kan omlægningen til ydelsespakker kun ske efter aftale med 

pågældende borgeres handle-/betalingskommuner. 

3.3 FLERE TAKSTNIVEAUER (TAKSTDIFFERENTIERING) 

Driftsherre kan vælge at inddele en ydelse eller en ydelsespakke i to eller flere takstniveauer, når taksten 

for de enkelte niveauer afspejler forskelligt indhold eller omfang af ydelsen eller ydelserne. Driftsherre 

skal tilstræbe at holde antallet af takstniveauer på et niveau, der sikrer gennemsigtighed i prisstrukturen. 

En inddeling i to eller flere takstniveuaer skal foretages ud fra grupperinger af brugerne med 

udgangspunkt i brugernes funktionsevneniveau og behov for ydelser. 

Til hvert takstniveau skal der være tilknyttet en beskrivelse af brugergruppens funktionsevneniveau, der 

skal tage udgangspunkt i den terminologi og kategorisering af funktionsevneniveauer, der anvendes i 

Voksenudredningsmetoden (VUM) eller i socialfaglige metoder som Socialstyrelsens udredningsværktøj 

på børnehandicapområdet for tilbud på henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet. 

Desuden skal der til hvert takstniveau tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget (fx 

tidsanvendelse) og tyngden af de leverede ydelser (fx socialpædagogisk støtte, terapi, pleje og omsorg 

m.v.). 

For tilbud, som er mulige at anvende i større eller mindre grad (fx dagtilbud), kan driftsherre indregne 

benyttelsesgraden som en procentvis afvigelse fra taksten. Benyttelsesgraden af dagtilbud kan også 

anvednes til inddeling i takstniveauer i botilbud. 

3.4 TILLÆGSYDELSER OG ABONNEMENTSORDNINGER 

Betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes. KKR Hovedstaden har i 
2017-2019 gennemført afdækninger af kommunernes anvendelse af tillægsydelser til børn, unge og 
voksne på det specialiserede socialområde. I K29 er det besluttet, at disse afdækninger ikke skal gentages.  
 
Ifølge takstbekendtgørelsen kan kommunale, regionale eller private driftsherrer i stedet for at sælge 

ydelser eller ydelsespakker som enkeltydelser indgå aftale om en abonnementsordning med de enkelte 

kommunalbestyrelser. Der kan dog ikke indgås aftaler om abonnementsordninger med tilbud efter 

Servicelovens §§ 109 og 110. Ved abonnementsordninger forstås, jf. takstbekendtgørelsen, ordninger, 

hvor en kommunalbestyrelse køber en generel trækningsret på en konkret ydelse eller ydelsespakke i et 

tilbud. 
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I hovedstadsregionen anvendes som udgangspunkt ikke abonnementsordninger. Såfremt et tilbud eller en 

driftsherre ønsker at indgå aftale om abonnementsordning med enkelte kommunalbestyrelser, jf. 

takstbekendtgørelsen, skal aftalen foreligges til orientering til KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for 

det specialiserede socialområde og specialundervisning. Abonnementsordninger må ikke belaste øvrige 

kommuner, der har borgere i pågældende tilbud, økonomisk. 

Fælleskommunale tilbud oprettet efter den nye økonomimodel er dog undtaget i en opstartsperiode på 

op til tre år. Økonomimodellen ligger op til, at driftsherrer kan komme med konkrete projektforslag til 

etablering af nye pladser eller tilbud ud fra følgende økonomiske rammer: 

• En abonnementsordning i en opstartsperiode på op til tre år 

• Maksimalt 75 procents underskudsdækning/garanti af pladser, evt. med årlig aftrapning (f.eks. 
75-50-25) 

• Underskudsdækningen deles mellem de interesserede bruger-kommuner eller iblandt 
Hovedstadens 29 kommuner efter befolkningsandele 

3.5 BEREGNINGSGRUNDLAGET 

Taksten beregnes på grundlag af en belægningsprocent i tilbuddet, som fastsættes på baggrund af den 

forventede aktivitet i tilbuddet. Den forventede belægningsprocent beregnes som et gennemsnit af 

belægningsprocenterne to år forud for budgetåret. For 2021 anvendes gennemsnittet af den faktiske 

belægningsprocent i 2018 og 2019. 

Såfremt driftsherre har viden, der tilsiger, at belægningen vil blive højere end gennemsnittet af de to 

forudgående år, kan driftsherre vælge at anvende en højere belægningsprocent. Har der været tale om en 

midlertidig overbelægning, kan denne udelades i beregning af belægningsprocenten. Der kan aldrig 

anvendes en belægningsprocent over 100. 

Ved takstberegning for kvindekrisecentre, forsorgshjem og på misbrugsområdet skal 

belægningsprocenten beregnes på baggrund af antallet af betalende brugere de to forudgående år. 

3.5.1. Beregning af belægningsprocent i tilbud med flere takstniveauer 
For tilbud med to eller flere takstniveauer beregnes den forventede belægningsprocent på baggrund af 

tilbuddets samlede, gennemsnitlige belægning i to år forud for budgetåret, vægtet efter takstniveauernes 

andel af det samlede omkostningsbaserede budget. Den beregnede belægningsprocent anvendes på alle 

takstniveauer. Af appendix til Styringsaftalens bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af 

den forventede belægningsprocent i tilbud med flere takstniveauer.  

3.6. Kendte og faste takster 
Taksterne beregnes for ét år ad gangen og skal gøres kendte, så snart de foreligger og inden den 1. januar 

i det år taksterne gælder, og kan ikke siden ændres. Risikoen for, at taksten er fejlbehæftet, påhviler 

driftsherren. 

Det er aftalt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, at takster for 

kommunalt og regionalt drevne tilbud beregnet efter principperne i Styringsaftalen i udgangspunktet ikke 

er til forhandling. 

3.7. EFTERREGULERING 

Over- eller underskud inden for 5 procent af tilbuddets omkostningsbaserede budget, der ligger til grund 

for takstberegningen, afholdes af driftsherren. Over- eller underskud ud over +/- 5 procent af det 

omkostningsbaserede budget skal efterreguleres i taksten for tilbuddet senest to år efter det år afvigelsen 

vedrører. 
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Det er ikke tilladt for tilbud løbende at have overskud inden for 5-procentsgrænsen og på den måde 

akkumulere overskud over flere år. Hensatte overskud skal anvendes inden for 5 år efter det år, 

overskuddet vedrører. 

Overskud under 5 procent kan anvendes til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller 

lignende på de af driftsherrens tilbud, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen. Overskud på et 

tilbud, der er omfattet af takstmodellens områder, kan ikke anvendes til at dække underskud på et tilbud, 

der ikke er omfattet af takstmodellen. 

Underskud inden for 5 procent af tilbuddets omkostningsbaserede budget skal for eksempel dækkes ved 

effektivisering eller af overskud på andre af driftsherrens tilbud, der er omfattet af takstmodellens 

områder. 

 

3.7.1 Beregning af efterregulering 
Efterreguleringen beregnes som nettoresultatets afvigelse (summen af afvigelser på udgifts- og 

indtægtssiden) fra det omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen omfatter alene afvigelser i 

tilbuddets direkte omkostninger samt takstindtægterne, mens der ikke medregnes afvigelser på de 

indirekte og de beregnede omkostninger. 

Såfremt efterreguleringen foretages det første år efter afvigelsen, skal efterreguleringen bero på den 

forventede afvigelse. Eventuelle forskelle mellem den forventede afvigelse og den faktiske afvigelse skal 

modregnes i efterreguleringen to år efter. 

I forbindelse med efterreguleringer skal driftsherrer ved forespørgsel kunne fremvise dokumentation for 

takstberegningen, herunder angivelse af, hvornår afvigelsen forventes dækket ind og taksten stabiliseret.  

Af appendix til Styringsaftalens bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering. 

Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode.  

3.7.2 Beregning af efterregulering i tilbud med flere takstniveauer 

For tilbud med to eller flere takstniveauer beregnes efterreguleringen af over- og underskud på baggrund 

af nettoresultatets afvigelse fra tilbuddets samlede omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen 

fordeles forholdsmæssigt ud på takstniveauer ud fra deres andel af det samlede omkostningsbaserede 

budget. 

Af appendix til Styringsaftalens bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering. 

Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode.  

3.8 ÆNDRINGER I BEREGNINGSGRUNDLAGET 

Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af pris- og lønregulering, 

lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering 

af målgruppe). Det betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel, tilpasses driftsherres 

budget hertil. Ved væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, skal 

driftsherre hurtigst muligt og senest ved budgetvedtagelsen varsle brugerkommunerne om ændringerne 

og begrundelserne herfor. 

3.9 SÆRLIGE TILBUD OG YDELSER 

Der er nogle tilbud, som har eller udvikler meget specialiserede ydelser, blandt andet lands- og 

landsdelsdækkende tilbud. Samtidig bliver nogle tilbud specielt tilpasset den enkelte bruger eller 

midlertidigt tilrettelagt i forbindelse med ventetid til tilbud. I forbindelse med rammeaftalen gives 
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mulighed for at aftale andre betalingsmodeller end de anbefalede og indgå særaftaler mellem 

brugerkommuner og driftsherrer. 

Særaftaler giver som udgangspunkt ikke driftsherre ret til at træde ud af aftalen om udviklingen i udgifter 

per dag. Driftsherrer, der har indgået særaftaler, bør således fortsat tilstræbe at opfylde aftalen om 

udviklingen i udgifter per dag. En særaftale kan, dog ved fremvisning af dokumentation, bruges som 

forklaring på afvigelser fra aftalen om udviklingen i udgifter per dag. 
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4. PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE 

4.1 FRISTER FOR AFREGNING FOR BRUG AF TILBUD  

Driftsherrerne afregner månedsvis forud hver den 10. i måneden. 

På forudbestilte aflastningspladser meldes afbud senest 14 dage før det aftalte tidspunkt. Afbud senere 

end 14 dage før medfører betaling for den bestilte aflastning. 

4.2 OPSIGELSESVARSLER 

Der er fastlagt opsigelsesvarsler for de forskellige tilbud. For alle tilbud gælder, at opsigelsesvarslet 

bortfalder, hvis en opsagt plads bliver besat med det samme. 

 Sociale tilbud (botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse): Løbende måned plus 30 dage. 

 Akutpladser på børneområdet: Løbende måned plus 30 dage. 

 Aflastning: Løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestilt plads senest 14 dage før. 

 Beskæftigelsescentre og erhvervsmæssig afklaring: Løbende måned plus 30 dage. 

 Specialtandpleje: Løbende måned plus 30 dage. 

 Specialundervisning, børn, samt STU: Løbende måned plus 30 dage. 

Der er ikke aftalt opsigelsesvarsler for herberger og krisecentre samt misbrugstilbud. 

4.2.1 Forlænget varsel ved opsigelse af flere pladser 

Når en brugerkommune på samme tilbud vælger at opsige tre eller flere pladser inden for en periode på 

tre løbende måneder, eller pladser svarende til indtægter på 20 procent eller mere af tilbuddets 

takstbaserede indtægtsbudget, forlænges opsigelsesvarslerne til løbende måned plus seks måneder. 

K29 kan aftale længere opsigelsesvarsler på enkelte, særligt sårbare tilbud. Der er for 2021-2022 ikke 

aftalt længere varsler på konkrete tilbud. 

4.3 OPKRÆVNING AF BEBOERES EGENBETALING I TILBUD EFTER SEL §§ 107 OG 108 

Handlekommune fastsætter og opkræver beboeres betaling af boligbetaling, varme og el i tilbud efter 

Servicelovens §§ 107 og 108 (midlertidige og længerevarende botilbud). 

Tilbud/driftherre opkræver beboeres betaling af serviceydelser, herunder kost, rengøring, vask m.v., i 

tilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108. Tilbud/driftsherre skal i beregningen af takster for de 

pågældende tilbud fratrække beboernes betaling af serviceydelser. 

For tilbud efter Servicelovens § 108 skal tilbud/driftsherre årligt fremsende de nødvendige oplysninger 

(beregning af den omkostningsbestemte boligbetaling, samt oplysninger om udgifter til el og varme) til 

brug for handlekommunernes fastsættelse af beboernes egenbetaling af boligbetaling, el og varme. 

For tilbud efter Servicelovens § 107 skal tilbud/driftsherre årligt fremsende de nødvendige oplysninger om 

den maksimale boligbetaling samt el og varme til brug for handlekommunernes fastsættelse af beboernes 

betaling af boligbetaling, el og varme. 

Opgavefordelingen mellem handlekommune og tilbud/driftsherre er udarbejdet af hensyn til at sikre mest 

hensigtsmæssige sagsgange samt ud fra et hensyn om at fastholde muligheden for at arbejde 

rehabiliterende med beboerne i forhold til varetagelse af økonomiske forpligtelser. 
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Handlekommunen kan vælge at uddelegere opkrævning af beboeres betaling af boligbetaling, el og varme 

i tilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108 til et tilbud/driftsherre, såfremt tilbud/driftsherre vil indgå en 

aftale om dette. Betalingen af boligbetaling, el og varme skal fastsættes af handlekommunen. Den af 

tilbuddet opkrævede betaling af boligbetaling, el og varme afregnes med handlekommunen konkret og 

må ikke modregnes i taksten. 

Af afsnit 7 fremgår den nærmere procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling 

samt tilbud/dritherres tilvejebringelse af oplysninger for tilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108. 

4.4 OPKRÆVNING AF EGENBETALING I TILBUD EFTER SEL §§ 109 OG 110 

Beboerens egenbetaling fastsættes af bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer 

efter Servicelovens §§ 109 og 110. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2018. 

 

Af § 1 i bekendtgørelsen fremgår, at ”egenbetaling for ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om 

social service sker af beboerens arbejdsindtægt, pension, kontakthjælp eller anden indtægt”. Niveauet for 

egenbetaling fastsættes i bekendtgørelsen og reguleres én gang om året med pris- og lønudviklingen.  

 

Af bekendtgørelsens § 4 fremgår, at opkrævning af egenbetaling for ophold i boformer efter §§ 109 og 

110 foretages af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Ifølge § 5 

kan den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet kan træffe afgørelse om 

bortfald eller nedsættelse af egenbetaling. 

 

Se bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 

for mere information. Den findes på den fælleskommunale hjemmeside.   

4.5 OPFØLGNINGSMEKANISMER FOR BORGERES PLACERING I TAKSTNIVEAUER 

Handlekommune og driftsherre/tilbud har pligt til at rette henvendelse til hinanden, såfremt det vurderes, 

at en borger bør flyttes til enten et højere eller et lavere takstniveau. 

Én gang årligt skal der i samarbejde mellem handlekommune og driftsherre/tilbud, for eksempel i 

forbindelse med opfølgning på handleplaner, foretages en vurdering af borgerens funktionsniveau og 

behov for ydelser med henblik på borgerens placering i takstniveau. 

Handlekommune og driftsherre/tilbud kan ud fra en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for 

ydelser til enhver tid anmode om omplacering af en given borger fra ét takstniveau til et andet. 

Den modsatte part skal tilstræbe at oplyse, om man er enig i denne vurdering senest ti hverdage fra, at 

der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag til vurdering af sagen. For at sikre fremdrift i 

sagsbehandlingen skal den modsatte part ved modtagelse af anmodning om omplacering hurtigst muligt 

indhente de nødvendige oplysninger om sagen. 

I tilfælde af uenighed henstilles til, at handlekommune og driftsherre/tilbud i fællesskab, og i dialog med 

borgeren, hurtigst muligt finder alternative løsninger inden for samme tilbud under hensyntagen til 

borgerens rettigheder. 

Hvis der ikke kan findes en løsning inden for tilbuddet, er det handlekommunens forpligtelse at finde 

alternative tilbud til borgeren. 

Ved enighed om omplacering fastsættes tidspunktet for iværksættelse af omplaceringen efter konkret 

aftale mellem handlekommune og driftsherre/tilbud. 
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4.6 AFTALE OM ETABLERING OG LUKNING AF TILBUD OG PLADSER 

KKR Hovedstaden har ikke indgået konkrete tværkommunale aftaler eller aftale med Region Hovedstaden 

om oprettelse og lukning af tilbud og pladser i 2021. Med den nye økonomimodel er målet for 

Rammeaftalen 2021-2022 dog, at der oprettes nye tværkommunale pladser til målgruppen ”voksne med 

autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, 

udadreagerende adfærd e.l.” Den fælles økonomimodel skal dermed understøtte udvikling af 

tilbudsviften.  

4.7 PRINCIPPER FOR ETABLERING AF TILBUD 

Ved etablering af et nyt tilbud, der forventes at være afhængigt af salg af pladser til andre kommuner, er 

det driftsherres ansvar at vurdere behovet for tilbuddet og dimensioneringen af det. 

Ved etablering af et nyt tilbud, som vil være afhængig af salg af pladser til andre kommuner, kan 

driftsherre indgå aftaler med konkrete kommuner om følgende alternative finansieringsmodeller: 

 Forpligtende købsaftaler. Herved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser garanterer 

for betaling af et bestemt antal pladser i et tilbud i en aftalt periode, hvis pladserne ikke efterspørges 

af andre. 

 Aftaler om delt finansieringsansvar. Herved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser 

bidrager til finansieringen af et konkret tilbud, uden at kommunalbestyrelsen selv er driftsherre. 

Aftalerne skal indgås med konkrete kommuner og kan ikke forpligte kommuner, som ikke er omfattet af 

aftalen. 

Desuden kan driftsherre ved etablering af nye tilbud vælge at anvende en lavere belægningsprocent i en 

opstartsperiode. Længden af opstartsperioden fastsættes af driftsherre, men må maksimalt være løbende 

år plus 12 måneder. Driftsherre skal informere brugerkommunerne om, hvorvidt der anvendes en lavere 

belægningsprocent i en opstartsperiode, inden brugerkommunerne visiterer borgere til tilbuddet. 

Ved anvendelse af lavere belægningsprocent i en opstartsperiode gælder følgende undtagelser fra det 

gældende princip om efterregulering af over- og underskud: 

 Driftsherre må ikke efterregulere som følge af underskud i forhold til det omkostningsbaserede 

budget i opstartsperioden. 

 Overskud i forhold til det omkostningsbaserede budget på mere end fem procent skal efterreguleres 

over for de kommuner, der har anvendt tilbuddet i opstartsperioden. 

Efter opstartsperiodens ophør skal driftsherre anvende en estimeret belægningsprocent, der er fastsat ud 

fra belægningsprocenten i sammenlignelige tilbud. Denne beregningsmetode må maksimalt anvendes i 

tre år efter opstartsperiodens ophør. Herefter skal driftsherre anvende det gældende princip for 

beregning af belægningsprocenten. 

4.8 PRINCIPPER FOR LUKNING OG OMLÆGNING AF TILBUD 

Driftsherre skal selv afholde alle udgifter forbundet med lukning af tilbud. 

Driftsherre kan indregne etableringsudgifterne ved omlægning af tilbud i taksterne fremadrettet fra 

næste budgetår efter gældende principper for forrentning og afskrivning, således at de takstændringer, 

dette måtte medføre, er kendte på forhånd. 
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Ved lukning og omlægning af tilbud skal driftsherre i forbindelse med varsling af ændringerne inddrage 

brugerkommunerne med henblik på planlægning af overgangsperioden. Planlægningen kan blandt andet 

omfatte konkrete planer for ind- og udslusning af borgere. 

Ved lukning og omlægning af tilbud har handlekommunen ansvar for at finde alternative tilbud til borgere, 

som ikke længere kan rummes i tilbuddet. For at give driftsherre mulighed for at tilpasse kapacitet og 

indhold i tilbuddet skal brugerkommunerne varsle om forventede markante ændringer i efterspørgslen, så 

snart viden herom foreligger. 

4.9 FÆLLES AFTALE OM VISITATION TIL KOMMUNIKATIONSCENTRE 

Hovedstadsregionen har en fælles visitationsaftale vedrørende de kommunikationscentre, som indgår i 

rammeaftalen for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Visitationsaftalen fremgår 

af afsnit 8. 

4.10 KOMMUNERS OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD 

En kommunalbestyrelse kan en gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i 

kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele 

Regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. 1 For valgperioden 2018-2021 skulle 

dette således være meddelt senest den 1. januar 2020. Meddelelse herom skal indskrives i Styringsaftalen 

for pågældende år. Overtagelse af tilbuddet skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år, dvs. for 

valgperioden 2018-2021 den 1. januar 2021. 

Når kommunen fremsætter en anmodning om overtagelse, påhviler det regionen at fremkomme med 

overtagelsesvilkårene.2 

Af hensyn til overholdelse af varslingsreglerne i forhold til berørte medarbejdere, en hensigtsmæssig 

driftstilrettelæggelse og gennemførelse af en god overdragelsesproces er det i rammeaftalen fastlagt, at 

overtagelse normalt sker ved et årsskifte, og at kommunens anmodning om overtagelse senest 

fremsættes 1. januar året før overtagelsen og gerne i forbindelse med kommunens godkendelse af 

rammeaftalen for året før overtagelsen. Anmodning til regionen om overtagelse af tilbud forudsætter 

behandling i kommunalbestyrelse/byråd, inden regionen udarbejder det konkrete overtagelsestilbud. 

Varsling af medarbejdere kan først bindende ske på grundlag af en endelig indgået aftale om overtagelsen 

mellem kommunalbestyrelse/byråd og Regionsrådet. 

4.11 KØB OG SALG AF PLADSER UDEN FOR HOVEDSTADSREGIONEN 

Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene 

regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for 

samme region. 

I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i andre 

regioner anbefales det, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle 

købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Købskontrakterne 

bør indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning, opkrævning af egenbetaling 

m.v. 

 

 
1 Jf. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige 
andre love. 
2 Jf. Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006. 
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5. PROCEDURER OG TILTAG I FORHOLD TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD  
I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2021-2022 er ni selvstændige tilbud blevet defineret som de mest 

specialiserede tilbud i hovedstadsregionen på børne- unge-, og voksenområdet. Tilbuddene er målrettet 

målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling og udgør en 

delmængde af de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien.3 

 

De mest specialiserede tilbud er underlagt en særlig samarbejdsmodel defineret som 

”nødbremsemodellen”. Formålet med modellen er at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse 

tilbud bevares og udvikles. Modellen beskrives nedenfor. 

5.1 NØDBREMSEMODELLEN 

Den særlige samarbejdsmodel til at understøtte de mest specialiserede tilbud er underlagt følgende 

forudsætninger: 

 Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk er gældende 

for alle tilbud defineret som mest specialiserede. 

 Modellen er dynamisk og har løbende fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde 

fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk. 

 Modellen har fokus på incitamenter, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer. 

 Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring af tilbuddene. 

Modellen består af følgende overordnede elementer: 

1. Driftsherre for et tilbud, der er defineret som mest specialiseret, har mulighed for at indstille 

tilbud, som driftsherre vurderer har behov for en særlig opmærksomhed, for eksempel hvis det 

vurderes at være lukningstruet. 

2. På baggrund af indstillingen foretages en grundig afdækning af tilbuddets situation samt 

alternativer til tilbuddet. 

3. På baggrund af den grundige afdækning foretages en vurdering af, om der er behov for særlige 

tværkommunale tiltag til bevarelse af tilbuddets viden og kompetencer. 

4. Endelig træffes en beslutning om iværksættelse af særlige tiltag. 

Den tværkommunale samarbejdsmodel samt de særlige tiltag er nærmere beskrevet i afsnit 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Kriterierne for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud samt de udvalgte tilbud i 2021-2022 kan findes i teknisk 
bilag 2 til Udviklingsstrategien. 
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6. BØRNEHUSET OG SOCIALTILSYN 
Minimum én gang årligt i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen skal kommuner og region drøfte 

aktiviteter, drift og finansiering for det kommende år med Børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social 

service og Socialtilsynet, som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2 i lov om 

socialtilsyn. 

Drøftelserne med Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus Hovedstaden vil foregå i regi af 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Drøftelserne vil tage 

udgangspunkt i årsrapporterne fra henholdsvis Børnehuset og Socialtilsynet.  

Derudover vil Socialtilsyn Hovedstaden og Børnehus Hovedstaden en gang årligt levere en status 

vedrørende aktiviteter, drift og finansiering til KKR Hovedstaden. 
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7. PROCEDURER FOR FASTSÆTTELSE OG OPKRÆVNING AF BEBOERES 

EGENBETALING I TILBUD EFTER SERVICELOVENS §§ 107 OG 108 
Denne procedure beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem handlekommune og tilbud/driftsherre i 

forbindelse med fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107 

og 108. 

Denne procedure er gældende for tilbud og handlekommuner omfatte af hovedstadsregionens 

Styringsaftale i Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

Proceduren er udarbejdet med udgangspunkt i følgende bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i 

forbindelse med botilbud efter § 108 (BEK nr. 1387 af 12/12/2006). 

 Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse tilbud efter serviceloven (BEK nr. 715 af 

19/06/2013). 

Af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i 

forbindelse med botilbud efter § 108 fremgår følgende bestemmelser vedr. fastsættelse og opkrævning af 

beboernes egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108. For § 107-tilbud gælder det, at: 

§ 1. Betaling for ophold i kommunale boformer efter §§ 107, 109 og 110 i lov om social service sker af 

beboerens arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt i overensstemmelse med reglerne i 

§§ 2 og 3. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter betaling for opholdet i botilbuddet, herunder el og varme. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter endvidere betaling for kost og for andre ydelser, herunder vask, som er 

en integreret del af opholdet efter lov om sociale service. 

 Handlekommune fastsætter og opkræver beboerens betaling af boligbetaling, el. varme i tilbud 

efter Servicelovens § 107. 

 Tilbud/driftsherre opkræver beboerens betaling af serviceydelser, herunder kost, rengøring, vask 

m.v. i tilbud efter Servicelovens § 107. 

For § 108-tilbud gælder det, at: 

§ 4. Beboere, som har ophold i botilbud efter § 108 beregnet til længerevarende ophold, betaler for 

botilbuddet i overensstemmelse med §§ 5-10 og § 17. 

§ 8. Betalingen for el og varme i botilbud fastsættes sådan, at den dækker kommunens udgifter hertil inkl. 

udgifter til moms. 

Nedenfor beskrives henholdsvis handlekommunens og tilbud/driftsherres opgaver i forbindelse med 

ovenstående opgavefordeling. 

 

7.1 HANDLEKOMMUNENS OPGAVER 

SEL § 107 

Handlekommune fastsætter beboerens betaling af boligbetaling, el og varme i tilbud efter Servicelovens § 

107, efter betalingsbekendtgørelsens § 2. 
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Ifølge “Ankestyrelsens principafgørelse 97-16 om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af 

botilbuddet” må handlekommunen ikke fastsætte borgerens egenbetaling så højt, at den overstiger det 

beløb, som handlekommunen betaler til botilbuddet. Kommunen må ikke tjene på de serviceydelser, som 

kommunen er forpligtet til at levere efter serviceloven. Handlekommunen skal foretage en vurdering 

heraf på baggrund af oplysninger om den maksimale boligbetaling samt el og varme fremsendt af 

tilbud/driftsherre. 

Den maksimale boligbetaling er ikke det samme som boligbetalingen for et tilbud efter Servicelovens § 

108. Boligbetalingen for et tilbud efter § 108 består af en omkostningsbestemt del, som er 10 % af den 

maksimale boligbetaling, samt en indtægtsbestemt del.  

SEL § 108 

Handlekommune fastsætter beboerens betaling af boligbetaling i tilbud efter Servicelovens § 108 på 

baggrund af følgende: 

 Oplysninger om den omkostningsbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 6, 

tilvejebragt af tilbud/driftsherre, 

 Handlekommunens beregning af den indkomstbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 

7, 

 Og under hensyntagen til handlekommunens serviceniveau, for eksempel i form af et vejledende 

rådighedsbeløb. 

Handlekommunen fastsætter desuden beboerens betaling af el og varme i tilbud efter Servicelovens § 108 

på baggrund af oplysninger om udgifter hertil, jf. betalingsbekendtgørelsens § 8, tilvejebragt af 

tilbud/driftsherre. 

Ved anvisning af bolig efter Servicelovens § 108 skal handlekommunen udarbejde et boligdokument til 

beboeren, jf. bekendtgørelsen om lejerrettigheder § 4. Dokumentet skal blandt andet udarbejdes på 

baggrund af oplysninger om den omkostningsbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 6, som 

tilvejebringes af tilbud/driftsherre. 

I forbindelse med den årlige fastsættelse af beboerens betaling af boligbetaling, el og varme i tilbud efter 

§ 108 skal handlekommune varsle beboeren om eventuel forhøjelse af boligbetalingen senest 2 måneder 

før, jf. bekendtgørelsen om lejerrettigheder § 9. 

Handlekommunen skal fremsende boligdokument og varslingsdokument til beboeren. Handlekommunen 

skal vedlægge en klagevejledning til boligdokument og varslingsdokument. 

Skabeloner for udarbejdelse af henholdsvis boligdokument og dokument for årlig varsling af ændring i 

boligbetalingen kan findes i excel-format på den fælleskommunale hjemmeside: www.rammeaftale-h.dk. 

7.2 TILBUD/DRIFTHERRERS OPGAVER 

SEL § 107 

Tilbud/driftsherre skal årligt fremsende de nødvendige oplysninger om den maksimale boligbetaling samt 

udgifter til el og varme til brug for handlekommunernes fastsættelse af beboernes betaling af 

boligbetaling, el og varme. 

Den maksimale boligbetaling er ikke det samme som boligbetalingen for et tilbud efter Servicelovens § 

108. Boligbetalingen for et tilbud efter § 108 består af en omkostningsbestemt del, som er 10% af den 

maksimale boligbetaling, samt en indtægtsbestemt del. 
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Tilbud/driftsherre skal fremsende nødvendige oplysninger for det efterfølgende år senest den 1. oktober. 

Oplysningerne baseres på de forventede udgifter. Oplysningerne om den maksimale boligbetaling, el og 

varme skal indføres og fremsendes til handlekommune i skabelonen for den maksimale boligbetaling. 

Tilbud/driftsherre skal desuden sikre sig, at oplysninger om serviceydelser og priser herfor er tilgængeligt 

for handlekommunerne. Oplysningerne skal indskrives i skabelonen for den maksimale boligbetaling. 

Skabelon for den maksimale boligbetaling kan findes i excel-format på den fælleskommunale hjemmeside: 

www.rammeaftale-h.dk.  

SEL § 108 

Tilbud/driftsherre tilvejebringer de nødvendige oplysninger til brug for handlekommunes beregning af 

den omkostningsbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 6, samt betaling for el og varme, jf. 

betalingsbekendtgørelsens § 8, i tilbud efter Servicelovens § 108. 

Tilbud/driftsherre skal fremsende oplysninger til beboerens handlekommune om den 

omkostningsbestemte betaling, el og varme i forbindelse med: 

 Handlekommunes udarbejdelse af boligdokument ved anvisning af bolig. 

 Handlekommunes årlige fastsættelse af fastsættelse af betaling for el og varme. 

Tilbud/driftsherre skal fremsende nødvendige oplysninger for det efterfølgende år senest den 1. 

oktober. Oplysningerne baseres på de forventede udgifter. 

Oplysningerne om den omkostningsbestemte betaling, el og varme skal indføres og fremsendes til 

handlekommune i skabelonerne for henholdsvis boligdokument og dokument for årlig varsling af ændring 

i boligbetalingen. I forbindelse med den årlige fastsættelse fremsendes ét dokument per beboer 

indeholdende de nødvendige oplysninger. 

Tilbud/driftsherre skal desuden sikre sig, at oplysninger om serviceydelser og priser herfor er tilgængeligt 

for handlekommunerne. Oplysningerne skal indskrives i skabelonerne for henholdsvis boligdokument og 

dokument for årlig varsling af ændring i boligbetalingen. 

Skabeloner for udarbejdelse af henholdsvis boligdokument og dokument for årlig varsling af ændring i 

boligbetalingen kan findes i excel-format på den fælleskommunale hjemmeside: www.rammeaftale-h.dk. 

7.3 INTERNE FLYTNINGER OG KLAGESAGER 

I forbindelse med en beboers interne flytning i et tilbud efter Servicelovens § 108, skal der udarbejdes et 

nyt boligdokument for den nye bolig til beboeren. 

I forbindelse med klagesager skal tilbud/driftsherre på handlekommunens opfordring levere relevant 

dokumentation for fastsættelse af egenbetalingen, så handlekommunen kan overholde de gældende 

tidsfrister for klagesagen. 

7.4 HANDLE-/BETALINGSKOMMUNE 

I de tilfælde hvor der er forskellig handle- og betalingskommune, vil betalingskommunen af 

tilbud/driftsherre blive opkrævet den fulde takst inklusiv udgifter svarende til egenbetalingen af 

boligbetaling, el og varme. 

Kommuner, som er handlekommune for borgere, som har en anden betalingskommune, skal således sikre 

sig, at indtægter fra egenbetalingen af boligbetaling, el og varme tilfalder pågældende 

betalingskommune. 
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Tilbud/driftsherre skal i boligdokument og varslingsdokument vedrørende tilbud efter Servicelovens § 108 

angive, hvilken kommune, der er betalingskommune for pågældende borger. 

7.5 MAILINGLISTE TIL FREMSENDELSE AF OPLYSNINGER 

Til brug for tilbuds/driftsherres fremsendelse af oplysninger til handlekommuner i hovedstadsregionen er 

udarbejdet en mailingliste med kontaktoplysninger til handlekommunerne, som kan findes på den 

fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 

Handlekommunerne er forpligtiget til at sikre, at oplysningerne på mailinglisten er korrekte. Ændringer til 

mailinglisten fremsendes til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, jf. 

kontaktoplysninger på hjemmesiden. 
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8. HOVEDSTADENS FÆLLES VISITATIONSAFTALE VEDRØRENDE 

KOMMUNIKATIONSCENTRENE 
Siden 2011 har hovedstadsregionen haft en fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene, 

som har været omfattet af den årlige Rammeaftale for kommunerne i hovedstadsregionen og Region 

Hovedstaden. Pr. 1. januar 2016 trådte en ny visitationsaftale i kraft og den vil fremadrettet være 

udgangspunkt for samarbejdet mellem kommunikationscentre og kommuner i hovedstadsregionen.  

 

En arbejdsgruppe har efter ønske fra kommunerne i hovedstadsregionen revideret visitationsaftalen med 

henblik på at skabe de bedst mulige rammer for samarbejde, smidighed og effektive forløb.4 Kommunerne 

i hovedstadsregionen kan fortsat vælge mellem at anvende den fælles visitationsaftale eller at indgå 

samarbejdsaftaler med kommunikationscentrene i hovedstadsregionen. 

 

Den fælles visitationsaftale omfatter følgende: 

 Visitationsaftalen 

 Arbejdsgange og hensigtserklæringer på området 

 

Derudover omfatter aftalen inspiration til samarbejdsaftaler mellem kommunikationscentre og kommune, 

herunder en skabelon til samarbejdsaftaler. 

8.1 VISITATIONSAFTALE 

 Borgere med kommunikative og kognitive funktionsevnenedsættelser i kan selv henvende sig til et 

kommunikationscenter og anmode om en udredning.ii 

 Visitationskompetencen ligger til en hver tid hos handlekommunen.  

 Kommunikationscentre kan iværksætte en udredning.iii 

 Forudsat at sagen er fuldt oplyst, forpligter handlekommunen sig til at træffe afgørelse inden for 

15 arbejdsdage efter modtaget udredning. 

i Den fælles visitationsaftale omfatter ydelser efter Lov om Social Service og Lov om 

Specialundervisning for voksne (inkl. hjælpemidler).  

ii Bemærk at den enkelte kommune kan indgå samarbejdsaftaler med et eller flere konkrete 

kommunikationscentre. I dette tilfælde kan samarbejdsaftalen tilsidesætte den fælles 

visitationsaftale.  

iii Kommunikationscentrenes iværksættelse af en udredning er baseret på en konkret vurdering af 

pågældende borgers situation. Som udgangspunkt iværksættes der ikke en udredning af borgere, 

der er udredt inden for løbende 12 måneder medmindre, der er sket væsentlige ændringer i 

borgerens situation. 

8.2 ARBEJDSGANGE OG HENSIGTSERKLÆRINGER 

Nedenfor er via et flow-diagram opstillet en række beskrivelser af arbejdsgange samt hensigtserklæringer 

om arbejdsgange, som det opfordres til at tage udgangspunkt i ved fremtidige samarbejde mellem 

kommunikationscentre og kommuner i hovedstadsregionen.  

 
4 Arbejdsgruppen er blevet nedsat af KKR Hovedstadens Embedsmandudvalg for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning, og er udløbet af KKR Hovedstadens undersøgelse af senhjerneskadeområdet i 2012-2013, samt 
fra henvendelser fra kommuner vedrørende uhensigtsmæssigheder ved den daværende visitationsaftale vedrørende 
kommunikationscentre, der var gældende siden 2011. 
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8.3 ARBEJDSGANGE 

 

 

 

8.4 HENSIGTSERKLÆRING OM ARBEJDSGANGE VEDRØRENDE KOMMUNIKATIONSCENTRE  

1. Kommunikationscentrets udredning skal kunne danne grundlag for kommunes visitation ved at 

udrede borgers vanskeligheder, samt indledningsvist afdække i hvor høj grad en indsats kan 

afhjælpe begrænsningen af borgers funktionsnedsættelse. 

2. Kommunikationscentret skalerer udredningens omfang efter borgers behov og vanskeligheder. 

3. Kommunikationscentret kan efter konkret aftale med handlekommune vejlede om konkrete 

indsatsforløb. Vejledning om konkrete indsatsforløb skal foretages ud fra princippet om mindst 

indgribende indsats. 

4. Kommunikationscentret skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for 

borger.  

5. Kommunikationscentret gennemfører en grundig udredning som afsæt for en kort og præcis 

udredningsrapport. Rapporten skal indeholde formål, mål og den forventede effekt af den 

kompenserende indsats samt forslag til lovgivningsmæssig ramme. 

6. Udredningsrapporten skal indeholde navn og kontaktoplysninger på den pågældende 

medarbejder på kommunikationscentret, der har foretaget udredningen. 

7. Handlekommune skal oplyse en fast kontaktperson til kommunikationscentret i forbindelse med 

en iværksat udredning. 
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8. Handlekommune skal danne sig et overblik over den samlede sag for borger og sikre 

koordination mellem forskellige og samtidige indsatsforløb. 

9. Frister for sagsbehandling og ventetider skal være tilgængelige på kommunikationscentrenes 

hjemmesider.  

10. Kommunikationscenter og handlekommune skal understøtte en smidig og hurtig elektronisk 

kommunikation. 

 

8.5 SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNIKATIONSCENTRE OG KOMMUNER  

Skabelonen for samarbejdsaftaler mellem kommuner og kommunikationscentre i hovedstadsregionen 

anbefales anvendt som udgangspunkt for fremtidige aftaler i hovedstadsregionen. Formålet hermed er 

blandt andet at øge gennemsigtighed og ensartethed i aftalerne, samt at lette kommuner og 

kommunikationscentres administration omkring indgåelse af samarbejdsaftaler. 

Skabelonen kan ses nedenfor, men kan også findes i et særskilt dokument til anvendelse ved indgåelse af 

konkrete samarbejdsaftaler på www.rammeaftale-h.dk. 

8.6 SKABELON TIL SAMARBEJDSAFTALER 
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8.7 SAMMENHÆNG TIL RAMMEAFTALEN  

I hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2021-2022 indgår en fælles visitationsaftale 

vedrørende kommunikationscentre. Ligesom Styringsaftalens øvrige principper for samarbejdet omkring 

køb og salg af sociale tilbud, er visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentre, et redskab, der skal 

understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og 

regionen.  

Alle 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er aftalepart i Styringsaftalen. 

 

Visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentre opstiller en række principper for samarbejdet 

omkring henvisning og udredning af borgere med kommunikative og kognitive funktionsevnenedsættelser. 

Aftaleparterne har således godkendt at samarbejdet mellem kommuner og kommunikationscentre 

omkring disse borgere skal forgå med udgangspunkt i de opstillede principper. Den enkelte kommune har 

dog til enhver tid mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med et eller flere kommunikationscentre, der 

således tilsidesætter principperne i den fælles visitationsaftale.    

 

8.8 FORDELE VED AT INDGÅ SAMARBEJDSAFTALER 

Erfaringer fra eksisterende samarbejdsaftaler med kommuner i hovedstadsregionen og 

kommunikationscentre er, at samarbejdsaftaler mellem kommuner og centre i mange tilfælde vil kunne 

bibringe betydelige fordele for begge parter. Nedenfor er nogle eksempler herpå. 

 

 De administrative procedurer i forbindelse med visitationen af en borger til en ydelse på 

kommunikationscenteret forenkles. 

 Færre transaktioner reducerer mængden af sagsbehandlerressourcer i kommunen og på 

kommunikationscentrene og dermed administrative udgifter hertil. 

 Bidrager til at minimere ventetid for borgeren. 
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 Bidrager til et mere vidende og tillidsfuldt samarbejde mellem kommune og 

kommunikationscenter, herunder via etablering af gensidig forventningsafstemning. 

 

8.9 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Nedenfor er beskrevet øvrige opmærksomhedspunkter, der bør haves in mente i forbindelse med indgåelse 

af samarbejdsaftaler mellem kommuner og kommunikationscentre:  

 Kommuner har mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter Lov om 

Specialundervisning for voksne til anden part. 

 Kommuner har som udgangspunkt ikke mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter 

Lov om Social Service. 

 

8.10 EKSEMPLER PÅ INDHOLD AF SAMARBEJDSAFTALER 

Nedenfor er til inspiration beskrevet nogle eksempler på indholdet af eksisterende samarbejdsaftaler 

mellem kommuner i hovedstadsregionen og kommunikationscentre:  

 

Eksempel 1:  Kommunikationscenteret får kompetence til at kunne fortsætte indsatser for borgere i 

bestemte målgrupper. Der er udelukkende tale om borgere, som kommunen tidligere 

har visiteret til en indsats og dermed vurderet at være omfattet af målgruppen og have 

et væsentligt behov for kompensation. Borgerne er visiterede til en indsats og 

godkendt til at fortsætte en indsats af kommunen (jf. Lov om Social Service). Ved behov 

for fortsat indsats kan kompenserende forløb således iværksættes omgående. Dette 

reducerer transaktionsomkostninger og udgifter til genudredninger, ligesom det 

reducerer ventetiden for igangsættelse af tilbud for borgerne. 

Eksempel 2: Kommunikationscenteret får uddelegeret visitationskompetence overfor bestemte 

målgrupper med afsæt i en fast økonomisk ramme (jf. Lov om Specialundervisning for 

voksne). Såfremt antallet af henvendelser fra borgere bosiddende i kommunen stiger 

med mere end syv procent skal der ske en drøftelse af rammen og mulige initiativer 

mellem parterne. 
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9. SAMARBEJDSMODEL VEDRØRENDE DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD  
Rammeaftale 2021-2022 omfatter ni tilbud på henholdsvis børne-, unge- og voksenområdet, som er 

defineret som mest specialiserede tilbud, der har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed. De 

ni tilbud er udvalgt på baggrund af deres grad af opfyldelse af seks specifikke kriterier. De ni tilbud er 

følgende: 

 

Tilbud på børne- og ungeområdet: 

 Hjerneskadecenter Virum 

 Nødebogård 

 Sofieskolen. 

Tilbud på voksenområdet: 

 Blindenetværket 

 Bredegård Døv/blindeafdeling 

 Jonstrupvang 

 Rønnegård 

 Stokholtbuen 

 Lyngdal. 

 

De seks kriterier samt de ni udvalgte tilbud gennemgås i det tekniske bilag 2 til Udviklingsstrategien.  

 

De mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er underlagt en særlig tværkommunal 

opmærksomhed, som er formuleret i en tværkommunale samarbejdsmodel defineret som 

Nødbremsemodellen. Modellen omfatter en række fælleskommunale procedurer og tiltag, som skal 

bidrage til at sikre, at disse tilbud får en særlig tværkommunal opmærksomhed, herunder om nødvendigt 

at sikre de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Nødbremsemodellen 

gennemgås nedenfor. 

Opstillingen af kriterier og udvælgelsen af tilbud tager udgangspunkt i en omfattende kortlægning af de 

mest specialiserede tilbud foretaget i 2012 og 2013. Afrapporteringen fra kortlægningen kan findes på 

www.rammeaftale-h.dk. Derudover foretager den permanente task force årlige revurderinger af de ni 

tilbud samt de øvrige tilbud, der er omfattet af 

Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.  

Tilbuddene i Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021-2022 er i 

forvejen defineret som højt specialiserede tilbud og er derfor 

tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag og anvendes af 

mange kommuner. De mest specialiserede tilbud skal således 

betragtes som en delmængde af tilbuddene der følges i regi af 

udviklingsstrategien. De lands- og landsdelsdækkende tilbud samt 

sikrede afdelinger betragtes ikke som mest specialiserede tilbud, 

da disse tilbud er særskilt defineret i bekendtgørelser og i forvejen 

har særlige vilkår og finansieringsformer.  
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9.1 SAMARBEJDSMODEL OM DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD  

I Rammeaftale 2021-2022 indgår en særlig samarbejdsmodel til understøttelse af tilbud i 

hovedstadsregionen, der er defineret som mest specialiserede tilbud. Modellen, der betegnes 

Nødbremsemodellen, er nærmere beskrevet i nedenstående oversigt: 

Nødbremsemodellen - Samarbejdsmodel om de mest specialiserede tilbud 

Grundvilkår  Tilbud, der karakteriseres som mest specialiseret, får ikke automatisk tildelt særlige 

vilkår. 

 Først hvis et tilbud er i vanskeligheder, og efter en grundig afdækning af 

problemstillingerne hos tilbuddet, vil det blive vurderet om tilbuddet skal tildeles 

særlige vilkår. 

Målgruppe  De tilbud i hovedstadsregionen, der lever op til kriterierne for mest specialiserede 

tilbud. 

Udslagsgivende faktor  Tilbud, der er omfattet af målgruppen, og hvor driftsherre har en særlig bekymring 

omkring tilbuddets eksistensgrundlag. 

Handling   Samarbejdsmodellen giver driftherre mulighed for at indstille tilbuddet til 

behandling i KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for det specialiserede 

socialområde og specialundervisning. 

 Indstillingen skal omfatte en detaljeret beskrivelse af den særlige problemstilling, 

som driftsherre vurderer, at tilbuddet er i, herunder beskrivelser af overordnede 

økonomiske data, bl.a. udvikling i belægningen m.v.  

Vurdering  På baggrund af driftherres indstilling foretages en vurdering af tilbuddet i forhold til 

efterspørgsel, alternativer inden- og uden for regionen, tilbuddets karakter m.v. 

 Det forudsættes, at driftherre forinden selv har ageret som en økonomisk ansvarlig 

leverandør, herunder vurderet følgende muligheder for at løse tilbuddets 

økonomiske udfordringer: lukning af pladser, besparelser, organisatoriske 

ændringer, der kan nedbringe omkostninger fx samdrift med andre tilbud, 

fællesledelse m.m. 

 Embedsmandsudvalget kan videresende en indstilling til den permanente task force, 

og angive særlige fokusområder og opmærksomhedspunkter, som skal indgå i task 

forcens grundige afdækning af tilbudets økonomi m.v. 

 Task forcen igangsætter et afdækningsforløb, og har som led heri mulighed for at 

indhente yderligere dokumentation og data om det konkrete tilbud. 

 På baggrund af den grundige afdækning vurderer task forcen, hvorvidt der er tale om 

et tilbud, der fremadrettet skal være til rådighed i hovedstadsregionen for at kunne 

tilgodese behov for behandling/tilbud til regionens borgere, og i givet fald, om der er 

behov for særlige tiltag. Task forcen indstiller vurderingen til Embedsmandsudvalget 

for det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

 Vurderes der at være behov for særlig opmærksomhed, kan task forcen (og 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning) 

trække på en liste med mulige tiltag, der kan iværksættes i forhold til det konkrete 

tilbud. 

 Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

beslutter, om de vil tilslutte sig task forcens indstilling, herunder forslag til tiltag, 

eller om udvalget oplever behov for ydereligere afdækning i regi af task forcen. 

 Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

indstiller beslutninger om særlige tværkommunale tiltag til KKR Hovedstaden, der 

træffer den endelig beslutning om handling i forhold til det konkrete tilbud. 

 Ved tilbud, hvor Region Hovedstaden er driftsherre, skal Region Hovedstaden indgå i 

beslutningsprocessen. 

Særlige tiltag  Særlige tiltag vurderes individuelt i forhold til den konkrete sag og driftsherre. 

 Inspiration til særlige tiltag kan findes i en værktøjskasse med mulige tiltag, som dog 

ikke er en udtømmende liste. Der kan derfor komme andre tiltag i spil. Se nedenfor. 
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Følgende aspekter er udgangspunkt for Nødbremsemodellen: 

 Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk skal være 

gældende for alle de mest specialiserede tilbud. 

 Modellen er dynamisk og skal løbende tilpasses udviklingen på det specialiserede socialområde 

fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk. 

 Modellen har fokus på incitamenter, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer. 

 Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring. 

Derudover er det ved omlægning og lukning af de mest specialiserede tilbud relevant at indgå 

tværkommunale aftaler om, hvordan det vurderes om eventuelle faglige kompetencer og specialiseret 

viden går tabt, samt hvordan denne eventuelle særlige kompetencer eller viden kan bevares eksempelvis 

ved overførelse til andet tilbud. 

Det centrale i nødbremsemodellen er, at der først, efter en vurdering med afsæt i en grundig afdækning af 

tilbuddets økonomi m.v., kan bevilliges særlige vilkår til et tilbud, der opfylde kriterierne for mest 

specialiserede tilbud. Det er således først, når tilbuddet oplever problemer, at der kan indgås særlige 

aftaler om tværkommunalt samarbejde eller særlige vilkår for pågældende med henblik på at sikre den 

forsatte eksistens af et tilbud. 

Dette vurderes desuden at medvirke til, at driftsherrer for de mest specialiserede tilbud fortsat har 

incitament til at sikre en rentabel drift af tilbuddet – modsat at et tilbud, som er defineret som mest 

specialiseret, per automatik har særlige fordele.  

9.2 VÆRKTØJSKASSE MED SÆRLIGE TILTAG 

Nedenfor er oplistet eksempler på en række mulige særlige tiltag, der kan iværksættes for at sikre, at den 

særlige viden og kompetencer i et mest specialiseret tilbud bevares. Listen er ikke udtømmende, hvorfor 

der i konkrete sager kan forekomme andre tiltag. 

 
 Tilbuddet lukker, men der indgås samarbejde mellem kommuner og eventuelt region om at sikre 

specialviden og kompetencer i andre tilbud eller tiltag. 

Herunder omplacering af konkrete medarbejdere i andre tilbud eller tiltag i hovedstadsregionen. 

 

 Samarbejde mellem kommuner og eventuelt region om udvikling af indholdet i tilbuddet.  

Herunder vidensdeling om særlige pædagogiske forhold, udskillelse af konsulentydelser, og ændre 

organisering af driften. 

 

 Forlængede opsigelsesvarsler. 

Vil kunne give en forlænget planlægningshorisont i forhold til tilbud til borgerne. Aktuelle 

brugerkommuner bør høres inden de pålægges forlængede opsigelsesvarsler.  

 

 Lavere budgetteret belægningsprocent. 

Dette indebærer reelt en takststigning for tilbuddet. 

 

 Anden finansieringsmodel - takstfinansiering kombineret med objektiv finansiering. 

En finansieringsmodel, hvor takstfinansiering kombineres med objektiv finansiering kender 

kommunerne fra finansieringen af pladser på de landsdækkende sikrede afdelinger.  

 

Modellen omfatter, at den ene del af omkostningerne i tilbuddet betales gennem en takst for 

kommunernes forbrug af pladser, mens den anden del dækkes af objektiv finansiering. Den 

objektive finansiering er typisk beregnet efter en fordelingsnøgle, eksempelvis antallet af borgere 



Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 
2021-2022 

                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

35 
 

inden for målgruppen. Det er muligt at skrue modellen sammen på flere måder i forhold til 

vægtning af de to finansieringselementer i deres indbyrdes forhold. 

 

Fordelen ved denne model er, at den både indeholder et element af aktivitetsafhængig finansiering, 

hvilket giver tilbud incitamenter til at tilpasse sit forbrug til takstindtægterne, samt et element af 

grundfinansiering, der gør tilbuddet mindre sårbart over for store udsving i aktiviteten og derved 

bidrager til en vis driftssikkerhed. 

Der bør være stor opmærksomhed på at adskille de to finansieringskilder. Adskilles de ikke kan det 

give urealistisk budgetlægning eller manglende kapacitetstilpasning, hvilket kan føre til 

efterregulering af den objektive finansiering. Desuden kan der være en risiko for, at kommunerne, 

via den objektive finansiering, medfinansierer unødig kapacitet. 

 

 Anden finansieringsmodel - forpligtende købsaftaler 

Herved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser garanterer for betaling af et 

bestemt antal pladser i et tilbud i en aftalt periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre. 

Aftalen indgås typisk mellem driftsherre og konkrete kommuner, og er ikke forpligtende for 

kommuner uden for aftalen. 

 

Fordelen ved denne model er, at tilbuddet sikres fuld finansiering, selvom der ikke er fuld 

belægning. Den umiddelbare risiko ved modellen er, at man holder hånden kunstigt under et tilbud, 

i stedet for at finde mere hensigtsmæssige og varige løsninger. 

 

 Anden finansieringsmodel - aftaler om delt finansieringsansvar 

Herved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser bidrager til finansieringen af et 

konkret tilbud uden, at kommunalbestyrelsen selv er driftsherre. Aftalen indgås typisk mellem 

driftsherre og konkrete kommuner, og er ikke forpligtende for kommuner uden for aftalen. 

 

Fordelen ved denne model er, at finansieringen af tilbuddet er spredt ud på flere hænder, hvilket 

mindsker risikoen for den enkelte kommune. En udfordring ved modellen kan være at sikre 

incitament for andre kommuner til at indgå i delt finansieringsansvar, uden at det udfordrer den 

lige adgang til tilbuddet for alle kommuner. 

 

9.3 TASK FORCE 

Den permanente task force består af centrale nøglepersoner på både børne- og ungeområdet og 

voksenområdet, herunder fagpersoner fra både myndigheds- og driftsherrekommuner samt Region 

Hovedstaden. Der etableres faste procedurer omkring arbejdet i den permanente task force. 

Procedurerne skal blandt andet kunne imødekomme en række opmærksomhedspunkter og hensyn, 

herunder:  

 at et tilbuds opfyldelse af kriterierne i et år ikke er lig med en varig opfyldelse, 

 at de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes, 

 at nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af KKR Hovedstadens Udviklingsstrategi løbende 

og systematisk skal vurderes i forhold til kriterierne. 

Task forcen samles efter nødvendighed samt benytter sig af mailhøring. Derudover vil task forcen kunne 

samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud, jf. samarbejdsmodellen. 

Desuden vil task forcen årligt eller hvert andet år foretage en vurdering af behov for og efterspørgsel efter 

de mest specialiserede tilbud blandt alle kommuner i hovedstadsregionen. Dette kan blandt andet ske 

samtidig med indhentning af oplysninger til Udviklingsstrategien. Der vil således løbende blive foretaget 
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en vurdering af de tilbud, der i pågældende år opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud, og en 

vurdering af nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. 

9.4 KRAV TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD 

Der er opstillet en række krav til de tilbud, som lever op til kriterierne for de mest specialiserede tilbud. 

Formålet med kravene er at tydeliggøre, at der med den særlige opmærksomhed, som de mest 

specialiserede tilbud kan få, hvis de kommer i vanskeligheder, også følger en forpligtelse til at udvikle 

tilbuddene, stille viden og ekspertise til rådighed, samt at dokumentere indsatserne. 

 

Der stilles således følgende krav til de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen: 

 

 Tilbuddet skal efterstræbe at være på forkant og løbende udvikle sig i forhold til målgruppernes 

behov, metoder, velfærdsteknologi, kommunernes efterspørgsel efter ydelser og pladser m.v. 

 Tilbuddets viden, ekspertise og pladser skal være tilgængelig for alle kommuner i 

hovedstadsregionen, og der må ikke gives forrang til borgere fra driftsherres egen kommune eller 

geografisk nærområde. 

 Tilbuddet skal levere synlig og offentlig tilgængelig dokumentation og effekt af indsatserne i 

tilbuddet. 

 

Den nedsatte task force kan medtage ovenstående krav i forbindelse med løbende vurderinger af de mest 

specialiserede tilbud. 
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10. NYT I STYRINGSAFTALEN 2021-2022 

Nationale initiativer til mere gennemsigtighed i takststrukturen  

Regeringen og KL aftalte med ØA2020 at igangsætte initiativer, der bidrager til at skabe mere 

gennemsigtighed i takststrukturen. Initiativerne udspringer af løsningsmodeller fra en arbejdsgruppe 

vedrørende køb og salg af pladser og indsatser på det sociale område. Det er aftalt, at der skal arbejdes 

videre med bl.a. følgende anbefalinger, der har betydning for rammeaftalesamarbejdet: 

1. Justering af takstmodellen 

2. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud 

3. Udarbejdelse af standardkontrakt 

 

10.1. JUSTERING AF TAKSTMODELLEN 

Med henblik på at skabe øget gennemsigtighed og sammenlignelighed er det aftalt at justere 

takstmodellen, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.  

Social- og Indenrigsministeriet vil med inddragelse af KL, Danske Regioner og Finansministeriet igangsætte 

et arbejde med henblik på at ændre finansieringsbekendtgørelsen, som skal træde i kraft 1. januar 2022. 

10.2. FINANSIERINGSMODEL FOR SUNDHEDSLOVSYDELSER TIL BORGERE PÅ BOTILBUD 

Mange borgere i sociale tilbud har behov for både socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser under deres 

ophold. Det er derfor almindelig praksis, at borgerne modtager sundhedslovsydelser parallelt med ydelser 

efter serviceloven. Det kan både være sundhedslovsydelser, der leveres som en integreret del af opholdet 

og ydelser, som leveres af hjemmesygeplejen i beliggenhedskommunen. 

Det er normal praksis, at sundhedslovsydelser, der leveres som en integreret del af opholdet (af 

botilbuddets medarbejdere), indregnes i botilbuddets takster. De sundhedslovsydelser, der leveres af 

hjemmesygeplejen, finansieres af borgerens opholdskommune (dvs. den kommune hvor botilbuddet er 

beliggende), jf. gældende regler. 

De gældende regler giver imidlertid ikke hjemmel til, at sundhedslovsydelser kan indregnes i botilbuddets 

takster, ligesom der ikke er mulighed for mellemkommunal refusion for sundhedslovsydelser. De 

nuværende regler understøtter dermed ikke incitamentet til at drive specialiserede botilbud. 

Det er derfor aftalt følgende løsningsmodel, som samlet består af to dele. En del for opgaver, der allerede 

i dag løses af personalet i borgerens tilbud samt en del for de opgaver, hvor hjemmesygeplejen eller andre 

kommunale sundhedspersoner tilkaldes for at yde en indsats: 

– Del I: Servicelovens regler om finansiering af tilbud efter serviceloven ændres, så omkostninger til 

sundhedsfaglig behandling, der ydes af sociale tilbud til borgere som led i opholdet på tilbuddet 

indregnes i taksten for tilbuddet (”interne” sundhedslovsydelser). Det vil sige en normalisering af aktuel 

praksis i dag. 

 

– Del II: Der etableres hjemmel i sundhedsloven og retssikkerhedslovens § 9 c til, at borgerens aktuelle 

opholdskommune får ret til at få dækket sin andel af udgifterne til sundhedslovsydelser af borgerens 

tidligere opholdskommune, når betingelserne efter § 9 c stk. 2-6 er opfyldt, hvilket bl.a. er, at den 

tidligere opholdskommune har medvirket til, at borgeren har fået ophold i et botilbud. Det betyder, at 

henholdsvis opholdskommunen (den kommune hvor botilbuddet er beliggende) for hjemmesygeplejen 

og bopælskommunen for de øvrige kommunale sundhedsydelser kan opkræve betaling herfor fra 

borgerens tidligere opholdskommune. 
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Indregning af sundhedsydelser i taksterne kræver en ændring af serviceloven samt justering af 

finansieringsbekendtgørelsen. Mellemkommunal refusion kræver ændring af retssikkerhedsloven og 

sundhedsloven. Der igangsættes et tværministerielt arbejde med inddragelse af KL med henblik på, at 

ændring af sundhedsloven og retssikkerhedsloven kan træde i kraft i januar 2021 og ændring af 

serviceloven kan træde i kraft i januar 2022. 

10.3. UDARBEJDELSE AF STANDARDKONTRAKT 

Med henblik på at styrke kommunernes køberrolle og understøtte kontraktstyringen er det aftalt at 

udarbejde en skabelon til en standardkontrakt, som kommunerne og leverandører kan anvende i 

forbindelse med køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra kommuner og regioner, der udarbejder skabelonen til 

standardkontrakten. Der udarbejdes en skabelon for voksenområdet og en for børn- og ungeområdet. 

Skabelonen ledsages af en vejledning. 

Standardkontrakten vil være frivillig at anvende, men det anbefales at anvende den ved køb/salg af 

ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde.  

Det forventes, at standardskabeloner bliver tilgængelige på rammeaftalesekretariaternes hjemmesider og 

på Tilbudsportalen pr. 1/1-2021. 
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UDVALGSSTATUS 

Kvartalsrapporten omhandler tre bevillingsområder i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid: Dagtilbud for småbørn, 

Forebyggelse og Sundhedsfremme samt Sociale Institutioner.   

Den indledende udvalgsstatus giver et kort overblik over forhold, der det seneste kvartal har haft særlig relevans på 

Børneudvalgets ressortområde. De uddybes under hvert bevillingsområde. I 3. kvartal 2020 har der været fokus på:  

Dagtilbud 

Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer ressourcer til børn i udsatte positioner. Opgørelsen pr. 1. september 

2020 viser, at der er 44 børn, som modtager ressourcetimer i egen institution, 45 børn har en kompetencecenterplads, og 

14 børn er i et specialtilbud efter Servicelovens § 32.  

Pædagogandelen er pr. september 2020 på 67%.  

 

Børn og Familie 

Børn og Familie: Opfølgning fra Børneudvalgets møde i august 2020  

Børn og Familie arbejder med at kunne vurdere effekten af den indsat, som sættes i værk i forhold til børn og unge. Som 

forudsætning for dette skal man kunne vurdere barnets trivsel, inden en foranstaltning sættes i værk, og kunne følge 

progressionen ved opfølgningerne. Derfor er der et udviklingsarbejde i gang, som kan tydeliggøre forskellige niveauer for 

trivsel. 

 

Børns sundhed og Forebyggelse 

Tandplejen 

Grundet restriktioner under COVID-19-nedlukning og en vakant specialtandlægestilling er der venteliste til 

tandregulering.  Der er pt. en venteliste på 318 patienter, der venter på at komme i gang med at få en bøjle. Derudover er 

pt. 736 patienter på venteliste til at blive vurderet af specialtandlæge.  

Sociale Institutioner 

Sociale Institutioner, som er omfattet af lov om Socialtilsyn, bliver årligt gennemgået og godkendt af Socialtilsynet. 

Gentofte Kommune har desuden tilkøbt et årligt tilsyn til Specialbørnehaven Troldemosen. I tilsynsmodellen er der syv 

temaer. På en skala fra 1 til 5 vurderes hver af institutioner. Otte ud af ni institutioner vurderes i gennemsnit på de syv 

temaer til over 4.  

 

 

  



Gentofte Kommune                                                                                                                       3. november 2020 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 3                      

Dagtilbud for småbørn 

Kvartalsrapportering – Børneudvalget  

 

 

 

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN 

Dagtilbudsområdet omfatter 44 daginstitutioner – 16 kommunale og 28 selvejende institutioner – samt Dagplejen. Der er 

4 vuggestuer, 8 børnehaver og 32 integrerede eller kombinerede institutioner. 

Antal børn og enheder samt demografi 

Figur 1 Antal indskrevne børn i daginstitutioner 2018-2020 pr. oktober 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kilde: NemPlads oktober 2020. 
Note: Data bliver løbende opdateret. 

Figur 1 viser antallet af indskrevne børn opdelt i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år pr. 1. oktober  for perioden 2018-2020. 

Pr. 1. oktober 2018 var der i alt 3.545 børn, mens der 1. oktober 2020 var 3.449 børn.  

Antallet af antal vuggestuebørn er på niveau i oktober 2019 og oktober 2020. Der er en negativ forskel på 34 børn i 

børnehavealderen fra oktober 2019 til oktober 2020. 

 

Figur 2 Udviklingen i antal indskrevne enheder (ekskl. dagpleje) 2018-2020 pr. måned 

  
Kilde: NemPlads oktober 2020. 
Note: Et barn i 0-2-årsalderen tæller to enheder, mens et barn i 3-6-årsalderen tæller for en enhed. 

Figur 2 viser udviklingen i antallet af indskrevne enheder fordelt over året i perioden 2018-2020 i daginstitutioner.  
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Figur 3 Udviklingen i antal indskrevne børn i den kommunale dagpleje i gennemsnit 2018-2020 pr. måned  

 
Kilde: NemPlads oktober 2020. 
Note 1: Eksklusiv børn med særlige behov – i gennemsnit tre børn pr. måned. 
Note 2: Der kan forekomme opdateringer i systemet med tilbagevirkende kraft.  

Figur 3 viser antal indskrevne børn i den kommunale Dagpleje i perioden 2018-2020. Efter at nogle dagplejebørn er rykket 

til børnehave omkring sommerferien, har dagplejerne modtaget nye børn, hvilket forklarer stigningen i august måned. 

Det samme billede ses i institutionerne.  

Det har de seneste år været vanskeligt at rekruttere dagplejere. Der er fem børn på venteliste til Dagplejen pr. oktober 

2020. 

 

Demografi 

Figur 4 Udviklingen i børnetallet i Gentofte Kommune 1. januar 2018-1. oktober 2020, pr. kvartal  

 
Kilde: CPR-registeret pr. 1. oktober 2020. 
Note: Det bemærkes, at tallene fra Figur 4 (demografi) og Figur 1 (indskrevne børn) ikke kan sammenlignes. Nogle børn er registeret demografisk, 
men ikke indskrevet i daginstitutioner i Gentofte Kommune. Fx er kun ca. halvdelen af 0-årige indskrevet i daginstitutionerne. 

I Figur 4 vises udviklingen i børnetallet siden 2018. Pr. 1. oktober 2020 er der i alt 4.478 børn fordelt på 2.070 0-2-årige og 

2.408 3-5-årige.  

Fra begyndelsen af 2012 til oktober 2020 har der været et fald i børnetallet på ca. 900 børn.   
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Støtte til børn i udsatte positioner – status pr. 1. september 2020 

I Gentofte Kommune arbejdes der med udvikling af fællesskaber, hvor alle børn oplever glæden ved at deltage, og hvor 

de føler sig set og mødt. Alle dagtilbud har en inkluderende praksis, hvor man arbejder med at udvikle miljøer, der øger 

børnenes deltagelsesmuligheder. 

Børnevisitationsudvalg 1  
Børnevisitationsudvalg 1 bevilger pædagogisk vejledning til dagtilbud i form af understøttelse af den pædagogiske praksis 

med fokus på det læringsmiljø, som pædagogiske medarbejderne stiller til rådighed for børnene. Den pædagogiske 

vejledning udgår fra tre af de seks dagtilbud med kompetencecentre. Her er ansat medarbejdere, der har en udgående 

funktion, og som har særlig viden om arbejdet med en inkluderende praksis. Disse medarbejderes opgave er primært at 

vejlede dagtilbud, der har ansøgt og fået bevilget pædagogisk vejledning via Børnevisitationsudvalg 1.  

Børnevisitationsudvalg 1 har pr. 1. september 2020 i alt bevilget 20 forløb. Pr. 1. september 2019 var der bevilget 23 

forløb.    

Ressourcebevillinger/Børnevisitationsudvalg 2 – cpr-relateret ressourcetildeling 

Børnevisitationsudvalg 2 visiterer ressourcer til børn i dagtilbud, der fx er sent udviklet sprogligt, har motoriske 

udfordringer eller har problemer med social adfærd og indgå i sociale relationer.  

Barnet kan blive i institutionen med ressourcetimer, blive visiteret til en plads på et af kommunens seks 

dagtilbudskompetencecentre, eller barnet kan visiteres til et specialtilbud efter servicelovens § 32. Nedenfor fremgår det, 

hvor mange børn, som institutionen har fået tildelt ressourcetimer til. 

Tabel 1  Fordelingen af ressourcetildelinger pr. 1. marts og 1. september 2018, 2019 og 2020 

År 2018 2019 2020 

Dato 1. mar. 2018 1. sep. 2018 1. mar. 2019 1. sep. 2019 1. mar. 2020 1. sep. 2020 

  Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn 

5-9 timer ressourcetimer/uge 4 6 6 3 5 3 

10-12 ressourcetimer/uge 31 18 29 20 38 29 

Over 12 ressourcetimer/uge 4 3 6 3 9 12 

Antal børn i alt 39 27 41 26 52 44 

Timer i gennemsnit pr. barn 10,8 10,9 11,5 11,5 11,5 11,8 

Kilde: Børnevisitationens egen opgørelse. 

Tabel 1 viser tildelingen af ressourcetimer pr. 1. september 2020. Der er visiteret ressourcetimer til i alt 44 børn. I 

gennemsnit får den enkelte institution ressourcer svarende til 11,8 pædagogtimer pr. uge pr. barn.  

Det seneste år har antallet af børn, hvor dagtilbuddet har fået tildelt ressourcetimer, vist en stigning sammenlignet med 

2018 og 2019. 1. september 2020 har 44 børn fået tildelt timer. Det er en stigning på 18 børn sammenlignet med 1. 

september 2019. 

Institutioner, der modtager ressourcetimer til børn på mere end 12 timer, er forøget markant siden 2018 og 2019. Dette 

skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der er ni børn færre i kompetencecentrene i september 2020 i forhold til september 

2019, jf.  Tabel 2 nedenfor.  Der er fire børn med over 12 ressourcetimer, hvor visitationsudvalget har vurderet, at en 

plads i et kompetencecenter vil være den bedste pædagogiske indsats. Endvidere er der yderligere tre børn, der er under 

udredning i børne- og ungepsykiatrien, og hvor det ikke kan udelukkes, at børnene har behov for en plads i f.eks. et 

kompetencecenter.  
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Institutioner med børn, der er i en venteposition til kompetencecentre, bliver tildelt det antal timer, der svarer til en 

kompetencecenterplads. Der er også enkelte børn i det almene tilbud, der har så svære udviklingsudfordringer, at der er 

tildelt mere end 12 timer pr. uge i den tid, hvor der undersøges, hvor barnet evt. vil kunne modtage et andet pædagogisk 

tilbud. 

Visitationsudvalget har generelt oplevet en stigning i antal børn, der har brug for et mere indgribende og specialiseret 

tilbud. Det er især antallet af børn med diagnoserne infantil autisme, ADHD, ADD og generelle fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser, der er i stigning. De kompetencecentre, der modtager børn med den type af diagnoser, har ikke 

flere pladser pr. 1. september 2020. 

En anden årsag til stigningen er formentlig, at der i Gentofte Kommune – som der er også er meldinger fra på landsplan   

er flere børn sårbare børn. Det seneste år ses samtidig, at der er et markant større antal børn, der har fået bevilget 10-12 

ressourcetimer og mere end 12 ressourcetimer. De børn, der får de største bevillinger har alvorlige og komplekse 

udviklingsudfordringer. Dette ses i et omfang, der er væsentlig større end tidligere. 

Stigningen i antal børn, der er bevilget ressourcetimer og § 32 tilbud, er baggrunden for, at der er igangsat en analyse, 

som bliver beskrevet i slutningen af indeværende afsnit om Støtte til børn i udsatte positioner – status pr. 1. september 

2020. 

Børn i kompetencecentre 

Børn, der har en plads i et kompetencecenter, har deres hverdag i gruppen sammen med børn i det almene tilbud, men 

kan også sideløbende modtage andre indsatser i et tværfagligt regi afhængig af det enkelte barns behov.  

Børn, der visiteres til en kompetencecenterplads, kan være børn med udviklingsmæssige funktionsnedsættelser og 

vanskeligheder, der spænder over flere problematikker fx autismespektrumsforstyrrelse, ADHD, svære sproglige 

problemer og børn fra familier med psykosociale udfordringer.  

De fem kompetencecentre har specifikke målgrupper og er dermed specialiseret til at tage sig af børn med forskellige 

udfordringer. Det betyder, at der kan mangle pladser på ét kompetencecenter, samtidig med at der er ledige pladser på 

andre.  

Tabel 2 Antal børn i kompetencecentrene pr. 1. september 2018,  1. marts og 1. september 2019 og 2020 

  1. sep. 2018 1. mar. 2019 1. sep. 2019 1. mar. 2020 1. sep. 2020 

Normerede pladser i alt * 52 52 47 47 47 

Antal indskrevne børn 46 50 54 55 45 

Ledige pladser 6  2  -7 -8 2 

Kilde: Børnevisitationens egen opgørelse. 

Note 1: *to pladser er til 0-2-årige 

Note 2: Det samlede antal normerede pladser er nedskrevet med fem pladser i 2019, hvor et kompetencecenter lukkede pga. faldende behov for 

pladser inden for det speciale, det center havde. 

Af Tabel 2 fremgår det, at antallet af indskrevne børn i kompetencecentre er steget frem til 1. marts 2020 til 55 børn, hvor   

der var en overbelægning på 8 børn. Siden 1. september 2019 er der sket et markant fald på 10 børn, så der pr. 1. 

september 2020 var 45 indskrevne børn og to ledige pladser. Det skyldes primært udsving i de behov, der kan være for 

pladserne inden for kompetencecentrenes specialer. Det bemærkes at umiddelbart efter 1.9 er de to ledige pladser, 

blevet besat af to af de 12 børn, der iflg. Tabel 1 fik over 12 ressourcetimer pr. 1.9.2020. 

Et barn i en børnehave i et alment dagtilbud får tildelt en personalenormering på 5,15 time pr. uge og et vuggestuebarn 

10,30 time pr. uge. En kompetencecenterplads er en almindelig dagtilbudsplads med ekstra personalenormering. Den 

ekstra normering varierer, men ligger mellem 13,75 og 21,75 timer pr. uge.  
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Pr. 1. september 2020 var den gennemsnitlige ekstra normering til kompetencecentrene 18,39 timer pr. uge pr. barn, 

hvilket er højere end pr. 1. september 2019, hvor den var 17,76 timer pr. uge pr. barn. Der er bevilget flere pladser inden 

for Lunden, Jægersborg Børnehus og Baunegården og færre pladser inden for Dalgården og Lykkesholm, hvor der tildeles 

13,75 timer pr. uge pr. barn.  

Børn i specialtilbud 

Af Servicelovens § 32, stk. 3 fremgår det at: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i 

særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov 

for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter 

dagtilbudsloven. 

Det er børn med alvorlige fysiske og psykiske problemer. Børnene kan have diagnoser spændende over gennemgribende 

udviklingsforstyrrelser, mental retardering, ADHD, infantil autisme, cerebral parese, hjerneskader mm. 

Tabel 3 Børn i specialtilbud heraf børn i Troldemosen pr. 1. marts og 1. september 2018, 2019 og 2020 

Dato 1. mar. 2018 1. sep. 2018 1. mar. 2019 1. sep. 2019 1.mar. 2020 1.sep. 2020 

Børn i specialtilbud 8 10 12 9 14 14 

Heraf børn i Troldemosen 4 5 7 7 10 8 

Kilde: Børnevisitationens egen opgørelse. 

Tabel 3 illustrerer, at der fra marts 2018 til september 2020 har været en stigning på 6 børn, der er indskrevet i 

specialtilbud. Der var 8 børn i marts 2018, og i september 2020 var der 14 børn. Der er set en vækst i antal børn med 

svære og komplekse funktionsnedsættelser fysisk, psykisk og kognitivt. Af de 14 børn i 2020 er der 1,5 barn, som koster 

70% yderligere, hvilket reelt svarer til, at der afholdes udgifter til 15,5 barn i 2020. 

 

På baggrund af stigende udgifter til børn i udsatte positioner blev der i foråret 2020 iværksat en intern analyse af 

Børnevisitationsudvalgets visitationsproces, tildeling af ressourcetimer samt visitation til specialinstitutioner (Institutioner 

efter Serviceloven §32, stk.3). 

Der er foretaget en grundig gennemgang af alle børn, der modtager et §32-tilbud, og det kan konstateres, at visitationen 

er sket på et korrekt grundlag og imødekommer et reelt behov for omfattende støtte hos børnene. Der arbejdes fortsat 

med analyse i forhold til erfaringsudvekling med 4K-kommunerne. Det bemærkes, at tre af de børn, der er visiteret til et § 

32 tilbud i 2019 og 2020, er fra familier, der er tilflyttet kommunen de to år.   

Pædagogandel  

Figur 5 Andel af pædagoger pr. september 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Økonomi oktober 2020. 

Note: Datagrundlaget består af data fra OPUS og lønopgørelser, 

der er indhentet fra de selvejende institutioners 

paraplyorganisationer. Medarbejdere i kompetencecentre tæller 

med. Ledere, souschefer og afdelingsledere regnes som 

pædagoger på baggrund af septemberdata. 
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Andelen af pædagoger i forhold til andelen af medhjælpere var i september 2020 på 67%. Andelen af pædagoger i forhold 

til andelen af medhjælpere var i marts 2020 på 67%1. 

På baggrund Børneudvalgets beslutning i november 2019 bliver pædagogandelen nu opgjort to gange årligt på baggrund 

af marts- og septembertal. Jf. dagsordenpunkt 4 foreslås det, at der fremadrettet med virkning fra årsskiftet 2020/2021 

gives et årligt vægtet gennemsnit ved februarmødet, samt orienteres ved en halvårsstatus for pædagogandelen til 

augustmødet.   

I 2019 var pædagogandelen hhv. 65% i marts og 67% i september2.  Dog bemærkes det, at der i 2020 er opstået tvivl om 

måden, pædagogandelen er opgjort i 2018 og 2019, og at der formentlig – efter den nuværende opgørelsesmetode – har 

været tale om en lidt højere pædagogandel i september 2019 end den angivne 67%. Der er tidligere oplyst om dette i 

forbindelse med Kvartalsrapporten til Børneudvalget i maj 2020. Dette kan indikere et mindre fald, når september 2019 

sammenholdes med september 2020. 

Såfremt der er tale om et fald, kan det fremhæves, at dagtilbudsområdet har været påvirket af COVID-19 situationen 

siden marts 2020. I forbindelse med genåbningen af området i april 2020 efter nedlukning, fastsatte Børne- og 

Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen en række skærpede krav, vejledninger og retningslinjer til blandt andet 

mindre grupper og øget hygiejneniveau i institutionerne, der har krævet ekstra – ikke uddannede – ressourcer på 

området. Uanset at der ikke som sådan er ekstra ressourcer på dagtilbudsområdet pga. COVID-19 i september måned, er 

der fortsat skærpede vejledninger til hygiejne og gruppeinddeling for dagtilbudsområdet. Det betyder, at den enkelte 

institution kan vurdere det mere økonomisk og ressourcemæssigt hensigtsmæssigt at opnormere på 

pædagogmedhjælpere for at kunne leve op til retningslinjerne og vejledningerne i forbindelse med COVID-19. 

Derfor skal der skal tages et forbehold for, at det kan være en påvirkende faktor for pædagogandelen. 

Det skal også bemærkes, at institutionerne først har fået tildelt minimumsnormerings-midlerne med virkning fra 2. halvår 

af 2020. I forbindelse med minimumnormeringsmidlerne er der henstillet til – særligt for de institutioner der har en 

pædagogandel på under 70% – at benytte midlerne til at udvide antallet af pædagogtimer. Da midlerne først er tilført 

institutionerne fra 2. halvår af 2020 og er relativt små, er der formentlig mange institutioner, der ikke har haft mulighed 

for at anvende midlerne specifikt på yderligere pædagogtimer og i stedet har ansat andet personale. 

Det skal bemærkes, at børnetallet på dagtilbudsområdet ændrer sig hen over året på grund af sæsonudsving. I august 

begynder en hel årgang – ca. 900 – børn i skole. De nye børn i daginstitutionerne starter ”rullende” hen over året fra 

august måned i forhold til deres alder og forældres barsel. Det betyder, at børnetallet er lavest om efteråret og højest om 

foråret. Denne ændring i børnetallet løser institutionerne på forskellig vis, men det kan betyde, at institutionerne under 

mere normale omstændigheder opjusterer på midlertidige stillinger om foråret, hvor der er flest børn. Antagelsen er, at 

denne midlertidige opmanding primært er medhjælpere. Det betyder, at pædagogandelen i marts ikke direkte kan 

sammenlignes med pædagogandelen i september.   

I lighed med tidligere er der screenet for mønstre i data, og opgørelsen for pædagogandelen viser stadig, at der er 

forskelle mellem institutionernes pædagogandel. De ligger mellem 52% og 100%. De kommunale institutioner har i 

september 2020 et vægtet gennemsnit på 68%, mens de selvejende institutioner har et vægtet gennemsnit på 66%.  

 

 

                                                           
1 Data for marts 2020 er opgjort på 43 institutioner, da data mangler fra én selvejende institution. 
2 Septemberdata fra 2019 er ikke tilrettet ift. vægtning og praktikanter.  
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Ud af kommunens 44 institutioner lever 15 institutioner op til kravet om minimum 70% pædagogandel. Derudover er der 

fem institutioner, der har 69% pædagogandel. 30 institutioner har 65% pædagogandel eller derover. Der er fire 

institutioner i september 2020, som har en pædagogandel under 60%, disse institutioner er alle selvejende institutioner.   

Arbejdet med at hæve pædagogandelen pågår i tæt dialog med den enkelte leder – samtidig med en generel indsats i 

forhold til rekrutteringsvejledning. Generelt oplyser lederne, at det er svært at rekruttere pædagoger pt. Omliggende 

kommuner som Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune har meldt ud, at de allerede nu ønsker at leve op til 

minimumsnormeringsniveauet og har tilført området yderligere egne midler, hvilket sætter yderligere pres på 

efterspørgslen efter pædagoger i området.  

Ledigheden blandt pædagoger er pt. meget lav (3,9% på landsplan jf. BUPL/DST for august 2020) og alle landets 

kommuner bliver de kommende år tilført yderligere midler til at implementere såkaldte minimumsnormeringer, hvorfor 

forholdet mellem udbud og efterspørgsel formentlig vil stige yderligere.  

I forhold til de institutioner, der ligger med den dårligste pædagogandel, pågår arbejdet med at hæve andelen aktivt. Én 

af institutionerne har gennem de seneste to år allerede hævet sin andel fra 38% til pt. 52% – en andel der yderligere 

hæves over den kommende periode, da der er flere tiltag i gang, både i form af flere planlagte ansættelser på pædagoger, 

samt da institutionen pt. har en medhjælper, som er i gang med at læse en meritpædagog. Det er derfor Dagtilbuds 

forventning, at der inden for en relativt set kortere periode ikke længere vil være institutioner med andel på under 60%.  

Der har siden februar 2019 været arbejdet målrettet med tiltag, som skal hæve pædagogandelen – et arbejde der fortsat 

pågår i 2020, men som – jf. ovenstående ang. COVID-19 – har været påvirket. Det har blandet andet ikke været muligt at 

afholde arrangement for studerende i pædagogpraktik i foråret 2020, ligesom at det planlagte arrangement i efteråret 

2020 også blev aflyst.  

Tiltagene er kort beskrevet:  

 Vedvarende kommunikation og information om indsatserne omkring pædagogandelen.  

 Opfølgning på pædagogandelen i alle institutioner to gange årligt, hvor institutioner med lav pædagogandel bliver 

bedt om en redegørelse.  

 Løbende månedlig opfølgning på pædagogandelen på de kommunale institutioner.  

 Årlige dialogmøder med alle institutioner, hvor pædagogandelen indgår.  

 Løbende rekrutteringsvejledning for ledere af institutioner med pædagogandel under 70%,  

 At alle institutioner med en pædagogandel på under 70 % anmodes om at søge hjælp og vejledning i Dagtilbud, 

såfremt man ved stillingsledighed overvejer at ansætte ikke uddannet pædagogisk personale 

 Rekrutteringskursus for dagtilbudsledere.  

 Optimeret struktur om faglige drøftelser i pædagogpraktikken i Gentofte Kommune.  

 Arrangementer for de studerende, som er i kommunens daginstitutioner, så de får et bredt kendskab til 

kommunens dagtilbudsområde og forskellige typer af daginstitutioner.  

 Fokuserede indsatser for at fastholde pædagoger via arbejdet med et godt arbejdsmiljø. 

 Dialog med Københavns Professionshøjskole om samarbejde, hvilket skal fremme de studerendes kendskab til 

Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads.  
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Sygefravær og personaleomsætning - Dagtilbud 

Sygefravær 

Figur 6 Samlet sygefravær på dagtilbudsområdet (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med 
punkt) de seneste 36 måneder 

 

Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på 16 kommunale og tre små selvejende institutioner, som får deres administration af Gentofte Kommune, indgår med 
fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær pga. COVID-19 
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder = 0,5% 

 

Figur 7 Kort- og langtidssygefravær på dagtilbudsområdet de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på 16 kommunale og tre små selvejende institutioner, som får deres administration af Gentofte Kommune, indgår med 
fravær vedr. sygedom, fravær vedr. barn og vedr. fravær COVID-19. 

De seneste år er sygefraværet steget i de kommunale institutioner på dagtilbudsområdet, hvilket også er billedet for det 

gennemsnitlige sygefravær i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. De seneste 12 måneder har dagtilbudsområdets 

samlede sygefravær været på 6,5%. Stigningen er sket i forhold til langtidssygefravær, som er øget fra 2,0 til 3,1%.  

Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, hvad der er baggrunden for denne stigning, men 0,5% point af det samlede 

fravær er registreret som relateret til COVID-19.  Dette efterlader fortsat en reel stigning det sidste år på 0,6 % point i 

forhold til det forudgående år.  

 Sygefravær indgår i de årlige dialogmøder mellem Dagtilbuds ledelse og lederne af institutionerne.  
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Personaleomsætning 

Figur 8 Personaleomsætning på dagtilbudsområdet de seneste 36 måneder 

 

Periode: OKT 2017-SEP 2018 Periode: OKT 2018-SEP 2019 Periode: OKT 2019-SEP 2020 
Kilde: KMD. 
Note: Alle månedslønnede medarbejdere på 16 kommunale og tre små selvejende institutioner, som får deres administration af Gentofte Kommune. 
 

På dagtilbudsområdet har personaleomsætningen på de kommunale institutioner og på de tre mindre selvejende, der får 

deres administration af kommunen ligget på 38-40% de seneste tre år. Gennemsnittet for Børn og Skole, Kultur, Unge og 

Fritid har de seneste 12 måneder været 25%. Der er ikke tal for personaleomsætningen på de øvrige selvejende 

institutioner.  

Umiddelbart ser personaleomsætningen høj ud, men der skal tages højde for, at området flere gange årligt har en række 

pædagogstuderende i praktik, der naturligt både starter og stopper. Desuden er der på området tradition for, at 

pædagogmedhjælpere er ansat i kortere perioder.  

I foråret blev der ekstraordinært ansat et større antal ekstra personaler – i kortere perioder – på grund af behov for 

opdeling af børnegrupper og særlige hygiejnetiltag under genåbningen. De medarbejdere indgår i opgørelsen. Den reelle 

og sammenlignelige personaleomsætning (de seneste 12 måneder) må derfor formodes at være faldet lidt mere i 2020, 

end figuren indikerer i forhold til årerne før.   

Hvis man udelukkende ser på personaleomsætningen for ledere, pædagoger og køkkenpersonale, er den 24% de seneste 

12 måneder, hvilket er på niveau med året før, hvor den også var på 24%.  

Personaleomsætning indgår i de årlige dialogmøder mellem Dagtilbuds ledelse og lederne af institutionerne.  

 

Økonomisk status - Dagtilbud 

Driftsudgifter 

 

  Dagtilbud for småbørn

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter #### 345,4 347,8 245,4 0,9 347,3

Afvigelse -1,4

Afvigelse i procent af korrigeret budget -0,4%
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Det korrigerede budget udgør 347,8 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 347,3 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling 

på 0,9 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af forældrebetaling.  

Mindreforbruget udgør samlet set 1,4 mio. kr., når tillægsbevillingerne indregnes i budgettet. 

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. april 2020, pkt. 34 om forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, 

GFO og klubber, at forældre vil få refunderet betaling, hvis de valgte at holde deres børn hjemme i hele perioden fra den 

27. april til den 10. maj 2020.  

Der forventes et merforbrug på det specialiserede dagtilbudsområde på 4,4 mio. kr. fordelt på 2,7 mio. kr. på særlige 

dagtilbud (servicelovens § 32) og 1,6 mio. kr. til støttetimer. Merforbruget til særlige dagtilbud skyldes primært en øget 

tilgang af børn. Merforbruget til støttetimer skyldes primært flere visiteringer og et øget antal timer pr. barn. Området 

arbejder med at gennemgå visitationspraksis, herunder tilbudsvifte og registreringspraksis. Merforbruget på det 

specialiserede dagtilbudsområde imødegås af mindreforbrug på blandt andet dagtilbud og centrale konti, således at det 

samlede resultat udgør et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. 

Der søges en teknisk omplacering på 0,02 mio. kr. fra Gentofte Ejendomme til Dagtilbud, som følge af køkkenombygning 

på Helleruphøj.  
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FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 

 

Anbringelser  

Figur 9 Anbringelser (unikke cpr-numre) pr. 30 september 

2018, 2019 og 2020 opdelt på børn, hvor Gentofte 

Kommune har handle- og betalingsforpligtelse 

      

Figur 10 Anbringelser (unikke cpr-numre) pr. 30. september 2018, 2019 og 2020 fordelt 

på tilbud for de 0-22-årige børn og unge  

 

Kilde: Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU) pr. 1. oktober 2020. 
Note 1: I ovenstående figurer vises alle anbragte børn og unge, hvor Gentofte Kommune har betalings- og handleforpligtelsen, inkl. de flygtninge, 
som kommunen modtager statsrefusion for. Betalingsforpligtelse: Sager hvor Gentofte Kommune har alle udgifterne på sagen, og i langt de fleste 
sager har Gentofte Kommune også handleforpligtelsen. Handleforpligtelse: Sager hvor Gentofte Kommune ikke har udgifter til sagerne. Det skyldes, 
at en del af sagerne er uledsagede flygtninge under 18 år, hvor der hjemtages 100% statsrefusion for udgifterne. Derudover er der også enkelte 
sager, hvor andre kommuner betaler udgifterne. 
Note 2: I kategorien Plejefamilie (andre) indgår familiepleje, almene plejefamilier, specialiserede plejefamilier, forstærkede plejefamilier og 
kommunal plejefamilie. Kategorierne plejefamilie og kommunal familiepleje er løbende konverteret til de nye plejefamiliekategorier (almen 
plejefamilie, specialiserede plejefamilier og forstærkede plejefamilier). I 2020 er der ingen børn eller unge i kategorien kommunal plejefamilie.  

Figur 9 viser, at der har været et fald på samlet 15 anbringelser (unikke cpr-numre) fra 30. september 2019 til 30. 

september 2020. Faldene ses både i antallet af anbringelser, hvor Gentofte Kommune har en betalingsforpligtigelse, og 

hvor der er handleforpligtigelse. En forklaring kan være, at seks uledsagede flygtningeunge er ophørt i deres anbringelser. 

Anbringelsessagerne udgør 8% af den samlede sagsmængde.  

Der har i perioden 2019 – 2020 været et fald i antallet af anbringelser, der er bevilget i Gentofte. Samlet set er antallet af 

borgere, som anbringes faldet med 13 % i perioden (2019: 84 til 2020: 73). Dette fald betyder et mindre forbrug til 

anbringelser i 2020 på forventet 74,4 mio. kr. mod 77,6 mio. kr. i 2019.  

I 2019 havde Børn og Familie et budget til anbringelser på 77,5 mio. kr. og et regnskab på 77,6 mio. kr. Forskellen mellem 

korrigerede budget og regnskab 2019 gav et lille merforbrug på området på 15.000 kr. Børn og Familie havde pr. ultimo 

september 2019 84 unikke cpr. numre, der var bevilget en anbringelse.  

I 2020 har Børn og Familie et budget til anbringelser på 74,8 mio. kr. og et forventet regnskab på 74,4 mio. kr. Forskellen 

mellem korrigerede budget og regnskab 2020 forventes at give et lille mindreforbrug på 80.000 kr.  

BØRN OG FAMILIE 
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I 2020 har Børn og Familie oplevet et fald i antallet af unikke cpr. numre, der bevilges en anbringelse. I september 2020 

har 73 unikke cpr-numre fået en anbringelse i Børn og Familie.  

Der er følgende forklaringer på faldet i antal anbringelser: 

 Målgruppen i Børn og Familie ændrer sig: Der er ikke i samme grad behov for at understøtte børn og unge med 

flygtningebaggrund i Gentofte Kommune. Målgruppen af uledsagede børn med flygtningebaggrund er ikke 

længere markant i Gentofte Kommune.  

 Arbejdet med indsatstrappen og tilbudsviften: Børn og Familie har øget fokus på indplacering på indsatstrappen 

og tilbudsviften.  

 Derudover har Børn og Familie arbejdet med budgetforudsætninger: Børn og Familie har i 3.-4. kvartal arbejdet 

med budgetforudsætninger og budgetopfølgning ift. at sikre en retvisende prognose for det forventede forbrug 

på området. Det betyder, at prognosen for 2020 løbende er tilpasset ud fra en analyse af de bevægelser, der har 

været i sagerne i Børn og Familie.     

Figur 10 viser fordelingen af anbringelser inden for de forskellige anbringelsestyper. Her ses tendenser til fald i 

anbringelser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Forklaringen på denne tendens er, at flere 

uledsagede flygtningeunge var anbragt på disse steder. Seks er ophørt i anbringelsen i 2020. De øvrige områder er stabile 

med små udsving. Der er et stort fokus på at anvende plejefamilier til anbringelse af børn og unge, men rekruttering til 

denne type anbringelser er vanskelig, specielt i Hovedstadsregionen.   

 

Figur 11 Antal anbragte pr. 1.000 indbyggere i alderen 0-22 år i Gentofte Kommune sammenlignet med nærliggende kommuner pr. 31.december 
2016-2019  

 
Kilde: Danmarks Statistik trukket 1. oktober 2020. 
Note: Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommunerne til Danmarks Statistik. Indberetningerne fra 2019 er endnu ikke 
valideret af kommunerne.  

Det fremgår af Figur 11, at antallet af anbragte i Gentofte Kommune har været nogenlunde stabil, når der kigges på 
anbragte pr. 1.000 indbygger pr. 31. december – det er udsving på små decimaler. Gentofte Kommune ligger lavere end 
sammenligningskommunerne i både 2016, 2017 og 2018. Lyngby-Taarbæk har et lavere niveau i 2019. Der ses en 
sammenhæng mellem det lavere anbringelsestal og det socioøkonomiske indeks for Gentofte Kommune.  
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Plejefamilier 

Familieplejen har siden 1. juni 2020 været placeret organisatorisk i Børn og Familie. Familieplejens kerneopgave er at føre 

tilsyn med anbragte børn og børn i aflastning i plejefamilier, rekruttere nye plejefamilier samt uddanne og supervisere 

plejefamilier. Kommunen har pr. 1. oktober 2020 ansat 49 familier, som fordeler sig på 31 døgnfamilier, 17 

aflastningsfamilier samt en mor/barn-anbringelse i en plejefamilie. 

Når børn skal anbringes uden for eget hjem, arbejdes der ud fra et nærhedsprincip, så barnet kan forblive i nærmiljøet og 

i den lokale skole/dagtilbud og dermed fastholde sine relationer. Familieplejen i Gentofte er, i lighed med andre 

omkringliggende kommuner, udfordret af at finde og rekruttere familier i en rimelig geografisk afstand. 

Hovedstadsområdet har få plejefamilier sammenlignet med andre regioner i Danmark. 

Der har i 4K-samarbejdet været forsøg på fælles rekruttering af nye plejefamilier. Dette har dog vist sig vanskeligt, idet 

godkendelse og uddannelse af nye plejefamilier ligger i Socialtilsyn Hovedstaden på Frederiksberg.  

Fra den 1. juli 2019 blev det lovpligtigt, jf. Serviceloven § 66c, at alle plejefamilier i forbindelse med, at de får et nyt barn 

anbragt, skal have et individuelt tilrettelagt 3-dages uddannelsesforløb (Tæt støttede opstartsforløb (TSOP-uddannelse)). 

Uddannelsesforløbet skal være tilpasset plejefamiliens behov og opgavens art. Udbuddet af TSOP-uddannelser og 

certificering til at understøtte ovennævnte lovændring blev dog først udbudt i sidste kvartal af 2019, ligesom uddannelsen 

i 2020 har været udskudt pga. COVID-19. Det har betydet en forsinkelse ift. at kunne tilbyde TSOP-uddannelse til 

plejefamilier ansat af Gentofte Kommune.  

Familieplejen har to medarbejdere, som i august 2020 har gennemført uddannelsesforløb og nu er certificerede i 

Socialstyrelsens koncept TSOP-uddannelse. Udover at alle nye familier skal gennemføre 3-dages kurset, vil udvalgte 

plejefamilier, som har været ansat gennem en længere periode, også få tilbudt uddannelsesforløb via TSOP, selvom de 

ikke har fået et nyt barn anbragt. 

Løn til plejefamilier udbetales i vederlag. Antallet af vederlag fastsættes ud fra barnets behov for støtte og individuelle 

belastningsgrader. Gentofte Kommunes vederlagsfastsættelse tager afsæt i anbefalingerne fra KL. 

Familieplejen har i henhold til anbefalingerne i PWC-rapporten haft fokus på gennemgang af alle familieplejesager med 

henblik på at sikre, at arbejdsopgaven omkring det enkelte barn matcher det fastsatte vederlag, som plejefamilie får. 

Der er i 4K-samarbejdet desuden lavet fælles retningslinjer, som sikrer, at der i ansættelseskontrakter med plejefamilier 

ansat fra 2018 og frem er indlagt faste intervaller, hvor vederlag revurderes. Disse intervaller læner sig op af anbefalinger 

fra Socialstyrelsen. På nuværende tidspunkt er ca. 50% af de eksisterende kontrakter med kommunens plejefamilier 

gennemgået og genforhandlet. Der er en proces for forhandling af de resterende sager i årets sidste kvartal.  

 

Underretninger 

En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barns eller en ungs trivsel og 

udvikling.  

Forklaring på underretningerne: 

• § 152 – underretninger fra andre kommuner 

• § 153 – underretninger fra fagpersoner 

• § 154 – underretninger fra privatpersoner 
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Tabel 4 Antal og andel af underretninger fra 2018, 2019 samt 1., 2. og 3. kvartal 2020 

Underretninger 2018 2019   1. - 3. kvartal 2020 

Fra andre kommuner 25 3% 28 3%   27 4% 

Fra fagpersoner 752 86% 904 83%   590 82% 

Fra privatpersoner 96 11% 151 14%  106 15% 

I alt  873 100% 1083 100%   723 100% 

Kilde: DUBU pr. 1. oktober 2020. 

Tabel 4 viser både det samlede antal underretninger og fordelingen af de grupper, der sendte underretningerne.  

Størstedelen af de underretninger, Gentofte Kommune modtager, kommer fra fagpersoner. Det er typisk fra skoler og 

politi.  

Det fremgår, at der fra 2018 til 2019 er sket en stigning i antallet af underretninger. I 1.-3. kvartal 2019 var der 804, så der 
kan konstateres et foreløbigt fald på 9% i underretninger 2020 i forhold til 2019. Dette kan skyldes den særlige situation, 
som COVID-19 har medført siden foråret 2020. På baggrund af underretninger i september 2019 er der udarbejdet en 
analyse, hvor forløbet for underretningerne følges igennem et år. Gennemgangen af disse underretninger indgår som 
bilag 3 i indeværende Kvartalsrapport.  

Sager 

En sag er kendetegnet ved, at Børn og Familie har et igangværende forløb i forhold til barnet og dets familie. Det kan 

være i form af behandling af underretning, rådgivning, igangværende børnefaglig undersøgelse eller en igangværende 

foranstaltning. 

Figur 12 Antal sager for hhv. 2018, 2019 og 1., 2. og 3. kvartal 2020

 
Kilde: DUBU oktober 2020. 

Det fremgår af Figur 12, at sagstallet i Børn og Familie er faldet markant fra 2. til 3.kvartal 2020. Dette fald skyldes 

primært en oprydning i afsluttede, men ikke administrativt lukkede sager. I forbindelse med anden nedlukning pga. 

COVID-19 er der blevet ekstra tid til administrative opgaver, herunder at få lukket sager, hvor indsatserne var ophørt. Det 

drejer sig om ca. 130 sager. 

Korrigeres der for dette tal, ses en stabil sagsmængde over tid.  Der er arbejdet målrettet med at følge op på og afslutte 

sager i afdelingen.  
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Figur 13 Antal nyoprettede sager 3. kvartal 2019-3. kvartal 2020

 
Kilde: DUBU oktober 2020. 

Figur 14 Antal lukkede sager 3. kvartal 2019-3. kvartal 2020

 
Kilde: DUBU oktober 2020. 

Af Figur 13 og Figur 14 fremgår det, at der i 3. kvartal både er en stigning i nyoprettede sager og samtidig en markant 

stigning i lukkede sager (som beskrevet ved Figur 12). Tendensen følger den generelt faldende tendens både i 

anbringelser, underretninger og det samlede sagstal i afdelingen.  

Tabel 5 Sagstal pr. medarbejder 3. kvartal 2020 

  

Politisk vedtaget 
antal (Sagsnorm) 

Registeret antal 

Specialteam 30 32,5 

Børneteam 25 25,9 

Ungeteam 25 24,8 

Kilde: DUBU oktober 2020. 

Det fremgår af Tabel 5, at målene for sagstals pr. teams overholdes i den samlede afdeling. 

Figur 15 Udviklingen i antallet af sager pr. medarbejder i hhv. Specialteam, Børneteam og Ungeteam 

   
 
Kilde: DUBU oktober 2020. 

Figur 15 viser udviklingen i sager pr. medarbejder pr. kvartal i 2018, 2019 samt 1.-3. kvartal 2020. De tre teams ligger 

inden for eller tæt på det politiske vedtagne niveau.  
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Omgørelser på børnehandicapområdet  

I tabellen nedenfor indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 

 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)  

 Merudgiftsydelse (§ 41)  

 Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42-43)  

 Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44-45) 

Tabel 6 Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for Børnehandicapområdet i 2018, 2019 og 1.-3. kvartal 2020 

Årstal 2018 2019    1. - 3. kvartal 2020 

  Procent Antal Procent Antal  Procent Antal 

Omgørelser 64% 27 29% 2   53% 10 

- heraf ændringer 10% 4 14% 1  11% 2 

- heraf hjemvisninger 55% 23 14% 1   42% 8 

Stadfæstelser 36% 15 71% 5   47% 9 

I alt 100% 42 100% 7   100% 19 

Kilde: DUBU oktober 2020. 

 

Tabel 6 viser udviklingen i omgørelsesprocenter i forhold til afgørelser, som er påklaget til Ankestyrelsen. Tendensen i 

2020 er stigende i forhold til 2019. Dette gælder både i antal af afgørelser, som er modtaget fra Ankestyrelsen, og i 

omgørelsesprocenten. Der er ønske om dialog med Ankestyrelsen om nogle af de afgørelser, der er modtaget herfra, for 

at få den fulde læring af afgørelserne, så antallet af hjemvisninger mindskes. Alle afgørelser gennemgås med personalet - 

med henblik på læring.  

Sygefravær og personaleomsætning – Børn og familie 

Sygefravær 

Figur 16 Samlet sygefravær i Børn og Familie (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med punkt) de 
seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. 
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder = 0,1% 
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Figur 17 Kort- og langtidssygefravær i Børn og Familie de seneste 36 måneder  

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom og fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. 

Det samlede sygefravær i Børn og Familie har de seneste 12 måneder været 6,7%. Langtidsfraværet er steget 0,5 

procentpoint, og korttidsfraværet er faldet 0,3 procentpoint siden året før.  

 

Personaleomsætning 

Figur 18 Personaleomsætning i Børn og Familie de seneste 36 måneder

 

Periode: OKT 2017-SEP 2018 Periode: OKT 2018-SEP 2019 Periode: OKT 2019-SEP 2020 
Kilde: KMD. 

Note: Alle medarbejdere på området indgår.  

På Børn og Families område har personaleomsætningen ligget mellem 20% og 26% de seneste tre år. Gennemsnittet for 

det samlede Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids område er på 25% for de seneste 12 måneder.  

I Børn og Familie ligger personaleomsætningen under gennemsnittet for det samlede Børn, Skole, Kultur, Unge og 

Fritidsområde de seneste 12 måneder. Dog er der en stigende tendens gennem de sidste 12 måneder. Afdelingen har især 

været præget af mange barsler – særligt i foråret. Vikarer for både sygdomsramte og barsler tæller med i 

personaleomsætningen.  
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Vaccination 

Som opfølgning på tidligere drøftelser om vaccinationsdækning i Børneudvalget kan det oplyses, at to skoler i Gentofte 

Kommune ligger med en MFR2 (Mæslinger, Fåresyge, Røde hunde) dækning på hhv. 55% og 78% (rapport fra 2018). Det 

er Rudolf Steiner Skolen og Rygaards Skolen. Det giver ifølge Sundhedsstyrelsen anledning til bekymring, når der er 

mange børn på en skole, som ikke er vaccineret.  

Som følge af den lave tilslutning til vaccinationer har der været afholdt møde med ledelsen fra Rudolf Steiner Skolen. 

Skolen har ikke en holdning til vaccinationer, de henholder sig til, at det er et sundhedsfagligt anliggende. Skolens 

holdning er, at det er vigtigt, at et evt. fravalg af vaccination bygger på et oplyst grundlag, og at forældrenes valg 

respekteres. 

Sundhedsplejersken vil i forbindelse med undersøgelse af børnehaveklasser afdække, om den lave tilslutning (ca. 50%) 

skyldes et bevidst fravalg, eller det skyldes, at forældrene ikke har fået fulgt op på vaccinationsprogrammet. Dette vil 

ligeledes være praksis på Rygaards Skolen.  

Hvis det viser sig, at den lave tilslutning skyldes et bevidst fravalg, tilbydes skolen deltagelse af sundhedsplejen til 

forældremøde for at have yderligere drøftelser.   

På skoler i Gentofte med dækning på under 85% vil Sundhedsplejen fremover med forældrene afdække barnets 

vaccinationsstatus på samme måde.  

Via AULA (samarbejds- og kommunikationsplatform mellem skole og hjem) giver Sundhedsplejen information og 

reminder til HPV vaccination til 6. klassesforældrene.  

 

Tandplejen 

Grundet restriktioner under COVID-19 nedlukning og en vakant specialtandlægestilling (2 dage om ugen) er der venteliste 

til tandregulering.  Der er pt. en ventelisten på 318 patienter, der venter på at komme i gang med at få en bøjle. 

Derudover er pt. 736 på venteliste, som venter på at blive vurderet af specialtandlæge. Ud af disse vil det være 

forventeligt at ca. 40%, der skal tilbydes behandling – dvs. yderligere 295. Dermed forventes en samlet estimeret 

venteliste på 613 behandlinger.  

Som følge af COVID-19-epidemiens nedlukning har tandplejen etableret en ekstra tandlæge unit samt fået Corona-

kompensation på samlet 1,8 mio. kr. med henblik på at nedbringe ventelisten. Der er stor mangel på uddannede 

specialtandlæger, og det har desværre ikke været muligt at rekruttere en specialtandlæge til den vakante stilling. Denne 

problemstilling står mange andre kommuner ligeledes overfor. Der er fortsat fokus på at rekruttere en specialtandlæge, 

samt at sikre, at myndighederne er opmærksomme på udfordringen med mangel på specialtandlæger.   

For at mindske ventelisten er en af vores andre specialtandlæger gået lidt op i tid, og der er blevet ansat en erfaren 

konsulent til vurdering af de 736 patienter, som mangler specialistvurdering. Desuden udbydes 50 tandreguleringer til 

privat regi. 

 

BØRNS SUNDHED OG FOREBYGGELSE 



Gentofte Kommune                                                                                                                       3. november 2020 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 21                      

Forebyggelse og Sundhedsfremme 

Kvartalsrapportering – Børneudvalget  

 

 

 

Sygefravær og personaleomsætning – Børns sundhed og forebyggelse  

Sygefravær 

Figur 19 Samlet sygefravær i Børns sundhed og Forebyggelse (PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med punkt) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom,  fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. 
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder kun for tandplejen = 0,2% 

 

 

Figur 20 Kort- og langtidssygefravær i Børns sundhed og Forebyggelse (PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen)  de seneste 36 måneder

 
Kilde: KMD. 

Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom,  fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. 

Det samlede sygefravær på Børns sundhed og forebyggelse har de seneste 12 måneder været 5,4%, hvilket er på niveau 

med de to tidligere år.  

Det samlede fravær er på niveau med tidligere, men er fortsat et relativt højt niveau af langtidsfravær. Der arbejdes på at 

nedbringe sygefraværet ved kontinuerligt ledelsesopfølgning og drøftelser i MED-organisationen. 
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Personaleomsætning 

Figur 21 Personaleomsætning i Børns sundhed og Forebyggelse (PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen) de seneste 36 måneder

  

Periode: OKT 2017-SEP 2018 Periode: OKT 2018-SEP 2019 Periode: OKT 2019-SEP 2020 
Kilde: KMD 
Note: Alle medarbejdere på området indgår 

På Børns sundhed og forebyggelses område har personaleomsætningen det seneste år været på 22%, hvilket er på niveau 

med året før. Det samlede gennemsnit for personaleomsætningen på Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids område er 

25% de seneste 12 måneder.  

Personaleomsætningen ligger højere end tidligere, men forventeligt ift. aldersgennemsnittet.  

 Økonomisk status - Forebyggelse og Sundhedsfremme  

Driftsudgifter 

 

 

Det korrigerede budget udgør 215,7 mio. kr., og der forventes et regnskab på 225,3 mio. kr. Der søges samlet 10,6 mio.kr. 

i tillægsbevillinger. 

Når tillægsbevillingerne indregnes i budgettet, forventes der en mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som vedrører 

Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR.  

 

Tillægsbevillingerne vedrører merforbrug på 6,4 mio. kr. på Børn og Familie og 4,2 mio.kr. vedrører tekniske 

omplaceringer, fordelt med 2,8 mio. kr. vedrørende Familieterapien fra Sociale institutioner og en teknisk omplacering på 

1,4 mio. kr. primært vedrørende opgaver med flygtninge.  

 

Børn og Familie – merforbrug på 6,4 mio. kr. 

Børn og Familie har gennemgået en positiv udvikling i 2020 mod en mere sikker økonomistyring og et mere transparent 

styringsgrundlag. Denne udvikling afspejler sig i et fald i det forventede merforbrug fra 8,1 mio. kr. ved 2. økonomiske 

rapportering til 6,4 mio. kr. nu i 2020. Der er dog fortsat pres på udgifterne til både anbringelser og forebyggende 

foranstaltninger, som både skyldes rammevilkår og indsatserne i Børn og Familie.  

 

  Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter #### 212,2 215,7 121,0 10,6 225,3

Afvigelse -0,9

Afvigelse i procent af korrigeret budget -0,4%
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Anbringelsesområdet er budgetlagt med 75,0 mio.kr., ved sidste rapportering forventede vi et merforbrug på 2,4 

mio.kr.  – det er reduceret til 1,0 mio. kr. i nærværende rapport, så det samlede forbrug forventes at udgøre 74,0 mio.kr. 

Reduktionen skyldes konkret fokus på området og en ændring i målgruppens behov. Det forebyggende område er 

budgetlagt med 79,0 mio.kr., ved sidste rapportering forventede vi et merforbrug på 5,7 mio.kr. – det er reduceret til 5,4 

mio. kr. i nærværende rapport, så det samlede forbrug forventes at udgøre 84,4 mio.kr. Børn og Familie har oplevet en 

udgiftsstigning på dagbehandling, som er højere end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig har Børn og Familie udbudt 

dagbehandling, hvor der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. i 2020 og en yderligere mindreudgift i 2021. Derudover 

har Børn og Familie haft en samlet udgiftsstigning til støtte i hjemmet, afløsning i hjemmet samt aflastning uden for 

hjemmet. Det skyldes primært en enkelt sag som har haft en markant udgiftsudvikling på 1,0 mio. kr. siden maj 2020. 

Endelig har Børn og Familie oplevet en stigning i antal bevilgede indsatser på 8 pct. i 2020 særligt på afløsning og 

aflastning uden for hjemmet. Børn og Familie er fortsat undersøgende på stigningen i gennemsnitsprisen til indsatserne 

på det forebyggende område.  

 

Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR – mindreforbrug på 0,9 mio. kr. 

Mindreforbruget skyldes, at genbevillingsniveauet fra 2019 til 2020 fastholdes på 0,5 mio. kr. det resterende 

mindreforbrug kan henføres til vakante stillinger og tilbageholdenhed.     

 

 

 

Det korrigerede budget udgør 6,8 mio. kr., og der forventes et regnskab på 5,2 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på -1,6 

mio. kr. som består af merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for 2020 på 2 mio. kr. og forventede 

merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 0,4 mio. kr.  

Budgettet forventes samlet set overholdt, når tillægsbevillingerne indregnes. 

 

  

  Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Overførselsudgifter #### 7,8 6,8 4,0 -1,6 5,2

Afvigelse 0,0

Afvigelse i procent af korrigeret budget 0,0%
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SOCIALE INSTITUTIONER 

Sociale institutioner omfatter to institutionstyper.  

Psykosociale institutioner: 

 Hellerup Krisecenter, Familieinstitutionen Margrethevej, Hjortholm Kostskole, Dohns Minde, Josephine 

Schneiders Ungdomsboliger  

Handicapinstitutioner: 

 Børneterapien, Troldemosen, Broen, Camillehusene, Lundø 

 

Figur 22 nedenfor viser gennemsnitlige vejede belægningsprocenter pr. måned i 2018-2020 – dvs. at begge grafer er et 
vægtet gennemsnit af de fem institutioner, der er inden for den pågældende institutionstype.  

Belægningsprocenter 

Figur 22 Belægningsprocenter – vejede gennemsnit 2018-2020

 
Kilde: Dataudtræk fra Økonomi d. 2. oktober 2020 

I de første ni måneder af 2020 har de gennemsnitlige månedlige belægninger ligget under det budgetterede for de 

psykosociale institutioner, mens de har ligget over det budgetterede for handicapinstitutionerne – undtaget en enkelt 

måned. Samlet har belægningerne ligget under det budgetterede.  

I april, maj og juni 2020 er belægningerne på flere af de psykosociale institutioner faldet væsentligt. På 

Familieinstitutionen er belægningen faldet fra gennemsnitsligt 105% i januar-marts til 52% i juni. Belægningen er steget til 

76% i juli, 87% i august og 91% i september. Det er bl.a. som følge af udvikling og salg af nye ydelser. 



Gentofte Kommune                                                                                                                       3. november 2020 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 25                      

Sociale Institutioner 

Kvartalsrapportering – Børneudvalget  

 

 

 

På Dohns Minde er belægningen faldet fra gennemsnitligt 113% i januar-marts til 77% i juni. Belægningen er steget til 

101% i juli, august og september som følge af en tilgang på tre flygtninge fra Hjortholm, der lukkede deres afdeling for 

flygtninge. 

På Hjortholm er belægningen faldet fra gennemsnitligt 90% i januar-marts til 85% i juni. Belægningen er faldet yderligere 

til 78% i juli og 69% i august og september. 

Den vigende belægning på Familieinstitutionen, Dohns Minde og Hjortholm skyldes manglende henvendelser fra interne 

og eksterne kommuner, som i højere grad vælger andre indsatser eller udvikler egne tilbud/indsatser. Herudover har 

COVID-19 også haft en vis indvirkning på henvendelserne.  

Familieinstitutionen, Dohns Minde og Hjortholm har været og er i gang med at kapacitetstilpasse udgifterne, og der 

arbejdes på udvikling af målgrupperne i forhold til efterspørgslen. Endvidere arbejdes der proaktivt både i forhold til 

eksisterende kommuner og nye kommuner med henblik på at få flere indskrivninger. 

For de fleste institutioner har COVID-19 kostet salgsindtægter. For nogle af institutionerne har nedlukningen betydet 

mistet salg, mens der for andres vedkommende har været tale om forsinkelser i indskrivningerne. Der er meget stor 

forskel på, hvor meget de enkelte institutioners indtægter er påvirket af COVID-19. 

Børneterapien 1,536 mio. kr som følge af mistet salg 

Camillehusene, 0,495 mio. kr. som følge af to indskrivninger forsinket 

Familieinstitutionen, 1.174 mio. kr. som følge af mistet salg 

Hjortholm, 0,886 som følge af mistet salg 

Faldet på handicapinstitutionerne skyldes, at 10 børn er udskrevet på Troldemosen som følge af skolestart. Endvidere har 

Børneterapien også mistet meget salg som følge af COVID-19 – på sundhedslovsydelserne som følge af færre 

genoptræningsplaner via henvisninger fra hospitaler og færre henvisninger fra læger til vederlagsfri fysioterapi. På 

servicelovsydelserne er der også mistet salg via færre nye henvisninger og færre bevilliger på reansøgninger. 

 

Socialtilsynet 

Sociale Institutioner drifter og udvikler kommunens sociale tilbud til børn og unge og familier med særlige behov. Det er 

Socialtilsynets opgave at varetage tilsyn og godkende anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn 

og unge og voksne. 

Gentofte Kommune har ti sociale tilbud, hvor af de otte er omfattet af Lov om socialtilsyn. Det er Dohns Minde, Josephine 

Schneiders Ungdomsboliger, Familieinstitutionen Margrethevej, Hellerup Krisecenter, Broen, Aflastningsinstitutionen 

Lundø, Camillehusene og Hjortholm Kostskole3.  

 

Tilbuddene får årligt et driftsorienteret tilsyn, hvilket kan foregå anmeldt eller uanmeldt. Efter hvert tilsynsbesøg 

udfærdiger Socialtilsynet en rapport. 

 

Specialebørnehaven Troldemosen og Børneterapien er ikke omfattede af Lov om Socialtilsyn. Gentofte Kommune har 

siden 2019 tilkøbt et årligt tilsyn af Socialtilsynet Region Hovedstaden på Specialbørnehaven Troldemosen. 

 

                                                           
3 Socialtilsynet fører ikke tilsyn med Børneterapien, da de ikke er døgntilbud. Gentofte Kommune har dog i 2019 tilkøbt tilsynsfunktionen for specialbørnehaven 

Troldemosen. 
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Tilsynsrapportens indhold 
Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den nødvendige 
kvalitet, og om den samlet set opfylder betingelserne for godkendelse (jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn). 
 
Tilsynsrapporten indeholder en gennemgang af syv temaer, som fremgår af § 6, stk. 2 i Lov om Socialtilsyn. Temaerne er 
udvalgt med formålet at give et helhedsorienteret billede af tilbuddets samlede arbejde med deres brugergruppe.  
Efter endt høringsperiode hos tilbuddet og driftskommunen publiceres udvalgte oplysninger på Tilbudsportalen4. Det 
drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne og eventuelle påbud eller vilkår. Temaets samlede score er et 
gennemsnit af bedømmelserne af temaets kvalitetskrav og ses i det spindelvæv, der fremgår af tilsynsrapportens 
konklusion, og som indgår her i kvartalsrapporten.  
 
Kvalitetsmodellen 
Socialtilsynet bruger kvalitetsmodellen, som er et dialogbaseret redskab, der skal give et systematisk og målrettet 
udgangspunkt for Socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddets kvalitet. Hvert af de syv temaer har tilknyttet 
nogle kvalitetskrav. Hvert kvalitetskrav5 er vurderet på en skala på 1-5 (jf. tekstboks). Selve kvalitetsmodellen og dens 
spindelvæv giver et overblik over, hvor der med et udviklingsrettet fokus kan prioriteres opmærksomhed. 
 

De syv temaer i kvalitetsmodellen  Vurderingsskala 
 

1. Uddannelse og beskæftigelse. 
2. Selvstændighed og relationer. 
3. Målgruppe, metoder og resultater. 
4. Sundhed og trivsel. 
5. Organisation og ledelse. 
6. Kompetencer. 
7. Fysiske rammer. 

 

  
1. I meget lav grad opfyldt. 
2. I lav grad opfyldt. 
3. I middel grad opfyldt. 
4. I høj grad opfyldt. 
5. I meget høj grad opfyldt. 

 

Metodisk benytter Socialtilsynets konsulenter sig af observationer i institutionen, medarbejderinterviews, interview med 

pårørende og beboerne. Desuden indgår en stor del af institutionens eget-producerede materiale som døgnrapporter på 

den enkelt borger, referater fra bestyrelses-, leder- og afdelingsmøder. Kvalitetsmodellen er den samme for alle tilbud, 

som Socialtilsynet fører tilsyn med.  

Formålet med spindelvævsillustrationen er at give tilbuddet og brugere et overblik over Socialtilsynets gennemsnitlige 

vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på de syv temaer. Illustrationerne nedenfor er fra de seneste tilsynsrapporter. 

Ud af de ni tilsynsbesøg, Socialtilsynet har gennemført det seneste år, er syv anmeldte og to uanmeldte tilsynsbesøg.  

Enkelt tilsynsbesøg har grundet COVID-19 været en kombination mellem tilsynskonsulenternes fysiske tilstedeværelse på 

institutionerne og efterfølgende Skypeinterview med ledelsen. 

 

                                                           
4 Via Socialstyrelsens portal ”Tilbudsportalen” indsamles og vises oplysninger om tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse eller et socialt problem. 
Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig. 
5 Denne fremstilling forholder sig alene til tilsynsrapportens samlede temaer. For mere information om de underliggende kvalitetskrav henvises der til institutionernes 
aktuelle tilsynsrapporter, som findes tilgængelige på institutionernes hjemmesider.  
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Figur 32 Hjortholm Kostskole 2019

 

Figur 33 Lundø 2020

 

Figur 34 Familieinstitutionen Margrethevej 2020 

 

Figur 35 Hellerup Krisecenter 2019 

 

Figur 36 Broen 2020 

 

Figur 37 Camillehusene 2020

 

Socialtilsynet har haft fokus på temaerne 

 sundhed og trivsel 

 kompetencer 

 

Scoren for de øvrige temaer er fra tilsynet i ultimo 2019. 
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Figur 38 Dohns Minde 2020 

 

Uanmeldt tilsynsbesøg, hvor Socialtilsynet har haft fokus på temaerne 

• uddannelse og beskæftigelse 

• målgruppe, metoder og resultater 

• organisation og ledelse 

• fysiske rammer 

 

Scoren for de øvrige temaer er fra tilsynet i 2019. 

Figur 39 Josephine Schneiders Ungdomsboliger 2020

 

Uanmeldt tilsynsbesøg, hvor Socialtilsynet har haft fokus på temaerne 

 målgruppe, metoder og resultater, 

 ledelse og organisation  

 

Scoren for de øvrige temaer er fra tilsynet i 2019. 

 

 

Figur 40 Troldemosen 2019

 

Følgende temaer indgår i tilsynet for Troldemosen 

 

Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse 

 

Tema 2: Selvstændighed og relationer 

 

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater 

 

Tema 4: Sundhed og trivsel 

 

Tema 5: Organisation og ledelse 

 

Tema 6: Kompetencer 

 

Tema 7: Fysiske rammer 
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Tabel 7 Tilsyn, institution, de seneste to seneste tilsyns gennemsnitsscorer  

Institution 
Gennemsnit  

forrige 
Gennemsnit  

nyeste 

Hjortholm Kostskole 3,8 4,2 

Lundø 4,4 4,4 

Familieinstitutionen Margrethevej 4,3 4,3 

Hellerup Krisecenter 4,3 4,5 

Broen 4,6 4,5 

Camillehusene 3,1 3,8 

Dohns minde 4,5 4,6 

Josephine Schneiders Ungdomsboliger 4,4 4,7 

Troldemosen Ikke tilsyn 4,1 

Kilde: Socialtilsynet 

Note: Hvis institutionen som har haft tilsyn, hvor kun nogle temaer har haft fokus – så er scoren på de resterende temaer en overførsel fra tidligere 

tilsyn.   

Overordnet vurdering af Gentofte Kommunes sociale institutioner 
 
Otte ud af ni institutioner ligger med en gennemsnitlig score på over 4 ved i det nyeste tilsyn. Det betyder, at de i høj grad 
opfylder kravene. Fem ud af otte institutioner har desuden været i positiv udvikling siden forrige tilsyn, og to har fastholdt 
niveauet. Broen, som er den eneste institution, der har et lille fald (0,1) ligger på et højt niveau med 4,5.  
 
Der arbejdes forsat kontinuerligt på udvikling af den pædagogiske praksis i relation til den enkelt målgruppe.  
 
Camillehusene har forsat en skærpet opmærksomhed fra Sociale Institutioner. Der er fortsat en tæt opfølgning på drift og 

udviklingen af tilbuddet.  

Det er meget tilfredsstillende, at otte ud af ni tilbud i høj grad opfylder kvalitetsmodellens forventninger til temaerne i 

kvalitetsmodellen. 

Vurdering af det enkelte tema 

1. Uddannelse og beskæftigelse: Opfylder fem ud af ni tilbud i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. For tre af 

tilbuddenes målgrupper, er det ikke relevant at vurdere dette tema.   

 

2. Selvstændighed og relationer: Opfylder otte ud af ni tilbud i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. 

 

3. Målgruppe, metode og resultat: Opfylder seks ud af ni tilbud i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. 

 

4. Sundhed og trivsel: Opfylder ni ud af ni tilbud i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen.  

 

5. Organisation og ledelse: Opfylder otte ud af ni tilbud i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. 

 

6. Kompetencer: Opfylder otte ud af ni tilbud i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen.  

 

7. Fysiske rammer: Opfylder otte ud af ni tilbud i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. Det tilbud, der scorer i 

middelgrad, er beliggende i en gammel villa. 
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Sundhedsmæssige risikobaserede tilsyn på socialområdet - Styrelsen for patientsikkerhed 

(STPS) 

Der har ikke været sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed på institutioner under Sociale Institutioner i 
2020. 

 

Sygefravær og personaleomsætning – Sociale institutioner 

Sygefravær 

Figur 23 Samlet sygefravær i Sociale Institutioner (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med 
punkt) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær pga. COVID-19  
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder = 1,3% 

 

Figur 24 Kort- og langtidssygefravær i Sociale Institutioner og Familiepleje  de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 

Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. 

Det seneste år er sygefraværet steget på Sociale Institutioners område, hvilket også er billedet for sygefraværet samlet i 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. De seneste 12 måneder har Sociale institutioners samlede sygefravær været på 

7,7%. Det er særligt langtidsfraværet, som er steget på de Sociale Institutioner.  

Der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet på de enkelte institutioner. På halvårlige økonomimøder mellem 

Sociale Institutioner og lederne fra institutionerne drøftes forebyggelse og håndtering af sygefravær. COVID-19 relateret 
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fravær også haft en indflydelse på stigende fravær i 2020.  Der arbejdes med handleplaner på de institutioner, som har 

særlige udfordringer.   

I forhold til stigningen i langtidssygefravær er den primære årsag, at der på fire af institutionerne er foretaget en del 

personaletilpasninger i forhold til faldende efterspørgsel på pladser, hvor de opsagte medarbejdere har været sygemeldte 

i opsigelsesperioden.  

Personaleomsætning 

Figur 25 Personaleomsætning i Sociale Institutioner og Familiepleje de seneste 36 måneder

 

Periode: OKT 2017-SEP 2018 Periode: OKT 2018-SEP 2019 Periode: OKT 2019-SEP 2020 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår.  

På Sociale Institutioners område har personaleomsætningen det seneste år været på 40%, hvilket er højere end de to 

tidligere år. Det samlede gennemsnit for personaleomsætningen på Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids område er 25% 

de seneste 12 måneder.  

I forhold til fire af Institutionerne, Dohns Minde, Familieinstitutionen, Børneterapien samt Hjortholm Kostskole har der 

været faldende efterspørgsel på pladser. Det har betydet en målrettet personaletilpasning på de pågældende 

institutioner. Herudover har der været stor udskiftning af medarbejdere på Camillehusene i forbindelse med at udvikle af 

kvaliteten i tilbuddet.   

 

Økonomisk status – Sociale institutioner  

Driftsudgifter 

 

Det korrigerede budget udgør -7,5 mio. kr. og der forventes et regnskab på -7,1 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på 

samlet 0,4 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på sociale institutioner på 3,1 mio. kr. og en teknisk 

omplacering af Familieterapien med et budget på 2,8 mio.kr. til Børn og Familie.  

 

Budgettet forventes samlet set overholdt, når tillægsbevillingerne indregnes. 

  Sociale institutioner og Familiepleje

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter #### -8,1 -7,5 32,6 0,4 -7,1

Afvigelse 0,0

Afvigelse i procent af korrigeret budget 0,0%
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Baggrunden for mindreindtægterne er faldende belægning på flere psykosociale institutioner i foråret under 

nedlukningen. På Familieinstitutionen er belægningen faldet fra gennemsnitligt 105% i januar-marts til 50% i juni. I juli 

steg belægningen til 76% og i august og september til 86%. På Dohns Minde er belægningen faldet fra gennemsnitligt 

113% i januar-marts til 77% i juni. I juli til september har belægningen været 101%, men den forventes at falde igen til 

88% i oktober. På Hjortholm er belægningen faldet fra gennemsnitligt 90% i januar-marts til 85% i juni og til 68% i 

september. Børneterapien har også mistet indtægter fra sundhedslovsydelser som følge af Coronarelaterede udgifter, 

idet der har været færre genoptræningsplaner via henvisninger fra hospitaler og færre henvisninger fra læger til 

vederlagsfri fysioterapi. Dette fald medfører lavere takstindtægter.  

KL har udmeldt, at det er muligt at regulere taksterne for 2020 som følge af Coronarelaterede merudgifter, der ikke kan 

afholdes inden for de nuværende budgetter. Der arbejdes på at opgøre de samlede mer- og mindreudgifter som følge af 

COVID-19 med henblik på at vurdere, om der er grundlag for en takstændring. En eventuel takstændring skal godkendes 

af Socialtilsynet. 

ANLÆGSUDGIFTER 

I nedenstående økonomiske status indgår skønnet over Coronarelaterede ekstraudgifter ikke, hvorfor den må tages med 

et vist forbehold. Der er dog indarbejdet tillægsbevillinger vedrørende en række statslige tilskud vedrørende 

sommeraktiviteter og tilbageførsel af forældrebetaling besluttet af Kommunalbestyrelsen.  

Økonomiaftalen indgået den 29. maj 2020 indeholder kompensation til kommunerne frem til medio maj. Det er aftalt, at 

regeringen og KL drøfter en ny status på kommunernes Coronarelaterede udgifter til efteråret. 

 

Anlæg 

 

 

Det korrigerede budget udgør 11,9 mio. kr. og de samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 11,0 mio. kr. svarende til et 

mindreforbrug på 0,9 mio. kr. 

 

  Børneudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 9,5 11,9 8,8 0,0 11,0
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Gentofte Kommune

Budgetændringer - Børn
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Dagtilbud for småbørn

Oprindeligt budget 345,4

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

27-04-2020 Genbevilling Service Genbevilling fra 2019 til 2020 -1,2

31-08-2020 Tillægsbevilling Service Ændret pris- og lønfremskrivning -0,6

31-08-2020 Tillægsbevilling Service Demografikorrektion 2,1

31-08-2020 Tillægsbevilling Service Forældrebetaling under genåbning 2,0

Korrigeret budget 347,8

Ansøgte tillægsbevillinger

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

26-10-2020 Teknisk omplacering Service Renovation af køkken på Helleruphøj 0,0

26-10-2020 Tillægsbevilling Service Tilbagebetaling af forældrebetaling til forældre i nedlukningsperiode 0,9

Forventede afvigelser

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2020 Afvigelse Service Øvrigt mindreforbrug -1,4

Forventet regnskab 347,3

Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget 220,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

27-04-2020 Genbevilling Service Genbevilling fra 2019 til 2020 1,9

31-08-2020 Tillægsbevilling Service Ændret pris- og lønfremskrivning -0,9

31-08-2020 Teknisk omplacering Service Flygtningepuljen 1.halvår 2020 - Efterværn 2,2

31-08-2020 Teknisk omplacering Service Flygtningepuljen 1.halvår 2020 - Tandplejen 0,2

31-08-2020 Tillægsbevilling Overførsler Berigtigelse af refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager 2019 -2,3

31-08-2020 Tillægsbevilling Overførsler Merudgifter og efterregulering af tabt arbejdsfortjeneste 2017-19 1,3

Korrigeret budget 222,5

Ansøgte tillægsbevillinger

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

26-10-2020 Teknisk omplacering Service Flygtningepuljen andet halvår 2020 - efterværn 1,4

26-10-2020 Tillægsbevilling Service Børn og Familie - Merudgifter 6,4

26-10-2020 Teknisk omplacering Service Overførsel af Familieplejen til Børn og Familie 2,8

26-10-2020 Tillægsbevilling Overførsler Børn og Familie - Særligt dyre enkeltsager -2,0

26-10-2020 Tillægsbevilling Overførsler Børn og Familie - Tabt arbejdsfortjeneste 2,1

26-10-2020 Tillægsbevilling Overførsler Børn og Familie - Refusion på §41 og §42 -1,7

Forventede afvigelser

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2020 Afvigelse Service Øvrigt mindreforbrug -0,9

Forventet regnskab 230,6

7. oktober 2020

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. 

Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes godkendt i 

Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.
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Gentofte Kommune

Budgetændringer - Børn
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

7. oktober 2020

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. 

Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes godkendt i 

Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

Sociale Institutioner

Oprindeligt budget -8,1

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

27-04-2020 Genbevilling Service Genbevilling fra 2019 til 2020 1,0

31-08-2020 Tillægsbevilling Service Ændret pris- og lønfremskrivning -0,4

Korrigeret budget -7,5

Ansøgte tillægsbevillinger

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

26-10-2020 Teknisk omplacering Service Færre takstindtægter Hjortholm 3,1

26-10-2020 Tillægsbevilling Service Overførsel af Familieplejen til Børn og Familie -2,8

Forventede afvigelser

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2020 Afvigelse Service Øvrigt mindreforbrug 0,0

Forventet regnskab -7,1
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Bilag 3 - Analyse af underretninger  
 

Børneudvalget har tidligere efterspurgt, hvad der sker med underretning efter de er blevet fremsendt til 

Børn og Familie. Denne analysen beskriver, hvordan en underretning defineres, hvor de er modtaget fra og 

hvad årsagen er til underretningerne.  Herefter er sagsforløbene beskrevet for underretningerne. Det viser 

hvor mange af sagerne der lukkes, hvor mange der bevilges kortere forløb, hvor mange der foretages en 

børnefaglig undersøgelse i samt hvor mange der bevilges hjælpeforanstaltninger Sidst i analysen er der et 

benchmark til kommuner ift. til antallet af underretninger og hvor underretningerne er modtaget fra. Der 

blevet sammenlignet med 4K kommunerne dvs. Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og 

Rudersdal Kommune.  

Vi har udvalgt september 2019 som fokusmåned og har fulgt de underretninger der er modtaget i denne 

måned. Vi har fulgt forløbene omkring sagerne i et år frem til august 2020. 

Definition af underretninger 

Nedenstående afsnit omhandler beskrivelse af sagsgang for en underretning, forskellige former for 
underretninger og hvor mange underretninger der er modtaget i september 2019, samt hvor mange unikke 
cpr. numre (børn/unge) de er modtaget på.  
 
Når forvaltningen modtager en underretning, sker der en risikovurdering inden for 24 timer. Vurderingen 
foretages for at sikre, at der handler hurtigt på meget alvorlige sager. Hvis underretningen omhandler en 
eksisterede sag, så skal risikovurderingen foretages af en anden, end den familierådgiver, der er tilknyttet 
sagen. Dette for at sikre nye perspektiver på sagen.   
 
En underretning er en henvendelse (mundtligt eller skriftligt), hvor der udtrykkes bekymring for et barn 
eller unges trivsel. I serviceloven er det beskrevet, hvornår man som borger eller professionel er forpligtet 
til at underrette kommunen om et barns forhold. 
 
Når der modtages en underretning indkaldes forældrene typisk til en partshøring og børnene til en 
børnesamtale (oftest). Efter disse samtaler vurderes det videre forløb og behovet for hjælp og støtte. 
 
Som borger er man forpligtet til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til at et barn eller ung 
udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed 
eller udvikling i fare (servicelovens §154) 
 
Som fagperson har man en underretningspligt jf. serviceloven §153, når man i sit hverv får kendskab til eller 
har grund til at antage: 

 at et barn/ung har behov for særlig støtte 

 at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende 
forældres forhold 

 at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den 
unges ulovlige skolefravær 

 at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb 
 
Endelig er kommunerne forpligtet til at foretage mellemkommunal underretninger jf. serviceloven §152, 
hvis en familie flytter til en ny kommune og der vurderes at være behov for støtte til et eller flere børn eller 
de vordende forældre.  
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Antallet af underretninger 
Tabel 1 Antal underretninger september 2019 sammenlignet med 2020 

Underretninger  Sep. 2019 

Antal 122 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

Ovenstående Tabel 1 viser antallet af underretninger i september 2019. Antallet i september i 2019 var på 
122 underretninger. En underretning omhandlende en sag der ved en fejl var registret i Gentofte 
Kommune, hvorfor den ikke fremgå af det videre forløb. De 121 underretninger er flere end hvad der var 
for en gennemsnitsmåned i 2019. Her var gennemsnittet 91 underretninger pr. måned.  

  

Tabel 2 Underretninger fordelt på unikke cpr. numre 

  Unikke cpr. numre 

1 underretning 74 

2 underretninger 12 

3 underretninger  6 

5 underretninger  1 

Underretninger i alt 93 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

De 121 underretninger er modtaget på 93 unikke cpr. numre (børn/unge). Tabel 2 viser, at der er 19 

børn/unge der er modtaget mere end én underretning på. Ud af de 19 er der 12 børn/unge der er 

modtaget to underretninger på, seks børn/unge der er modtaget tre underretninger på og et barn/ung der 

modtaget fem underretninger på.  

Derudover er der nogle underretninger, der modtaget på den samme familie. Otte familier er der modtaget 

flere underretninger på.  
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Hvor er underretningerne modtaget fra? 
I nedenstående afsnit er en fordeling af hvor underretningerne er modtaget fra.  

Figur 1 Hvor bliver underretningerne modtaget fra? 

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

I Figur 1 ses det, hvordan de 121 underretninger fra september 2019 er fordelt på underrettere. I 
september 2019 ses det at skolerne underretter hyppigst med en andel på 27% af underretningerne. Anden 
kommunal afdeling og psykiatri underretter næst hyppigst med 12 % hver af underretningerne. Herefter 
kommer politiet og anden offentlig myndighed, som hver udgør 11 % af underretningerne. 

Antallet af underretninger fra de forskellige instanser, skal ses i sammenhæng med antallet af børn, som de 
forskellige typer af instanser er i kontakt med. F.eks. er der i dagtilbuddene ca. 3.500 børn, og i skolen er 
der ca. 10.000 børn og unge. Herudover er børnene typisk 5 år i dagtilbuddene og 10 år i skolen. Derfor er 
antallet af underretninger naturligt større fra skolen end fra dagtilbuddene.  
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Uddybning af underretninger fra dagtilbud og skoler 
De følgende to tabeller viser hvilke dagtilbud og skoler underretningerne er modtaget fra i september 2019.  
  

Tabel 3 Hvilke dagtilbud er underretningerne modtaget fra? 

Dagtilbud Sep. 2019 

Baunegården 1 

Børnehuset Dalgården 1 

Villa Maj 2 

Jægersborg Børnehus 2 

Dyrehavens Skovbørnehave (Lyngby-Taarbæk Kommune) 1 

Dagtilbud i alt 7 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

Tabel 3 viser, at de syv underretninger Børn og Familie (forvaltningen) har modtaget fra dagtilbuddene i 

september 2019, kommer fra 5 forskellige dagtilbud, herunder 1 underretning fra et privat dagtilbud i 

Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Tabel 4 Hvilke skoler er underretningerne modtaget fra?  

Skoler Sep. 2019 

Bakkegårdsskolen  1 

Gentofte Skole 5 

Hellerup skole 2 

Kildegård Privatskole 1 

Munkegårdsskolen 2 

Ordrup Skole 2 

Rygaards Skole 2 

Skovgårdsskolen 7 

Skovshoved Skole 1 

Tjørnegårdsskolen 3 

Heerup skole (Københavns Kommune) 1 

Copenhagen International School (Københavns Kommune) 5 

Skoler i alt  32 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

Tabel 4 viser, at de 32 underretninger Børn og Familie (forvaltningen) har modtaget fra skolerne i 

september 2019, kommer fra 13 forskellige skoler.  Der er modtaget underretninger fra 10 skoler i Gentofte 

Kommune og to skoler fra Købenavns Kommune. Der er modtaget 26 underretninger fra otte kommunale 

skoler og to privatskoler i Gentofte Kommune.  

I forhold til hvilke dagtilbud og skoler underretninger er modtaget fra, viser de to ovenstående tabeller kun 
fra september måned 2019 – hvis der var blevet trukket data fra en anden måned, havde det måske været 
andre dagtilbud og skoler.  
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Hvilken årsag er der til underretningen? 
I nedenstående afsnit bliver der vist, hvorfor der bliver underrettet på børn og unge fra de forskellige 

underrettere – dvs. hvad årsagen er.  

Figur 2 Hvorfor bliver der underrettet? 

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

Figur 2 viser, hvilke årsager der er underrettet på ift. til de 121 underretninger. Årsagen med flest 
underretninger er manglende forældrekompetence (16), herefter kommer voldeligt overgreb mod barnet 
(12) og dernæst følelsesmæssige problemer (11). Dog ses det, at der er mange forskellige årsager til 
underretninger – i figuren er der repræsenteret 30 årsager.  
 
Underretningerne om kategorien ”voldeligt overgreb mod barnet/den unge” indeholder flere situationer af 
forskellige alvorsgrad. I blandt disse er der underretninger om at et barn har været voldeligt over for et 
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andet barn i skole, at børn fortæller at forældre siger at de gerne må slå derhjemme, at børn fortæller at de 
bliver slået af deres mor eller far i forbindelse med konflikter i hjemmet og underretninger om at forældre 
slår, hvor der er mærker efter disse. Der er også en underretning fra et krisecenter, hvor et barn og en mor 
har været udsat for vold fra farens side.    
 
Når forvaltningen modtager underretninger om mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn 
afholdes der altid en børnesamtale uden forældrenes kendskab (hvis det er en af dem der er under 
mistanke). Herefter vurderes det om der skal foretages en politianmeldelse. Forvaltningen tager også 
kontakt til Børnehus Hovedstaden (en specialiseret enhed, der bistår kommunerne med koordinering og 
udredning i sager om overgreb mod børn og unge).    
  

Forløb fra september 2019 til september 2020 
I det følgende afsnit gives et overblik over hvad der sker med underretningerne inden for et forløb på et år 
fra 1. september 2019 til 31. august 2020. 
 
Inden for 24 timer efter en underretnings modtagelse i Børn og Familie (forvaltningen) bliver der oprettet 
en sag. Det betyder, at alle underretninger indgår i en sag. Enten er det er nyoprettet sag, en genåbnet sag 
eller en eksisterende sag.  
 
Figur 3 Antal underretninger i nyoprettede og genåbnede/eksisterende sager

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

Figur 3 viser hvor mange af underretninger der er i en nyoprettet sag, og hvor mange der er en 
eksisterende/genåbnet sag – dvs. hvor et barn/ung der allerede er ”kendt” i Børn og Familie. Af de 121 
sager bliver der oprettet 45 nye sager og 76 er allerede eksisterende sager eller sager der bliver genåbnet. 
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Figur 4 Overblik over de 121 underretninger/sager 

 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 
 
Figur 4 giver et overblik over, hvad der efterfølgende sker med de 121 underretninger. 
 
§50: 
Når det vurderes at et barn, ung eller vordende forældre måtte have behov for støtte, herunder på grund af 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne træffes der en afgørelse om en børnefaglig undersøgelse jf. 
servicelovens §50. Denne foretages som udgangspunkt i samarbejde med 
forældremyndighedsindehaveren. Undersøgelsen indeholder som oftest følgende punkter: Udvikling og 
adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt øvrige relevante 
forhold for sagen.  
 
I undersøgelsesforløbet indhentes relevante oplysninger omkring barnet/den unge og forældrene.  
 
Som led i undersøgelsen skal der afholdes en børnesamtale. 
 
§11: 
Familier, børn og unge tilbydes i nogle tilfælde et korterevarende og forebyggende forløb – ofte på op til 10 
samtaler. Disse bevilges efter servicelovens §11.3 og foregår i Familiecenteret. 
 
Eksisterende sager: 
En del af underretningerne omhandlende eksisterende sager, der allerede havde et forløb i Børn og Familie. 
Når man modtager en underretning i en eksisterende sag er man forpligtet til at genvurdere sagerne og 
undersøge om der er behov for anden form for hjælp end den der allerede er etableret jf. servicelovens 
§155 a. Denne vurdering skal foretages i samarbejde i samarbejde med en person, der ikke tidligere har 
deltaget i behandlingen af sagen. I Gentofte Kommune har vi valgt at genvurderingen foretages i 
samarbejde med en ledelseskonsulent eller en leder fra et andet team, end der hvor underretningen er 
modtaget. 
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Handicapkompenserende ydelser: 
Hospitaler fremsender underretninger på børn, som er blevet diagnosticeret og på den baggrund har behov 
for særlig støtte. Familierne tilbydes ofte rådgivende forløb om håndtering af barnets vanskeligheder. 
Nogle familier får også handicapkompenserende ydelser såsom merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, 
som bevilges efter servicelovens §41 og §42.  
 
Figur 5 §50-forløb og handlinger 

 

 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

 
Figur 5 viser, hvad sker efter undersøgelserne bliver afsluttet. De børnefaglige undersøgelser afsluttes med 
en faglig vurdering af om der er behov for at iværksætte foranstaltninger jf. servicelovens §52. 
Foranstaltninger er en fælles betegnelse over forskellige hjælpetilbud. Det drejer sig om:  

1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. 

2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 

3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 

4) Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, 
på et opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. 

5) Aflastningsordning i en plejefamilie, netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution.  

6) Kontaktperson for barnet/den unge eller hele familien. 

7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted. 

8) Praktiktilbud til den unge. 

9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. 



9 
 

Som det fremgår af Figur 5 er 28 af undersøgelserne afsluttet med en vurdering af at der var behov for 
hjælpeforanstaltninger. I en af sagerne er det yderligere vurderet at der er behov for hjælp efter §52a i 
serviceloven. Efter §52 a er der mulighed for at give økonomisk støtte til forældrene, fx i forbindelse med 
udgifter til foranstaltninger.   
 
I nogle tilfælde vil vurderingen være at der er behov for hjælp, men forældrene ønsker ikke at modtage 
hjælpen på nuværende tidspunkt, det vurderes ikke at der er et grundlag for at iværksætte hjælp uden 
samtykke fra forældrene eller den unge over 15 år. Det omhandler 6 af sagerne, som i Figur 5 betegnes som 
”Kun §50”. 
 
I 4 af sagerne er det efter endt undersøgelse vurderet at der kun er behov for et korterevarende forløb – et 
såkaldt §11 forløb, som beskrevet i det foregående afsnit. 
 
Endelig er der 4 sager som lukkes efter endt undersøgelse, da det vurderes at der ikke er behov for nogen 
former for hjælp eller støtte til barnet, den unge og familien.  
 
 

Lukning af sager efter underretningen er modtaget 
Nogle af de 121 sager bliver lukket kort tid efter underretningen er modtaget. 
 
Figur 6 Fordelingen af lukkede sager 

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

Figur 6 viser, at 37 af sagerne bliver lukket indenfor 3 måneder. Over halvdelen – 23 af sager bliver lukket 
inden for en måned. Dvs. ud af de 121 underretninger bliver lige under en tredjedel af dem lukket.  
 
Når der modtages en underretningen indkaldes forældrene til en partshøring og børnene til en 
børnesamtale(oftest). I nogle tilfælde deltager underretteren også på mødet (kun når det er fagpersoner). 
Efter disse samtaler vurderes det i forholdsvis mange tilfælde at det ikke relevant at tilbyde hjælp og støtte 
efter servicelovens bestemmelser, som det fremgår af Figur 6, derfor lukkes sagen. 
  
Ved gennemgang af alle underretningerne konstateres det at forholdsvis mange underretninger omhandler 
problematikker, som er uden for Børn og Families område. Der sendes underretninger som i stedet 
vurderes at skulle have været henvendelser til fx PPR, sundhedsplejen og andre i de almene områder. Nogle 
henvises tilbage til almen området, andre henvises til Åben rådgivning. Nogle underretninger omhandler 
også problematikker, som ikke vurderes at falde ind under børn og unge med behov for særlig støtte. 
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Benchmark til andre kommuner (4K) 
I det følgende afsnit sammenlignes Gentofte Kommunes data vedr. antal af underretningerne og hvor 

underretningerne bliver modtaget fra med 4K kommunerne dvs. Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk 

Kommune og Rudersdal Kommune. 

 
Tabel 5 Antal underretninger fra 2017, 2018 og 2019 i 4K 

  Gentofte Gladsaxe 
Lyngby-
Taarbæk Rudersdal 

2019 1083 1315 911 756 

2018 873 1380 892 820 

2017 919 1608 780 693 

Kilde: Gentofte data fra DUBU. Øvrige kommuner data fra Danmarks Statistik september 2020 

Figur 7 Antal indbyggere i alderen 0-17 år 

 
Kilde: Danmark Statistik september 2020 

Ovenstående Tabel 5 viser, at Gladsaxe Kommune i alle tre år er den af de fire kommuner, der har 

modtaget flest underretninger, herefter kommer Gentofte Kommune. Gladsaxe Kommune og Gentofte 

Kommune er dog også de kommuner med flest indbyggere i alderen 0-17 år jf. Figur 7.  
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Figur 8 Hvor bliver underretninger modtaget fra i 4K 

 
Kilde: Gentofte data fra DUBU. Øvrige kommuner data fra Danmarks Statistik september 2020 

Figur 8 viser hvor underretninger bliver modtaget fra i de fire kommuner. Figuren illustrerer at 

kommunerne i 4K har forskellige underretningsmønstre. Det ses dog, at de steder kommunerne modtager 

flest underretninger fra er Skole og Sundhedsvæsenet. 

 

Konklusion og perspektivering 
Formålet med analysen har været at skabe et overblik over, hvad der sker efter underretningerne er 

modtaget i Børn og Familie. Børn og Familie har valgt en tilfældig måned – september 2019 og fulgt sagerne 

et år. 

Børn og Familie er i forbindelse med analysen blevet særlig opmærksom på, at lige under en tredjedel af 

alle underretningerne i september 2019 afsluttes uden nogle former for indsatser i Børn og Familie. Det 

vurderes af de omhandler problematikker, som er uden for Børn og Families område og ikke omhandler 

børn og unge, der vurderes at have behov for særlig støtte. Det vurderes at de omhandler emner som i 

nogle tilfælde skulle have været henvendelser til det almene områder, såsom Sundhedsplejen og PPR.  Det 

er uhensigtsmæssig at så mange forældre og børn skal igennem en underretningsproces, der kan opleves 

indgribende og tidskrævende, hvis de alligevel ikke er i målgruppe for støtte gennem Børn og Familie. 

Denne læring skal vi dele og undersøge yderligere sammen med vores samarbejdspartnere. 
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Årsplan for Børneudvalgets kommende fire møder 

Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

 At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

 At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

 At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 

Februar 2021 Maj 2021 August 2021 November 

Sted: Daginstitution 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.30 
Ordinært møde: Kl. 17.30 

Sted: Josephine Schneiders 
Ungdomsboliger 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.30 
Ordinært møde: Kl. 17.30 

Sted: Følger 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.30 
Ordinært møde: Kl. 17.30 

Sted: Følger 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.30 
Ordinært møde: Kl. 17.30 

Tema: Følger 
 
Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold: 
 
Børn og Familie 

 Underrettere 

 Forebyggende foranstaltninger 
Sundhedsplejen: 

 Antal børn der er ført tilsyn med 
af sundhedsplejersker 

Specialtandplejen: 

 Antal patienter på abonnement 

 Antal kommuner vi servicerer 

 Håndtering af udeblivelser 

 Oral motorisk Team: Antal 
patienter 

Omsorgstandplejen: 

 Antal indmeldte/visiterede 

 Resultater af Værdig Mundpleje 
 
Sociale Institutioner og Familiepleje: 

 Salg af pladser 

 Antal børn i løbet af året 

 Lov om voksenansvar og 
Magtanvendelser 

 
Principper og kriterier: 
 
Andre punkter: 

Tema: Følger 
 
Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold: 
 

Dagtilbud:  

 Pædagogandel både kommunal 
og selvejende 

 Børnevisitationen  

 Vurderinger af børnenes: 
o Kompetencer 
o Sprog 
o Motorik 
o Trivsel 

 
Sundhedsplejen: 

 Under-og overvægtige elever i 0. 
klasse og 8. klasse 

 Elever med motoriske 
vanskeligheder i indskolingen 

 Temarapport fra Børns Sundhed 
 
Tandplejen: 

 Tandskader og huller 
 
Principper og kriterier: 

 Minimumsnormeringer – 
udmøntning af en mindre del af 
midlerne efter særlige kriterier 

 

Tema: Følger 
 
Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold: 
 
Principper og kriterier: 
 
Andre punkter: 
 

Tema: Følger 
 
Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold: 
 
Principper og kriterier: 
 
Andre punkter: 
 



 Sprogvurderinger jf. EMN-2019-
00140 

Andre punkter: 
 

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde. 
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Gentofte Kommune

Trivselslinealen 
Måling af progression ved
hjælp af Trivselslinealen

Børn og Familie
Oktober 2020



Gentofte Kommune

Fra Børnelineal til Trivselslineal

• Trivselslinealen er et resultatdokumentationsværktøj, der skal anvendes 
til at følge barnets eller den unges progression og dokumentere barnets 
eller den unges trivsel før, under og efter sagens afslutning. 

• Trivselslinealen udspringer af Børnelinealen, der har fokus på at vurdere 
børns risikofaktorer. 

• Trivselslinealen medvirker til at skabe tydelighed i definitionen på de 
faglige bekymringer og de ressourcer vi ser omkring et barn eller en ung i 
forhold til: 

• Beskyttelsesfaktorer - Det der fungerer, ressourcer og undtagelser 

• Risikofaktorer - Det der bekymrer, problemer og komplicerende faktorer 

• Resultat og progression - Det der skal ske, den tilstand vi ønsker at skabe i 
forhold til barnets trivsel og udvikling. 

Kilde: KL: ”Introduktion til  ”Trivselslinealen” Side 2



Gentofte Kommune

Et proces- og dialogværktøj med familie 
og fagpersoner til at brug for vurdering af 
et barn eller ungs trivsel og udvikling

Kilde: KL: ”Introduktion til  ”Trivselslinealen” Side 3



Gentofte Kommune

Socialrådgiveren vurderer og scorer sagen løbende ud fra risiko- og beskyttelsesfaktorer undervejs i 
sagen. Vurderingen tager udgangspunkt i socialfaglige metoder. Man kan designe det specifikt til egen 
kommune og fx til vælge nogle indikatorer, såsom  fravær som man kan måle på undervejs. Barnet/den 
unge, forældre samt de professionelles scoringer indgår også.

Kilde: KL: ”Introduktion til  ”Trivselslinealen” Side 4



Gentofte Kommune
Risikofaktorernes styrke afhænger af varighed og intensitet, af barnets tilstand eller sårbarhed, samt de beskyttelsesfaktorer barnet har i og omkring sig. Èn enkelt risikofaktor har sjældent stor indflydelse 

på et barn eller en ung, mens sandsynligheden for at udvikle adfærdsproblemer øges, hvis et barn eller en ung udsættes for flere risici. 

Kilder: KORA (2015); Sårbare børn – hvem er de, hvor bor de og hvordan klarer de sig i skolen?”, Nordahl, Thomas et. al. (2008): Adfærdsproblemer hos børn og unge. Teoretiske og praktiske tilgange. Dansk Psykologisk Forlag, Socialstyrelsens vidensportal;  

http://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/risiko-og-beskyttelsesfaktorer m. fl.

Beskyttelsesfaktorer Risikofaktorer

Børneniveau Forældreniveau Samfundsniveau Børneniveau Forældreniveau Samfundsniveau

• Gode sociale 

relationer

• Gode skolefaglige 

præstationer

• At være pige

• Interesse, som deles 

med kammerat

• Gode kognitive evner

• Afbalanceret 
temperament

• Selvtillid

• Empati

• Fleksibilitet i 
håndteringen af 
vanskeligheder

• Forældre i stabilt 

arbejde

• Positive relationer til 

personer i 

familien/netværket

• Samboende forældre

• En god emotionel 

tilknytning til mindst 

én af forældrene 

(eller anden central 

omsorgsperson)

• Omsorgsfuld og 

konsekvent 

opdragelse

• Forældres evner til at 

formidle klare 

normer for 

acceptabel og 

uacceptabel opførsel

• Flere personer udenfor 

familien støtter barnet

• Gode relationer til de 

voksne i 

skole/dagtilbud

• Gode relationer til 

jævnaldrende

• For tidlig fødsel

• Adoptivbarn

• Indlæggelser på somatisk 

eller psykiatrisk afdeling

• At være dreng

• Ikke-vestlig oprindelse

• Mange søskende /negative

søskenderelationer 

• Udviklingsmæssige 

forsinkelser el. forstyrrelser

• Manglende sociale 

relationer

• Overvægt/undervægt eller 

andre sundhedsmæssige 

udfordringer

• Dårlige skolefaglige 

præstationer/ lav 

skolemotivation

• Vanskeligt temperament og 
tidlig udadreageren

• Mangelfulde sociale 
kompetencer

• Mangel på selvtillid og en 
negativ selvopfattelse

• At blive anbragt udenfor 

hjemmet

• Stort fravær fra 

dagtilbuds/skole

• Meget ung mor

• Ledighed

• Manglende jobprestige

• Lav indkomst

• Misbrug hos forældre

• Forældres død

• Skilsmisse

• Indlæggelser på psykiatrisk 

eller somatisk afdeling

• Gentagne flytninger

• Kriminalitet hos forældre

• Mangelfulde 

forældrefærdigheder

• Aggressiv/autoritær eller 

eftergivende/overbeskyt-

tende opdragelsespraksis

• Familiekonflikter

• Tilknytningsproblemer til 

centrale omsorgsgivere 

(primært forældre)

• Mishandling, vold og 

overgreb

• Manglende deltagelse i 

skolen

• Antisociale venner/bekendte,

• Fysiske, psykiske 

eller seksuelle 

overgreb begået af 

mennesker uden for 

familien

• Socialt belastet 

boligområde

• Mobning

• Manglende 

voksen/barn relation 

i dagtilbud/skole

• Svag 

klasserumsledelse 

med uklare regler, og 

manglende struktur

• Anden etnisk 

baggrund – især

flygtninge fra ikke-

europæiske lande

Sådan kan du bruge dialogværktøjet:
1 Begynd med at beskrive risikofaktorer i forhold til barnet, familien og 
netværket.

2 Beskriv nu de beskyttende faktorer i forhold til barnet, familien og 
netværket.

3 Du har nu et ”øjebliksbillede” af barnet med dets individuelle sårbarhed, 
robusthed og livsvilkår.

4 Indplacér nu dine overvejelser om barnet i en af kategorierne og angiv et tal 
på linjen, som beskriver din vurdering af barnets trivsel.

5 Drøft din indplacering på linealen monofagligt (evt. med din leder) og med 
det tværprofessionelle team og bliv i fællesskab enige om en placering.

6 I kan læse jer frem til, hvem der kan/skal involveres og hvilke indsatser, 
som kan være relevante for barnet og familien.
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Børn og unge med særlige behov

Der er underretningspligt

Kategori 1

Børn i trivsel

Kategori 2

Børn i midlertidig nedsat

trivsel

Kategori 3

Sårbare børn

Kategori 4

Udsatte børn

Kategori 5

Truede børn

B
ø

rn

Børn i almindelige 

udfordringer i forhold til 

trivsel og udvikling

Børn, som er i risiko for midlertidig 

manglende trivsel.

Børn, der er udsat for lettere og 

forbigående belastninger, fx børn, der 

oplever en svær skilsmisse

Børn, der er udsat for få risikofaktorer 

Børn, der er i risiko for at blive 

socialt udsatte og viser tegn på 

mistrivsel

Børn, der er udsat for flere 

risikofaktorer

Børn, der har kroniske og 

langvarige udfordringer

Børn, der er udsat for sværere 

belastninger

Børn, der er socialt udsatte

Børn, der er udsat for langvarige 

belastninger

Børn, der er udsat for mange 

risikofaktorer og kun få 

beskyttelsesfaktorer 

Børn, der mistrives i alvorlig grad

Børn, der er udsat for mange og 

langvarige belastninger

Børn, der er udsat for mange 

risikofaktorer

F
o

ræ
ld

re

Forældreomsorgen er god.

Forældrene søger 

vejledning hos læge, 

sundhedsplejerske, 

dagtilbud, skoler mv., hvis 

barnet i en periode ikke 

trives 

Forældreomsorgen er god.

Forældrene søger selv eller på 

opfordring vejledning fra lærer, 

pædagoger, sundhedsplejerske osv.

Forældreomsorgen er god, men 

barnet er udsat for flere 

risikofaktorer

Forældrene er i en socialt udsat 

position og forældrenes omsorg er 

periodevis reduceret

Forældreomsorgen er reduceret, 

som følge af forældrenes egne 

vanskeligheder, fx psykisk sygdom, 

misbrug, handicap, sygdom osv.

Forældrene og netværket 

samarbejder om indsatsen

Forældreevnen er mangelfuld og 

barnets basale behov kan ikke 

tilgodeses

Forældrene er stærkt belastet i 

form af psykiske, sociale, 

økonomiske vanskeligheder

I
n

d
s
a
ts

Forældrene kan søge 

vejledning og bistand i de 

perioder, hvor de oplever 

et behov.

Udfordringerne kan klares 

i det private og/eller 

offentlige netværk

Tidsperspektivet er kort

Forældrene kan søge vejledning i de 

perioder, hvor barnet ikke trives,

Familien kan tilbydes tidligt 

forebyggende indsatser, som sigter mod 

at afhjælpe en afgrænset 

problemstilling fx gruppetilbud, 

skilsmisse-rådgivning osv.

Tidsperspektivet er kort

Der er behov for en tværfaglig 

indsats, så situationen afhjælpes, 

imødegå en problemudvikling samt 

at understøtte barnets trivsel.

Der kan være behov for at 

iværksætte foranstaltninger

Der er behov for målrettede og 

intensive foranstaltninger med tæt 

opfølgning på barnets progression

Der er behov for en tværfaglig 

indsats, så der sikres en koordineret 

og tværfaglig indsats med 

inddragelse af barnet, familie og 

netværk

Der er behov for intensive 

foranstaltninger, så barnets behov 

tilgodeses

Der vil oftest være behov for 

anbringelsesforanstaltninger

Der er behov for hyppig 

opfølgning på de iværksatte 

foranstaltninger, så barnets 

progression sikres

A
k
tø

re
r

• Lærer, Pædagog og 

Sundhedsplejerske

 Lærer, Pædagog, 

Sundhedsplejerske

 PPR (konsultativt) ved

logopæd, psykolog, 

specialpædagog, fysio- eller 

ergoterapeuter

 Familie-, unge- og 

handicaprådgiver, ( 

konsultativt)

 Lærer, pædagog, 

sundhedsplejerske,

 PPR: logopæd, psykolog, 

specialpædagog, fysio-

eller ergoterapeuter

 Familie-, unge- og 

handicaprådgiver

 Lærer, pædagog, 

sundhedsplejerske

 PPR: logopæd, psykolog, 

specialpædagog, fysio- eller 

ergoterapeuter

 Familie-, unge- og 

handicaprådgiver

 Udfører

 Lærer, pædagog, 

sundhedsplejerske

 PPR: logopæd, psykolog, 

specialpædagog, fysio-

eller ergoterapeuter

 Unge-, familie- og 

handicaprådgiver

 Udfører

F
B

F
A

FBFA Trin 1 FBFA Trin 2 FBFA - Trin 3
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Implementering af Trivselslinealen

Børn og Familie undervises i 
Trivselslinealen og udvikler en 

Gentofte-model for 
Trivselslinealen

4.Kvartal 2020

Alle rådgivere undervises i 
metoden og den 

implementeres i Børn og 
Familie. 

1.Kvartal 2021

Børn og Familie forslår at 
Sundhed og Forebyggelse 

introduceres for 
Trivselslinealen, så den kan 

anvendes i samarbejdet.

Børn og Familie forslår at 
Dagtilbud og Skole orienteres 

om Trivselslinealen, så den kan 
anvendes i samarbejdet.
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