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1 (Åben) SOU - budgteopfølgning 310816
Sags ID: EMN-2016-02577

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og
Direktør foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Socialudvalgets
område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder
og priser) gennemregnet.

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke
omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de
omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser,
eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Socialudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 31 august 2016 
874,9 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger).
Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er opgjort til 872,9 
mio. kr. og dermed forventes et nettomindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører væsentligst flg. områder:

Visitationsenheden

Socialudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 31. august 2016 
2,7 mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 2,7 mio. kr. ekskl. 
overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger)

De hensatte beløb på bankbøger både under drift og anlæg indgår ikke i
budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 
økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2016, og henstår
alene som en evt. fremtid option. - følgende beløb henstår fra 2015:
(Drift - overført overskud fra 2015 (bankbøger) 4,1 mio. kr.)
(Anlæg - overført overskud fra 2015 6,7 mio. kr.)

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:

 At budgetopfølgningens tages til efterretning, herunder konklusioner 
og anbefalinger

 At budgetopfølgningen videresendes til Økonomiudvalgets behandling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 SOU Budgetopfølgning August 16 (1418268 - EMN-2016-02577)
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2 (Åben) Etablering af aflastningslejligheder for unge
Sags ID: EMN-2016-01888

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Som resultat af et møde mellem politikere og pårørende til borgere i kommunale 

tilbud, blev der i foråret 2015 igangsat et arbejde med fokus på overgangen 

fra børne- og ungeområdet til voksenområdet for handicappede borgere i 

Frederikshavn Kommune. Formålet har været at sikre en smidig og gradvis 

overgang til voksentilværelsen for de unge.  

For at opnå dette formål, har der blandt andet været nedsat to 

arbejdsgrupper med bred repræsentation fra forskellige centre i Frederikshavn 

Kommune. Arbejdet er nu afsluttet og resulterer i flere konkrete tiltag, hvoraf 

Socialudvalget her præsenteres for et forslag om etablering af en eller flere 

aflastningslejligheder for unge.

Den ene aflastningslejlighed foreslås etableret på Koktvedparken, der er et 

botilbud for borgere, som har behov for intensiv omsorg, pleje, støtte og 

vejledning i forhold til dagligdagens aktiviteter og gøremål.

Etablering af et aflastningstilbud på Koktvedparken vil betyde, at antallet af 

pladser på botilbuddet reduceres fra 31 til 30. I stedet etableres en 

aflastningslejlighed, som kan benyttes skiftevis af 3 eller 4 borgere i 

aflastningsophold. Lejligheden vil blive indrettet, så den passer til primært 

unge mennesker.

Ophold i aflastningslejligheden vil give unge, som er i målgruppen for et 

botilbud på Koktvedparken, en mulighed for at lære stedet at kende, og det 

vil dermed gøre en eventuel senere indflytning nemmere. På den måde vil 

jævnlige ophold være med til at sikre en smidig overgang til 

voksentilværelsen for de unge. Samtidig vil det medvirke til at give borgere et 

tilbud om aflastning i Frederikshavn Kommune, hvor de på nuværende 

tidspunkt ofte henvises til tilbud i andre kommuner.

Ved etablering af aflastningslejligheden på Koktvedparken imødekommes et 

ønske fra borgere og pårørende, som hidtil har været henvist til aflastning 

udenfor Frederikshavn Kommune. 

Praktisk vil etableringen af en aflastningslejlighed betyde, at Frederikshavn 

Kommune overtager lejligheden og sikrer huslejebetaling til Boligforeningen 

Vesterport. Frederikshavn Kommune sikrer ligeledes vedligeholdelse, 

istandsættelse og møblering af lejligheden.
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Foruden en aflastningslejlighed på Koktvedparken, er det en mulighed også at 

etablere en aflastningslejlighed som en del af Bofællesskaberne, som er 

botilbud for borgere, der primært har brug for vejledning og verbal støtte til 

at kunne klare sig personligt, praktisk og socialt. 

Behovet for en aflastningsplads i Bofællesskaberne vurderes på nuværende 

tidspunkt som mindre end for borgere, som er i målgruppen for 

Koktvedparken. Der er ikke konkret efterspørgsel efter aflastning i 

Bofællesskaberne på nuværende tidspunkt, så etablering af en 

aflastningslejlighed vil skulle bero på en forventning om, at et øget fokus på 

overgange vil medføre et øget behov for aflastningspladser generelt.

Etablering af aflastningslejligheder i eksisterende botilbud forudsætter, at 

ændringen godkendes af Socialtilsyn Nord.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender etableringen af en 

aflastningslejlighed på Koktvedparken. Socialudvalget bedes desuden angive retning for 

det videre forløb vedrørende etablering af en aflastningsplads i Bofællesskaberne.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 29-08-2016
Taget af dagsordenen.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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3 (Åben) Dagskolen Nordjylland - ansøgning om udvidelse af pladser samt 
målgruppens alder.
Sags ID: EMN-2016-01964

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Dagskolen Nordjylland har siden 2013 været godkendt som Aktivitets- og samværstilbud 

efter Servicelovens § 104. Frederikshavn Kommune er myndighed for dagtilbuddet, og vi 

har indgået kontrakt om tilsyn med Revas Aps, så de fører tilsyn med forholdene i 

dagtilbud på voksenområdet i Frederikshavn Kommune.

Dagskolen Nordjylland fik i november 2015 udvidet antallet af pladser på skolen fra 6 til 8. 

De ønsker nu at udvide med yderligere 2 pladser samtidig med, at målgruppens alder 

udvides fra 18-35 år til 18-60 år.

Dagskolen Nordjylland oplever en stigende efterspørgsmål på deres tilbud og ønsker 

derfor at udvide med 2 pladser til 10 pladser. Dagskolen har i øjeblikket 8 borgere 

tilknyttet, alle med handleplaner i forhold til aktiviteter, samvær og timeantal:

en borger = 9 timer/uge

to borgere = 16 timer/uge

to borgere = 21 timer/uge

en borger = 22 timer/uge

en borger = 22,5 timer/uge

en borger = 27 timer/uge

En fuld plads på skolen er 27 timer/uge, og de fleste elever udfylder derfor ikke en fuld 

plads. Ifølge borgernes handleplaner er der ingen, der stopper i deres tilbud det næste 

halve år.

Dagskolen vurderer, at de kan rumme to elever yderligere, da kun få elever udnytter 

pladsen fuldt ud, og da de samtidig har kapacitet hertil i forhold til de fysiske rammer og 

strukturen omkring tilbuddet.  

Daghøjskolen Nordjylland ansøger samtidig om at udvide målgruppen fra 18-35 år til 18-

60 år. De har haft henvendelser indenfor den pågældende alder og vurderer derfor, at der 

i lokalområdet også er behov for pladser til borgere over 35 år. Dagskolen Nordjylland 

oplever, at det er borgernes interesse og ikke deres alder, der er afgørende for relationer.
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Vurdering af ansøgning

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har behandlet ansøgningen fra Dagskolen 

Nordjylland. Ansøgning samt tillæg til ansøgning er vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af de erfaringer vi i almindelighed har med Dagskolen Nordjylland, har vi 

vurderet, at der ikke er forhold, der taler imod godkendelse af ansøgningen. I 

sagsbehandlingen har vi desuden gennemgået den seneste tilsynsrapport fra Revas, 

som ikke indeholder kritiske bemærkninger om Dagskolen Nordjylland. 

Vi har endvidere indhentet en vurdering fra Revas i forhold til den konkrete ansøgning. 

Revas vurderer på baggrund af deres kendskab til skolen, at ansøgningen om udvidelse 

af pladser bør kunne imødekommes. De vurderer, ligesom Daghøjskolen selv, at der er 

ledig kapacitet og fysiske rammer, der kan rumme 2 ekstra borgere. Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed kan tilslutte sig dette.

Med hensyn til udvidelse af målgruppens alder ser Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed ikke nogen hindring for dette. Der har ikke været en faglig 

begrundelse for den oprindelige aldersgrænse, og desuden findes der ikke lignende 

aldersgrænser i kommunen egne § 104-tilbud. Revas har lavet samme vurdering og 

påpeger, at i forhold til den aktuelle målgruppe er det den kognitive alder mere end den 

fysiske alder, der er relevant.

Det skal understreges, at Frederikshavn Kommune ikke forpligter sig til at benytte de 2 

ekstra pladser, der ansøges om, men det vil udelukkende være et tilbud som 

Frederikshavn Kommune kan benytte, hvis det findes relevant.

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget imødekommer ansøgning fra 

Dagskolen Nordjylland om udvidelse af 2 pladser til en ramme på 10 pladser, samt 

udvider målgruppens alder til 18-60 år. Dog med den bemærkning, at Frederikshavn 

Kommune ikke forpligter sig til at benytte de 2 ekstra pladser ved Dagskolen Nordjylland. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Ansøgning om udvidelse af antal pladser samt målgruppens alder 
(1404846 - EMN-2016-01964)

 Tilæg § 104 ansøgning (1404856 - EMN-2016-01964)
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4 (Åben) Etablering af ny træningssal på Kastaniegården 2016
Sags ID: EMN-2016-01821

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Flytning af Fristedet

Fristedet, som er det nuværende dagtilbud for borgere med demens på Kastaniegården,

flyttes pr. 1. september 2016 til det nye Aktivitets- og Træningscenter for borgere med 

demens på Ingeborgvej. I den forbindelse frigøres det nuværende lokale på 

Kastaniegården. 

Omdannelse til træningssal

En stadig større del af de borgere, som kommer på Kastaniegården, kommer der i 

forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Derfor har de ofte et stort genoptræningsbehov 

og udskrives med en genoptræningsplan. Borgere, der ikke har en genoptræningsplan, 

har brug for at være fysiske aktive for at hindre funktionstab, mens borger er indskrevet 

på Kastanjegården. På den baggrund er der behov for nye og bedre 

genoptræningsfaciliteter på Kastastiegården. Forbedrede træningsmuligheder på 

Kastaniegården vil virke motiverende på rehabiliteringstankegangen.

Det frigjorte lokale kan omdannes til ny træningssal til brug for borgere, som er på 

midlertidig aflastningsplads på Kastaniegården.

Omkostninger

Etableringen af den nye træningssal vil kræve en istandsættelse af lokalerne anslået til 

kr. 35.000 samt indkøb at nyt træningsudstyr for kr. 100.000 - samlet anslået udgift vil 

være kr. 135.000. Det nuværende træningsudstyr og faciliteter på Kastaniegården vil 

indgå i de nye fællesfaciliteter.  

Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og orientering i Sundhedsudvalget.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at:

 At Socialudvalget bevilliger kr.135.000 til etablering af ny træningssal 
på Kastaniegården. 

 At midlerne finansieres af Værdighedspuljen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016
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Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter Social- og Sundhedsdirektørens indstilling.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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5 (Åben) Muligheder for sikring af borgere med demens, så de ikke kommer 
i hjælpeløs tilstand
Sags ID: EMN-2016-00138

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé 

Socialudvalget har på møde den 6. april 2016 drøftet, hvilke muligheder der er for bedre 

at kunne sikre borgere med demens, så de ikke kommer i ”hjælpeløs tilstand” ved fx at 

forlade deres bolig. Der er efterfølgende blevet arbejdet på at afsøge forskellige 

muligheder både i forhold til lovgivning på området samt organisering og tilrettelæggelse 

af hjælp og støtte for demente borgere.

Socialudvalget anmodes om at tage stilling til, om der i forbindelse med udarbejdelse af 

ny handleplan for demensområdet skal udarbejdes et forslag til en implementeringsplan 

for indsatser, der er med til at sikre borgere med demens.

Forskellige muligheder for sikring af borgere med demens i henhold til servicelovens 

bestemmelser og ved særlig organisering og tilrettelæggelse af hjælp og støtte til 

demente

I en beskrivelse af forskellige muligheder for at sikre borgere med demens, så de ikke 

kommer i en hjælpeløs tilstand, er der grundlæggende to forhold der spiller ind. Det er 

henholdsvis kommunens omsorgspligt og borgerens ret til selvbestemmelse. Her gælder 

det som altovervejende hovedregel, at kommunens indsatser, der skal drage omsorg for, 

at borgeren ikke kommer i en hjælpeløs tilstand, altid skal afvejes mod handlinger, der 

sikrer borgeren størst mulig selvbestemmelse og handlefrihed. Det er i det lys, at fx 

servicelovens bestemmelser beskriver, hvilke indgreb i selvbestemmelsesretten der 

lovligt kan anvendes for at sikre borgere med demens. I loven lægges der desuden op til, 

at der så vidt muligt anvendes pædagogiske og bygnings- og indretningsmæssige tiltag 

inden indgreb i selvbestemmelsesretten tages i anvendelse.

I bilag 1 er nogle af de forskellige ”sikrings-muligheder”, som i større eller mindre grad 

anvendes på demensområdet i Frederikshavn Kommune beskrevet nærmere. Der er 

også beskrivelser af sikrings-muligheder, som kun er taget i begrænset anvendelse. Det 

gælder fx områder med ny teknologi, men det gælder også i forhold til viden om nye 

indsatser, hvor der vil være behov for at afsætte midler til udvikling og implementering 

med henblik på at styrke indsatsområder som fx sansestimulering, fysisk indretning af 

bygninger og udearealer og rehabilitering. De ”nyere” og knap så anvendte sikrings-

muligheder og indsatsområder er udtryk for, at der sker en stor udvikling på 

demensområdet. Den udvikling er afhængig af, at der sker en fortsat stor prioritering og 

kompetenceudvikling på demensområdet i de enkelte kommuner. Det er derfor også 
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indsatsområder, som forventes at komme til at indgå i den nationale demenshandleplan, 

som Sundheds- og ældreministeren snart udmelder.    

Nye indsatser og tiltag på demensområdet i forlængelse af værdighedspolitik for 

ældreplejen samt ny handleplan for demensområdet

Det gælder som nævnt generelt, at den socialpædagogiske indsats eller personlige 

kontakt mellem plejepersonale og borger ikke må tilsidesættes til fordel for teknologiske 

hjælpemidler som fx alarm- og pejlesystemer. Men på den anden side skal det også 

fremhæves, at der i dag findes en lang række teknologiske hjælpemidler og 

velfærdsteknologi, som stort set alle borgere gør brug af i mere eller mindre omfang. Det 

gælder fx mobiltelefoner, som i dag helt naturligt er udstyret med GPS. Det betyder, at 

mobiltelefonen kan anvendes til at hjælpe med at finde vej og orientere sig – og/eller den 

kan anvendes til at registrere motionsløbeturen osv. Det er ikke længere teknologi, som 

der sættes nævneværdig spørgsmålstegn ved, idet teknologien er med til at løse 

konkrete opgaver. På samme vis burde der måske heller ikke blive stillet spørgsmålstegn 

ved, at der anvendes tilgængelig teknologi (samme GPS) i forhold til at sikre, at borgere 

med demens kommer i en hjælpeløs tilstand. Men der er lovgivningen på området ikke 

helt endnu. Derfor er der i Frederikshavn Kommunes forslag til en værdighedspolitik for 

ældreplejen sat fokus på, at det er værdigt at tage ny og smart teknologi i brug på et 

tidspunkt, hvor den enkelte borger selv, eventuelt i samarbejde med ægtefællen, kan 

træffe beslutning om at tage teknologi til sig med henblik på at sikre sig selv. 

Når Sundheds- og ældreministeren udmelder den nationale handleplan for 

demensområdet, skal der også udarbejdes en lokal demenshandleplan. Det vil i den 

forbindelse – og i sammenhæng med værdighedspolitikken som fokuserer på en række 

prioriterede indsatsområder inden for ældreplejen, som er med til at understøtte et 

værdigt liv med livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte borger – give mening, at 

beskrive eventuelle behov og og udarbejde en implementeringsplan for indsatser, der kan 

være med til at sikre borgere med demens.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning om:

 At der i forbindelse med udarbejdelse af ny handleplan for demensområdet skal 

udarbejdes et forslag til en implementeringsplan for indsatser, der er med til at 

sikre borgere med demens.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter Social- og Sundhedsdirektørens indstilling.

Beslutninger:
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Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Oversigt over tiltag som kan sikre at borgere med demens ikke 
kommer i hjælpeløs tilstand ved at forlade hjemmet (1303172 - EMN-
2016-00138)

 Vejledning til Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse 
(1303192 - EMN-2016-00138)
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6 (Åben) Behov for opgradering af nødkaldeanlæg på Kastaniegården
Sags ID: PRJ-2016-00002

Sagsbehandler: Jens Jacob Wolsing

Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé

Der har været gentagende problemer med nødkaldeanlægget på 

Kastaniegården, hvor anlægget periodisk er helt ude af drift. En gennemgang 

af nødkaldeanlægget viser, at anlægget er nedslidt. Anlægget skal derfor 

udskiftes, da det ikke er muligt at opdatere det nuværende nødkaldeanlæg 

(DECT telefonanlæg). Udskiftning af nødkaldeanlægget vil også gøre det 

muligt at koble ny velfærdsteknologi som fx demenssikring på anlægget.

Krav om nødkald i kommunens ældre- og plejeboliger

Det er et krav i Almenboligloven, at der fra alle ældre- og plejeboliger hurtigt 

skal kunne tilkaldes hjælp hele døgnet. Det er kommunen, der træffer 

beslutning om, på hvilken måde hjælpen skal kunne tilkaldes afhængigt af 

beboergruppens behov. Der er således ikke bestemte tekniske krav i forhold 

til nødkald i ældre- og plejeboliger.

En gennemgang af alle nødkald i kommunen viser, at flere anlæg er 

utidssvarende og dårligt fungerende. Det gælder fx nødkaldeanlægget i 

boligerne på Kastaniegården, som er kommunens egne boliger, hvor 

anlægget skal udskiftes, da det periodisk slet ikke virker. Dette medfører 

ekstraudgifter til øget beredskab for at sikre, at borgeren fortsat får hjælp.

Det anbefales, at nødkaldeanlægget på Kastaniegården opgraderes til den 

nyeste version af nødkalds-løsninger. Denne løsning vil gøre det muligt at 

tilslutte anlægget til et fælles administrationssystem for alle nødkald i 

kommunen, hvis der træffes beslutning om at etablere en fælles løsning for 

alle nødkald – se særskilt sagsfremstilling vedrørende forslag om central 

administrationsløsning for nødkald.

Mulighed for tilkobling af demenssikring mv.

Udover at få et funktionsdygtigt nødkaldeanlæg, vil det nye anlæg også give 

mulighed for at tilkoble ny velfærdsteknologi på anlægget, som fx 

demenssikring og overfaldsalarmer. Der vil være tale om tilkøb til anlægget, 

men det anses som en fordel, at anlægget giver mulighed for at tilkoble ny 

teknologi i takt med udviklingen og nye behov især i forhold til borgere med 

demens. Det er også et af indsatsområderne i kommunens værdighedspolitik 

for ældreplejen, at relevant velfærdsteknologi præsenteres og tages i 

anvendelse så tidligt som muligt af hensyn til den enkelte borgers livskvalitet 

og selvbestemmelse. Opgradering til nye nødkaldeanlæg vil således gøre det 
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muligt at iværksætte relevante initiativer som fx demenssikring, som der bl.a. 

skal fokus på i forbindelse med kommunens værdighedspolitik.

Økonomi

Opgradering af nødkaldsanlæg på Kastaniegården :
Total år 1 Drift

Nyt Kaldeanlæg 260.000

Årligt service v/nyt anlæg -12.000

Årligt service v/Gl. anlæg* 12.000

* ved videreførelse af det gamle anlæg kan der påregnes omfattende 
vedligeholdelsesomkostninger

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet og til udtalelse i 

CenterMED for Sundhed & Pleje.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:

 At der bevilges 260.000 kr. til at udskifte og opdatere 

nødkaldeanlægget på Kastaniegården

 At anlægget finansieres af midlerne til en værdig ældrepleje.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter Social- og sundhedsdirektørens indstilling.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen
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Bilag

 Udtalelse nye nødkaldssystem Kastaniegården (1414969 - EMN-2016-
00042)
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7 (Åben) Ændring vedr. indkøbsordning 
Sags ID: EMN-2016-02463

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i principafgørelse 13-16 af 14.4.2016 truffet afgørelse i en sag om 
indkøbsordning.

Ankestyrelsen fastslår i afgørelsen, at for at være berettiget til indkøbsordning må 

borgeren som følge af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv 

være i stand til at varetage indkøb. 

Ankestyrelsen fastslå desuden, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at 

borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber som eks. online supermarked 

eller telefonisk varebestilling ikke kan bevilges indkøbsordning. Hvis borgeren selv kan 

varetage opgaven og dermed er selvhjulpen, er borgeren ikke omfattet af personkredsen 

og derfor ikke berettiget til at modtage praktisk hjælp. Af afgørelsen fremgår også, at 

kommunen i så fald ikke er forpligtet til at betale for vareudbringning af varerne.

Nuværende praksis her i kommunen er, at hvis en borger grundet fysisk, psykisk eller 

sociale vanskeligheder ikke kan foretage egne indkøb herunder få bragt varerne hjem 

uden udgift, er der blevet bevilget indkøbsordning.

Det har ikke tidligere været praksis i Frederikshavn Kommune at vurdere, om en borger 

selv kunne foretage indkøb via internet, telefon eller lignende.

Af nuværende kvalitetsstandarder for praktisk hjælp fremgår ikke, at borgere, der selv 

kan bestille dagligvarer via internettet eller telefon ikke er berettiget til indkøbsordning. 

Hvis det ønskes at indføre en sådan praksis, er det derfor nødvendigt med en ændring af 

kvalitetsstandarderne.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed foreslår, at nuværende kvalitetsstandarder for 

praktisk hjælp tilrettes, således det fremgår, at borgere, der selv kan foretage indkøb via 

internettet eller telefonen, ikke er berettiget til at modtage indkøbsordning. Ved vurdering 

af borgerens behov for indkøbsordning vil der blive set på, om borgeren har adgang til 

internet eller telefon.

Følgende foreslås som ændring (understregningen):

»Hvem kan få hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask?
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Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen tildeles på 

baggrund af din funktionsnedsættelse og behov for hjælp. 

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan klare hele 

eller dele af rengøringen, indkøb og/eller tøjvasken i dit hjem og ikke kan bringes til det, 

har du mulighed for at få hjælp til det. Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine 

egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her 

bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv 

at kunne igen. Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan få hjælp til. 

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til rengøring, indkøb eller tøjvask, hvis du bor 

sammen med en rask ægtefælle / samlever eller en anden pårørende over 18 år. 

Indkøbsordning ydes som hovedregel heller ikke, hvis du selv kan bestille varer over 

internettet i eks. online supermarkeder eller via telefon. Du kan dog blive visiteret til hjælp 

til at sætte varerne på plads, hvis du har behov for dette.«

En ændring af kvalitetsstandarderne kan medføre en revurdering af borgere, der på 

nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning. Det drejer sig på nuværende tidspunkt 

om 277 borgere.

Hvis ovenstående godkendes, skal der tages stilling til, om borgere, der på nuværende 

tidspunkt er bevilget indkøbsordning, skal forblive i denne ordning, eller om der skal 

foretages revisitering efter de nye kvalitetsstandarder. En revisitering af borgere med 

indkøbsordning vil kunne gennemføres i løbet af ét år. Borgere, der har potentiale til at 

blive rehabiliteret til selv at kunne foretage indkøb enten over internettet eller telefonisk 

efter oplæring, vil kunne bevilges § 83 a – rehabilitering.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller ovenstående ændringsforslag vedr. 

kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp – til borgere i eget hjem eller ældrebolig til 

Socialudvalgets drøftelse.

Herudover at udvalget, såfremt den nye kvalitetsstandard godkendes tager stilling til 

 om borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning, skal 

bibeholde ydelsen efter nuværende kvalitetsstandard eller

 om borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning, skal 

revisiteres efter den nye kvalitetsstandard.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016
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Ælderådets høringssvar:
Ældrerådet støtter forslaget med ændring af kvalitetsstandarden, samt at nuværende 
borgere der er bevilget indkøb, skal revisiteres løbende efter den nye ordning. 

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Den nye kvalitetsstandard for praktisk hjælp drøftet og godkendt. Handicaprådet 
anbefaler model 2 og med løbende revisitering.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Ændringsforslaget drøftet. 
Udvalget godkender, at borgere der på nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning, 
løbende skal revisiteres efter den nye kvalitetsstandard.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag



Socialudvalget - 04-10-2016 15:00 Side 21 af 36

8 (Åben) Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 
og specialundervisning 2017
Sags ID: EMN-2011-00806

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU, BUU, BR

Sagsfremstilling
Sagsresumé

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 

specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede 

kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er 

sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels 

udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 

er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og 

Region Nordjyllands regionsråd.

Baggrund

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 

2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de 

nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. 

Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter 

således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

o Borgere med svære spiseforstyrrelser

o Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland 

o Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

o Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

o Gentænkning af rammeaftalen

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side 

flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel 

kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de 
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politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og 

påbegyndt et arbejdet frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en 

gentænkningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu 

mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af 

rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil 

har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For 

Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som 

involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt 

brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag 2, og kommentarer og 

input hertil er meget velkomne.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social, sundheds og kulturdirektøren og Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren 

indstiller, at

 udkast til Rammeaftalen 2017 godkendes

 orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale 2017 (1414301 - EMN-2011-00806)
 Bilag 2 - Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018 (1414302 

- EMN-2011-00806)
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9 (Åben) Bevilling til værdig ældrepleje 2016
Sags ID: EMN-2016-02545

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 er der afsat en pulje på 1,0 mia. 

til ældreområdet, til en mere værdig ældrepleje.

Frederikshavn Kommunes andel af puljen udgør 13.752.000 kr. Midlerne 

tildeles for et år ad gangen.

Frederikshavn Kommune modtog d. 16 August 2016 svar fra ministeriet om, 

at Frederikshavn Kommunens ansøgning for 2016 er imødekommet, med 

afsæt i den udarbejdede Værdighedspolitik samt indsendte redegørelse for 

midlernes anvendelse.

Jf. bevillingsreglerne må der ikke afholdes udgifter uden der er 

bevillingsmæssig dækning.

Socialudvalget skal derfor fremsende anmodning til Økonomiudvalget om, at 

de modtagne puljemidler bevillingsmæssigt placeres under Socialudvalgets 

budgetområde.

Initiativerne behandles og godkendes i Socialudvalget og tager afsæt i den 

udarbejdede Værdighedspolitik samt indsendte redegørelse for bevillingens 

anvendelse. Der skal ved årets udgang indsendes regnskab til Sundheds- og 

Ældreministeriet.

Indstilling

Social og Sundhedsdirektøren indstiller:

At Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om en bevilling i 2016 på 

13.752.000 kr., bevillingen finansieres af tilsvarende beløb modtaget fra 

Sundheds- og Ældreministeriet, som er betinget af, at midlerne anvendes til 

de ansøgte formål.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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10 (Åben) DIsponering af midler - værdig ældrepleje 2016
Sags ID: EMN-2016-02549

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ÆR, SOU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune modtog d. 16 August 2016 svar fra ministeriet om, 

at Frederikshavn Kommunens ansøgning for 2016 er imødekommet, med 

afsæt i den udarbejdede Værdighedspolitik samt indsendte redegørelse for 

midlernes anvendelse.

Frederikshavn Kommunes andel af puljen udgør 13.752.000 kr.

I forlængelse af tidligere orientering omkring anvendelsen af midlerne i 2017, 

som var en del af Socialudvalgets budgetoplæg for 2017, fremsendes hermed 

det administrative oplæg til anvendelse i 2016. Oplægget er væsentligst 

udarbejdet med afsæt i materialet fra budgetbehandlingen 2017.

Oplægget kan ses i vedhæftede bilag, idet det bemærkes at 2 af disse tiltag 

tidligere er politisk godkendt. Materialet gennemgås mere detaljeret på 

mødet.

Ældrerådet er orienteret om sagen.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller det administrative oplæg til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og forventer at blive inddraget i det videre 
forløb.

Beslutninger:
Det administrative oplæg godkendt.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Værdighedsmidler 2016 (1414973 - EMN-2016-02549)
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11 (Åben) Årsrapport - Socialtilsyn Nord - 2015
Sags ID: EMN-2015-00870

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialtilsyn Nord, der er placeret i Hjørring Kommune, fører bl.a. tilsyn med kommunale 

og private botilbud på det sociale område. Socialtilsynet udarbejder tilsynsrapporter efter 

hvert tilsyn. Socialudvalget bliver halvårligt præsenteret for konklusionerne i de 

tilsynsrapporter, der er modtaget på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn 

Kommune. 

Derudover udarbejder Socialtilsynet hvert år en årsrapport, der indeholder data fra alle 

nordjyske kommuner og for både voksenområdet og børne-ungeområdet. Rapporten 

indeholder Socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i tilbuddene. Udvalget 

præsenteres her for konklusionerne i årsrapporten 2015. Den samlede rapport er vedlagt 

som bilag.

Opsummering af resultaterne fra tilsynene i 2015

I årsrapporten fra 2015 er tilbuddenes kvalitet belyst med afsæt i Socialtilsynets 

kvalitetsmodel, som deles op i 7 temaer. Temaerne er:

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Økonomi

- Fysiske rammer

I 2015 udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 1.087 plejefamilier og 

324 tilbud. Alle har i løbet af 2015 haft minimum ét fysisk besøg.

Overordnet konkluderer Socialtilsynet, at langt de fleste tilbud og plejefamilier har en høj 

kvalitet. De konstaterer, at kvaliteten er meget høj hos plejefamilier og tilbud med børn og 

unge, mens niveauet er lidt lavere, men stadig højt på voksenområdet. Derudover 

konstaterer tilsynet, at langt de fleste borgere trives i deres tilbud/plejefamilie.

For voksenområdet er der et udviklingspotentiale i forhold til at arbejde med 

borgernes uddannelse og beskæftigelse. Derudover er der et 
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udviklingspotentiale i håndtering af magtanvendelser, som Socialtilsynet 

konstaterer, er et område, som mange tilbud ikke er tilstrækkeligt 

opmærksomme på.

Kvaliteten i socialtilsynet afgørelser

Socialstyrelsen har i foråret 2016 lavet en undersøgelse af Socialtilsynenes 

afgørelser i sager, hvor der blev udstedt vilkår eller påbud. Undersøgelsen 

handlede om de formelle krav i afgørelserne (klagevejledning og lignende) og 

derfor ikke selve de forhold, som der er truffet afgørelse om. 

Undersøgelsen viste, at afgørelserne fra Socialtilsyn Nord havde høj kvalitet i 

afgørelser om påbud, mens kvaliteten ikke var i orden i afgørelser om vilkår. 

Påbud gives i allerede godkendte tilbud, hvor Socialtilsynet finder forhold, der 

er så bekymrende, at de skal rettes op på for, at tilbuddet fortsat kan være 

godkendt. Vilkår gives ved ny- eller regodkendelse. Når man får et vilkår, er 

man godkendt, men skal efterfølgende opfylde nogle vilkår (betingelser).

Socialtilsyn Nord har forklaret, at forskellen i afgørelserne skyldes den interne 

sagsgang. Fra 1. januar 2016 har Socialtilsyn Nord ændret deres sagsgang, 

og de forventer derfor ikke, at der vil være problemer med kvaliteten af 

afgørelserne fremover. 

Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Årsrapport 2015 Socialtilsyn Nord (1389195 - EMN-2015-00870)
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12 (Åben) Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016 -
2019
Sags ID: EMN-2016-02086

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Resumé

I oktober 2015 blev en satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet til 874,3 millioner 

kr. forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet. 

Svage ældre, demente og mennesker med psykiske problemer er nogle af de grupper, 

som får glæde af midler fra satspuljen 2016-2019.

Sundhedsudvalget orienteres her om aftalen for 2016 – 2019.

Satspuljeaftalen for 2016 - 2019

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i oktober 

2015 en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet.

Med aftalen blev partierne enige om at fordele midler fra satspuljen over de næste fire år 

til indsatser, der bl.a. skal komme de svageste ældre og demente til gavn. 

Der er afsat i alt 470 millioner kr. til en national handlingsplan for demens, som skal give 

demente og deres pårørende et bedre liv. Og 20 millioner kr. til en pulje, som blandt 

andre kommuner, frivillige foreninger mv., kan søge om midler fra til aktiviteter, der skal 

øge livskvaliteten hos de mere end 40.000 ældre, der i dag bor på plejehjem eller i 

plejebolig.

Med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder kan aktiviteterne bl.a. bidrage til at 

styrke den personlige og sociale trivsel på plejecentrene. Aktiviteterne kan eksempelvis 

være centreret omkring gode måltider, naturoplevelser, kulturelle tilbud eller 

besøgshunde, som kan stimulere og aktivere beboernes følelser og lysten til at 

kommunikere. 

Der er også afsat 100 millioner kr. af til, at beboere på plejehjem kan få tilknyttet faste 

læger, og 29 millioner kr. til, at sårbare ældre kan få opfølgende hjemmebesøg.

Satspuljepartierne har desuden afsat midler til en række forebyggelsesinitiativer. Det 

gælder eksempelvis 30 millioner kr. til sundhedstjek, der har til formål at opfange tegn på 
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sygdom og øge opmærksomheden om risikofaktorer, som eksempelvis kan motivere til at 

leve sundere.

Derudover er der afsat 25 millioner kr. til stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige 

misbrugere over 18 år kan indtage deres medbragte stoffer under hygiejniske forhold og 

under overvågning af kvalificeret personale, der kan gribe ind og hjælpe ved overdoser.  

En del af pengene fra dette års satspulje øremærkes til indsatser rettet mod mennesker 

med psykiske problemer. 

Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede ’Livslinien’ får 5 millioner kr. til at 

videreføre sin natåbning, og foreningen ’Det Sociale Netværk’ bevilges 1 millioner kr. til at 

arrangere næste års psykiatritopmøde, som bl.a. er med til at opbygge viden og udveksle 

erfaringer om psykiatrien generelt set. 

Derudover tildeles kampagnen ’EN AF OS’, der bl.a. har til formål at afstigmatisere

psykisk sygdom, midler til at fortsætte sit arbejde med at fjerne de tabuer og negative 

opfattelser, der alt for ofte kobles til mennesker med psykiske lidelser.

Fakta om satspuljeaftalen:

Med satspuljeaftalen er der i alt afsat 874,3 millioner kr. til følgende initiativer 

på sundheds- og ældreområdet: 

 National handlingsplan for demens 2025: 470 mio. kr. (2016-2019) 

 Faste plejehjemslæger: 100 mio. kr. (2016-2019) 

 Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 82,4 mio. kr. 

(2016-2017) 

 Sundhedstjek: 30 mio. kr. (2016-2019) 

 Opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre: 29 mio. kr. (2016-2019) 

 Stofindtagelsesrum: 25 mio. kr. (2016-2017) 

 Pulje til livskvalitet på plejehjem: 20 mio. kr. (2016-2019) 

 Screening for cystisk fibrose: 14,8 mio. kr. (2016-2019) 

 Projekt 'I sikre hænder': 14 mio. kr. (2016-2018) 

 Videreførelse af forebyggelsesindsatsen i forhold til seksuel og 

reproduktiv sundhed for unge: 10,6 mio. kr. (2017-2018 

 Erstatningsordning til andenhånds-eksponerede asbestofre: 10 mio. kr. 

(2016 og frem) 

 Styrket indsats for børn og unge som pårørende: 9 mio. kr. (2016-

2018) 

 Pulje til forebyggelse af narkotikadødsfald med udlevering af modgiften 

Naloxon: 8 mio. kr. (2016-2018) 

 Pulje til kompliceret sorg: 8 mio. kr. (2016-2019) 

 Kultur på recept: 8 mio. kr. (2016-2019) 

 Forskning i HPV-vaccinens bivirkninger: 7 mio. kr. (2016-2018) 
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 Børnehospice – Sankt Lukas Stiftelsen: 6 mio. kr. (2016-2018) 

 Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien: 6 mio. kr. (2016-

2019) 

 Videreførelse af kampagnen ’EN AF OS’: 6 mio. kr. (2017-2019) 

 Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede ’Livslinien’: 5 mio. kr. 

(2016-2019) 

 Nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter: 

3 mio. kr. (2017-2018) 

 Udbredelse af akuthjælpeordning: 1,5 mio. kr. (2016) 

 Det Sociale Netværk – afholdelse af Psykiatritopmøde 2016: 1 mio. kr. 

(2016 

Uddybning af de enkelte initiativer kan ses i bilaget: Aftale om satspuljen på 

sundheds- og ældreområdet for 2016 – 2019.

I slutningen af 2016 forhandles der igen satspulje.

Administration af ansøgningspuljerne på sundheds- og ældreområdet

Sundheds- og Ældreministeriet udbyder puljer, men den største del 

administreres af Sundhedsstyrelsen. Der kan dog også være puljer, som 

udbydes af Socialstyrelsen. Dette gælder områder indenfor psykiatri- og 

misbrugsområdet. 

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen udarbejder IKKE 

fremadrettede oversigter over de puljer, der er på vej. Når puljerne er 

færdigbeskrevet offentliggøres de løbende via deres nyhedsbreve..

Socialstyrelsen udmelder, som noget nyt, ansøgningspuljer via 

bekendtgørelser. Puljebekendtgørelserne forvarsles 6 – 8 uger før udmelding.

Administrationen følger løbende de ansøgningspuljer der kommer, og 

vurderer relevans ud fra følgende kriterier:

 Strategisk prioritering af projekterne, så de udvalgte understøtter 

organisationens overordnede strategi

 Sikring af balance mellem projekter og drift

 Sikring af, at projektledelse bliver forandringsledelse

 Resursetræk contra udbytte

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om satspuljeaftalen.

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 

 orienteres om satspuljeaftalen for 2016 – 2019 

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Notat om screening af puljer på sundheds- og ældreområdet medio 
september 2016 (1412631 - EMN-2016-02086)
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13 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 SOU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

Socialudvalget

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)



Socialudvalget - 04-10-2016 15:00 Side 33 af 36

14 (Åben) Fastlæggelse af mødeplan for Socialudvalget 2017
Sags ID: EMN-2013-01640

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 31. august 2016 mødeplan for 

afvikling af byrådets møder i 2017.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned 

mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Socialudvalget 

som hovedprincip afholdt i begyndelsen af hver måned.

 tirsdag den 10. januar

 tirsdag den 31. januar

 tirsdag den 7. marts

 Tirsdag den 4. april

 Tirsdag den 2. maj

 Torsdag den 15. juni

 Tirsdag den 15. august

 Tirsdag den 5. september

 Onsdag den 11. oktober

 Tirsdag den 7. november

 Tirsdag den 5. december

Møderne foreslås afholdt kl. 15.00.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at mødeplan for 2017 fastlægges. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Mødeplan for 2017 tiltrådt.
Møderne starter kl. 15.15.
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Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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15 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.
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Vedr. aktivitets og samværstilbud på Dagskolen Nordjylland. 

Dagskolen har 8 godkendte pladser og målgruppens alder er 18 – 35 år.  

 

 

Idet vi har stigende efterspørgsels på vores tilbud, ser vi det relevant at udvide tilbuddet 

med yderligere 2 godkendte pladser.  

 

 

Pt. har Dagskolen 8 borgere, der benytter tilbuddet. De 8 borgere har alle individuelle 

handleplaner, i forhold til aktiviteter, samvær og timeantal.  

1 borger = 9 timer/ugentligt  

2 borger = 16 timer/ugentligt  

2 borger = 21 timer/ugentligt  

1 borger = 22 timer/ugentligt  

1 borger = 22,5 timer/ugentligt  

1 borger = 27 timer/ugentligt  

Den enkelte borger udfylder hermed ikke en fuld plads ud på Dagskolen, som er 27 timer 

ugentligt. Ifølge borgernes handleplan, er der ikke nogen borger, der stopper i deres tilbud 

pt. og det næste halve år.  

Det er Dagskolens vurdering, er at vi kan rumme 2 borger mere, idet den enkelte borgerne 

ikke kan benytte en fuld plads, samtidigt med at Dagskolen har kapacitet i forhold til de 

fysiske rammer og strukturen omkring tilbuddet.  

Ændring af målgruppens alder.  

Dagskolen ansøger samtidigt om ændring af målgruppens alder fra nuværende 18- 35 år 
til at være 18- 50 år.  

Årsagen er, at Dagskolen har haft flere henvendelser indenfor den pågældende alder og 
kan heraf udlede, at der i lokalområdet er et behov for vores tilbud - også i alderen over 35 
år. 

Hvilken betydning vil det have for vores 18-35-årige borger, at aldersgruppen udvides til 50 
år?  

Når vi ser på borgernes relationer, ser vi, at det er borgernes interesser, og ikke alderen, 

der er afgørende. 18-årig kan gå fint i spænd med 28 årig, som igen kan gå i spænd med 

39 årig osv.  



 

 

På baggrund af ovenstående er det ønskelig at Dagskolen Nordjylland for en midlertidigt 

dispensation i forhold til godkendte pladser og målgruppens alder.   

Pt. har vi 2 konkrete henvendelser, begge fra Frederikshavns kommune.  

 

 

Yderligere vil jeg henvise til sidste tilsynsrapport 2015 og godkendelse/registrering af § 

104 tilbuddet.  

 

 

Som info har jeg talt med Henning Jacobsen, tilsynsførende fra Revas, om ovenstående.  

  

Hilsen  

Karen Henriksen 

Leder på Dagskolen Nordjylland  
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Dagskolen  Nordjylland  

Knivholtvej 24 

9900 Frederikshavn 

 www.dagskolen-nordjylland.dk      

 

Tillæg til ansøgning.  

Vedr. aktivitets og samværstilbud på Dagskolen Nordjylland. 

Dagskolen har sendt pr. 20.7.2016 en ansøgning til Frederikshavns kommune om yderligere 2 

pladser samt udvidelses af målgruppen alder.  

Vi har her efter følgende diskuteret om Dagskolen har ansøgt for snævret i forhold til målgruppens 

alder, der er ansøgt om op til 50 år.  

Overvejelser og diskussion: Kan vores § 104 tilbud kan tilbyde aktivitet og samværstilbud til 

borger, når borgerne er fx 52 eller 54 år, hvilket vi kan konkludere, at det kan vi. Dette sikre vi bla. 

ved observationer i den daglige kontakt med borgeren og ved handleplans møder, med fokus på om 

borger profetere af aktivitets og samværstilbud.  

Dagskolen er derfor kommet frem til, at vi ansøger om, at målgruppens alder, i ansøgningen skal 

være 60 år, i stedet for 50 år.  

 

Med venlig hilsen  

Karen Henriksen  

Leder  

Dagskolen Nordjylland  

 

 

        

 

http://www.njhus.dk/
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Oversigt over tiltag som kan sikre at borgere med demens ikke kommer i hjælpeløs tilstand ved at forlade hjemmet

Beskrivelse af tiltag Hvad siger loven? Faglige anbefalinger
Trædemåtter og sengealarmerbruges i 
borgers egen bolig til at advisere personalet 
om at borger har forladt sengen eller 
forladt egen bolig. Hjælpemiddelenheden 
har disse til udlån.

Tiltaget kan anvendes efter en individuel 
vurdering, såfremt den nedsatte funktionsevne 
er en konsekvens af en erhvervet mental 

svækkelse, der er fremadskridende (så som 

demens) kan anvendelsen af personlig alarm-

og pejlesystemer iværksættes, medmindre den 

pågældende modsætter sig dette (SEL § 125, 

stk. 2).

Hvis personen modsætter sig, kan 

kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om 

anvendelse heraf jf. SEL § 125, stk. 1.

Dette er stabile og effektive hjælpemidler 
som bruges meget ofte over hele 
kommunen.   

Dørmalerier og gardiner bruges til at 
tilsløre fx døre ud af afdelingen eller huset 
så borgere ikke tilfældigt går ud af en dør 
uden at have et egentligt formål med dette.
   

Tiltaget kan anvendes uden lovhjemmel Dette er et enkelt og stabilt tiltag, som 
forhindrer de dårligste borgere i at forvilde 
sig bort uden egentlig formål. 

Døralarmer bruges ved yderdøre til at 
advisere personalet om at borger forlader 
huset. Det kræver en permanent 
installation ved døren samt at borger bærer 
armbånd. 

Tiltaget kan anvendes efter en individuel 
vurdering, såfremt den nedsatte funktionsevne 
er en konsekvens af en erhvervet mental 

svækkelse, der er fremadskridende (så som 

demens) kan anvendelsen af personlig alarm-

og pejlesystemer iværksættes, medmindre den 

pågældende modsætter sig dette (SEL § 125, 

stk. 2).

Hvis personen modsætter sig, kan 

kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om 

anvendelse heraf jf. SEL § 125, stk. 1.

Dette er et stabilt og effektivt hjælpemiddel 
som bruges efter en individuel vurdering til 
beboere i de huse, hvor det er installeret. 
P.t. er det på Abildvej 12 og Søparken 2.

Låste døre bruges ved alle sidedøre i huset 
samt hoveddøre i aften og nattetimer. Det 
kræver at branddøre sikres med en 

Serviceloven vejl. nr. 8 af 15/2-2011 omkring 

magtanvendelser pkt. 52:
Dette er et tiltag som kræver en del 
opmærksomhed fra personalets side, da 
man ikke må låse døren for at forhindre at 
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nødknap i tilfælde af brand. Vedr. låste døre står der i vejledningen at, det 

ikke er lovligt at anvende kodelåse, der 

forudsætter indtastning af en særlig kode for, at 

døren åbnes, når beboeren ikke har 

forudsætning for at indtaste koden og aflåsning 

af udgangsdøren med henblik på at 

tilbageholde beboeren i boligen

Der er ikke tale om et generelt forbud mod 

aflåsning af hoved- og gadedør. Det afgørende 

er om beboeren kan komme ud når personen 

ønsker dette. 

Hvis vi låser borgerne inde, er det 

frihedsberøvelse, til hvilket der er et generelt 

forbud, med mindre der foreligger kar hjemmel 

jf. grundlovens § 71. 

Der er intet regelsæt der forbyder at aflåsning 

indefra af hoved- og gadedøre i det omfang, 

man normalt holder disse døre låste i 

almindelig beboelse for at forhindre tyveri eller 

besøg af uvedkommende. Dette gælder både 

dag- og nattetimer.

nogen går ud. Hvis personalet ønsker at 
forhindre at en dement beboer vil gå ud af 
døren, skal der anvendes 
socialpædagogiske redskaber for at 
forhindre dette.

Særlige døråbnere bruges ved yderdøre til 
at forsinke en borger, der ønsker at forlade 
huset. Det kræver en fast installation som fx 
dobbeltdørhåndtag, dobbelttryk på 
døråbner, eller en nøgle der hænger i en 
kæde diskret ved døren.

Tiltaget kan anvendes efter individuel 
vurdering. Særlige døråbnere hører under 
SEL § 125, stk. 3 og er ikke medtaget i stk. 2. 
Dvs. at der særlige døråbnere ikke må 
bruges uden en myndighedsafgørelse. 
Personer kan alene tilbageholdes med en 
særlig døråbner hvis bestemmelsen i SEL § 
127 om tilbageholdelse i egen bolig 
samtidig finder anvendelse.
Ved brug af særlige døråbnere skal 

Dette er et stabilt hjælpemiddel som er 
velegnet til at forsinke borger, men som 
kræver en del opmærksomhed fra 
personalet side. Nogle borgere kan betjene 
de særlige døråbnere hvorfor, det nok er 
mest effektivt i kombination med GPS .
Det bruges ved yderdøren på Rosengården 
samt på Strandgården hus 22 og 26.
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hensynet til beboernes frie færden sikres, 
således at beboere der ikke selv kan 
betjene døråbneren får den nødvendige 
hjælp hertil.

Mo Talk er et nyt tiltag under udvikling. Det 
er en TV skærm ved døren, som borgeren 
aktiverer når denne passerer, hvorefter et 
personale toner frem og opfordrer 
borgeren til at vente. Det bruges dermed til 
at forsinke en borger i at forlade huset. 

Det er endnu uklart hvordan lovgivningen 
er omkring den, men den kan formentlig 
sidestilles med andre ’forsinkere’ som 
anvendes efter individuel vurdering. 
Såfremt borgeren modsætter sig brugen, 
kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse 
om brugen efter SEL § 125 stk.3.

Hjælpemidlet er under afprøvning i Aalborg 
Kommune.
Obs., visse borgere med demens kan have 
svært ved at skelne mellem virkeligheden 
og det de ser på TV, derfor kan det være 
uvist hvordan de vil reagere på det de ser 
på skærmen.

Hegn og hække bruges til at afskærme 
udearealer og forhindrer borgere i at 
forlade udearealet. Kræver at de etableres 
kontinuerligt rundt om hele grunden samt 
der er låge med særlige låsemekanisme, så 
udefra kommende besøgende og personale 
samt udrykningskøretøjer har adgang. Kan 
kombineres med døralarmer ved låger eller 
elektroniske hegn lang hækkene.

Tiltaget kan anvendes uden lovhjemmel. Dette er et stabilt og effektivt tiltag som
naturligt stopper borgere i at forlade 
arealet. Desuden er det med til at dæmpe 
urolig og udadreagerende adfærd, da det 
giver borgeren bevægelsesfrihed i trykke 
rammer uden at denne føler sig overvåget 
af ledsagende personale. En ulempe kan 
være at nogle borgere godt kan finde ud af 
betjene de særlige låsemekanismer, derfor 
er det mest effektivt i kombination med 
døralarm eller GPS efter individuel 
vurdering. Der er etableret hegn med låge
på Abildvej 8 -10 – 12.

Elektroniske hegn (ikke at sammenligne 
med alm. el-hegn) bruges til udearealer og 
adviserer personalet når en borger forlader 
arealet. Det kræver at der er gravet kabler 
ned i jorden, samt at borger bærer 
armbånd.

Tiltaget kan anvendes efter en individuel 
vurdering, såfremt den nedsatte funktionsevne 

er en konsekvens af en erhvervet mental 

svækkelse, der er fremadskridende (så som 

demens) kan anvendelsen af personlig alarm-

og pejlesystemer iværksættes, medmindre den 

pågældende modsætter sig dette (SEL § 125, 

Dette er et stabilt og effektivt hjælpemiddel 
som adviserer personalet når borger 
forlader udearealet. Desuden er det med til 
at dæmpe urolig og udadreagerende 
adfærd, da det giver borgeren 
bevægelsesfrihed i trykke rammer uden at 
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stk. 2).

Hvis personen modsætter sig, kan 

kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om 

anvendelse heraf jf. SEL § 125, stk. 1.

denne føler sig overvåget af ledsagende 
personale. En ulempe kan være at nogle 
borgere forlader arealet så hurtigt, at det 
kan være vanskeligt at indhente borgeren. 
Derfor er det mest effektivt i kombination 
med GPS efter individuel vurdering. 
Hjælpemidlet bruges på Abildvej 10 og 12 
og Strandgården 20 – 22 – 24 og 26.

GPS og smartphone med ’find min tlf.’ app 
bruges til at finde borger, der ikke kan finde 
hjem. Kan etableres med elektroniske hegn 
så personalet adviseres når borgeren 
overskrider en nærmere defineret zone. 
Flere modeller fås med ’nødknap’ så den 
også kan bruges som nødkald. Det kræver 
at borgeren går med en GPS / telefon samt 
at personalet har en mobiltlf. til rådighed til 
opsporing. 

Tiltaget kan anvendes efter en individuel 
vurdering, såfremt den nedsatte funktionsevne 
er en konsekvens af en erhvervet mental 

svækkelse, der er fremadskridende (så som 

demens) kan anvendelsen af personlig alarm-

og pejlesystemer iværksættes, medmindre den 

pågældende modsætter sig dette (SEL § 125, 

stk. 2).

Hvis personen modsætter sig, kan 

kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om 

anvendelse heraf jf. SEL § 125, stk. 1.

Dette er et stabilt og effektivt hjælpemiddel
som bruges meget ofte over hele 
kommunen. Teknikken kan dog svigte da 
det står og falder med telekommunikation, 
sendeforhold og batterilevetider. Der 
kommer jævnligt nye modeller som bliver 
mere og mere brugervenlige dvs. med 
længere batterilevetid og mere ’handy’ fx

- Armbåndsure 
- Et der kan hænge i en kæde om 

halsen
- Der kan lægges i skosåler m.m. 

Der er forskel på hvor let den enkelte 
løsning er at tage af, for den demente.
Der er løbende driftsudgifter i form af 
betaling af abonnement.

Udarbejdet d. 15.4.2016 af ledende demenskoordinator Åse Hyldgård og jurist Karen Lind
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Vejledning til Servicelovens 

bestemmelser om magtanvendelse: 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135391 
 
Kort fortalt: 
Efter lovændringen med lov nr. 408 af 21. april 2010 kan der for en borger, der er omfattet af 
personkredsafgrænsningen i § 124 a, og hvis nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en 
erhvervet mental svækkelse – f.eks. en borger med demens - anvendes personlige alarm- eller 
pejlesystemer uden forudgående myndighedsafgørelse, med mindre den pågældende direkte modsætter 
sig anvendelsen, jf. servicelovens § 125, stk. 2. 
 
Baggrunden for lovændringen er, at det for borgere med en betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevnenedsættelse på grund af en demens kan være vanskeligt at opnå et informeret samtykke, og 
at tilstanden samtidig over tid ikke forbedres grundet sygdommens fremadskridende karakter. 
 
Alarm- eller pejlesystemet kan medvirke til, at en borger med demens kan findes, inden han eller hun 
risikerer at komme til skade. Formålet er således ikke at overvåge, hvad den pågældende foretager sig, men 
derimod at medvirke til, at borgeren med demens kan opretholde sin bevægelsesfrihed, samtidig med, at 
det er muligt at forhindre, at den pågældende forvilder sig bort og dermed udsætter sig selv for skade. 
 
Uanset ændringen med lov nr. 408 må anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer eller andre 
teknologiske redskaber ikke erstatte den socialpædagogiske indsats eller tjene som erstatning for den 
direkte kontakt mellem borgeren med demens og personalet. 
 
Hvis en borger med demens modsætter sig at bære et personligt alarm- eller pejlesystem, vil evt. afgørelse 
om, at pågældende alligevel skal udstyres med et sådant, kræve en myndighedsafgørelse af 
kommunalbestyrelsen. For at der kan træffes afgørelse efter § 125, stk. 2, sidste punktum, skal der 
foreligge den fornødne dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne (demens) og for den 
indsats, der i øvrigt udøves, samt pårørendes, herunder en eventuel værges, bemærkning til 
foranstaltningen. Afgørelse om anvendelse af et personligt alarm- eller pejlesystem over for borgere med 
demens, der modsætter sig brugen, vil henset til sygdommens fremadskridende karakter kunne træffes 
uden tidsbegrænsning, jf. § 125, stk. 2, 3. pkt. Kommunalbestyrelsens afgørelse vil kunne indbringes for det 
sociale nævn. 
 
At en afgørelse om anvendelse af alarm– eller pejlesystemer kan gøres tidsubegrænset betyder ikke, at 
kommunalbestyrelsen ikke løbende skal påse, at betingelserne for at opretholde beslutningen er til stede. 
Vurderes det derfor, at de materielle betingelser for at opretholde en beslutning om anvendelse af alarm- 
eller pejlesystem ikke længere er til stede, skal beslutningen ophæves. 
 
For borgere, der ikke er omfattet af den personkredsafgrænsning, der fremgår af servicelovens § 125, stk. 
2, som formuleret med lov nr. 408 af 21. april 2010, f.eks. udviklingshæmmede, er der ikke sket ændringer 
i, hvordan reglerne om alarm- eller pejlesystemer kan anvendes. 
 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135391
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Udtalelse vedr. opgradering af nødkaldeanlæg på Kastaniegården

Oprettet af: Louise Pedersen Sagsnr: EMN-2016-00042

Center: Sundhed og Pleje

Dato: 5. oktober 2016 Side 1 af 1

CenterMED i Center for Sundhed og Pleje støtter op om udtalelsen fra det lokale MED på Kastaniegården 

ang. opgradering af nødkaldeanlæg på Kastaniegården.

LokalMED Kastaniegården den 19/9 2016

Til stede: SSA Mette Rossen, SSH Anne Grethe Ritter, fys og næstformand Hanne Haugaard, AMR Karina 

Jensen, SPL Gitte Thaarup og formand Gitte Olesen.

Udtalelse fra det lokale MED vedr. nyt nødkald på Kastaniegården

Tilbud fra Tunstall gennemgås, og det lokale MED mener, at tilbuddet lever op til de krav og ønsker, som 

personale og borgere efterspørger. Især med vægt på:

 Tovejskommunikation

 Positionering på alle etager og ved alle udgangsdøre

 Mulighed for at se log på computer (den kommer evt. til at stå i kælderen)

 Personalesikring i tilfælde af et personale føler sig truet eller overfaldes

 Nærværsfunktion (vores dokumentation for tilsyn)

 Nem betjening og rengøring af kald og brik

Med venlig hilsen

LokalMED Kastaniegården
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Rammeaftalen er en årlig aftale om faglig udvikling, styring og ko-

ordinering af det højt specialiserede socialområde. 

 

Det er en aftale, der indgås af de 11 kommuner i Nordjylland og 

Region Nordjylland. 

 

Følgende sociale tilbud indgår i Rammeaftalen: 

 Alle regionale tilbud 

 Kommunale tilbud som anvendes af andre kommuner 

end driftsherren kan indgå 

 Kommunale tilbud der anvendes af mindst 4 kommuner 

ud over driftsherren skal indgå 

 Kommunale tilbud kan undtages af rammeaftalen, hvis 

der er tale om tilbud af åbenlys lav kompleksitet 

 

I 2016 var der 2.643 pladser i Rammeaftalen 

 Heraf 1.589 døgnpladser 

 Heraf 1.054 dagpladser 

 

Rammeaftaletilbuddene havde i 2016 et budget på ca. 1,8 mia. kr. 

 

 

FORORD 
Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde, og det er vigtigt, at vi står 

sammen om det - også på tværs af kommunegrænserne. 

 

Der er lidt over en halv million borgere i Nordjylland, hvilket gør Nordjylland til den mindste region i Danmark. Det gør 

samarbejdet på tværs af kommunerne særligt vigtigt. Især på det specialiserede social- og specialundervisningsom-

råde, hvor kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper.  

 

Med rammeaftalen 2017 har kommunerne indgået en aftale om at samarbejde på tværs af kommunerne og sikre 

udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser. Det sikrer dermed, at regionens borgere, uanset 

bopælskommune, altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. I 2017 arbejdes der bl.a. 

med at kvalificere misbrugsområdet, hvilket skal bidrage til at sikre, at udbuddet af indsatser til unge stofmisbrugere 

matcher kommunernes og borgernes behov. Rammeaftalen vil endvidere sætte ind med en styrkelse af arbejdet med 

borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

For at udnytte ressourcerne bedst muligt på det specialiserede socialområde anbefaler KKR Nordjylland, at de nordjy-

ske kommuner indgår i en fælles udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet. Ud over en takstreduktion, der skal give 

en mere effektiv drift af rammeaftaletilbuddene, anbefaler KKR Nordjylland, at kommunerne får et endnu større fokus 

på at sikre bedre sammenhæng mellem borgerens behov og det visiterede tilbud.  

 

KKR Nordjylland ønsker, at Rammeaftalen 2017 skal være startskuddet til en ny måde at tænke tværkommunalt sam-

arbejde på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal sætte rammen for, hvad de nordjyske kommuner 

fremadrettet skal samarbejde om. I 2017 samler vi derfor dem, som dagligt arbejder med det specialiserede social-

område til en drøftelse om, hvad fokus for samarbejdet skal være - både politikere, fagfolk og brugerorganisationer.  

 

Jeg ser frem til næste års dialog mellem politikere, fagfolk og brugerorganisationer. Det bliver en spændende proces, 

der kan bidrage til at løfte vores gode nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau samtidig med, at det vil bidrage 

til endnu bedre rammer for de nordjyske borgere i vores fælles rammeaftaletilbud. 

 

 

 

Mogens Gade, Formand for KKR Nordjylland 

August 2016 
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RESUME  
 

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og derfor har de 

også ansvaret for at udarbejde Rammeaftalen i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og 

en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne. 

 

Udviklingsstrategi 

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 

Nordjylland. Derfor vurderes det hvert år med udviklingsstrategien, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 

på området. Med Rammeaftalen 2017 konkluderes det, at de nordjyske kommuner på myndighedsniveau oplever, at der er 

sammenhæng mellem deres behov og de udbudte tilbud. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng mellem 

udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer. 

 

I udviklingsstrategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet 

anvende 2017 til at samle enderne i forhold til tidligere års fokusområder. Det medfører, at arbejdet med at kortlægge og 

målrette indsatsen til unge stofmisbrugere fortsættes, samt at der igangsættes initiativer, som kan styrke de nordjyske kom-

muners viden om borgere med svære spiseforstyrrelser. Derudover anvendes 2017 til at arbejde målrettet med gentænknin-

gen af Udviklingsstrategien, som fremadrettet skal sikre en visionær og strategisk Rammeaftale, der løbende understøtter 

udviklingen af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. 

 

Styringsaftale  

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære 

formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale 

tilbud i den nordjyske region. 

 

Af styringsaftalen for 2017 fremgår KKR Nordjyllands beslutning om at anbefale kommunerne og regionen, at der skal ud-

møntes en 2 pct. udgiftsreduktion på rammeaftaletilbuddene i 2017, og en samlet reduktion på 5 pct. frem mod 2020. I 

Styringsaftalen beskrives metode for udmøntning og monitorering af udgiftsreduktionen. 

  

 
 RAMMEAFTALENS  

FORMÅL 
 

Rammeaftalens formål 

Rammeaftalen skal sikre, at regionens borgere altid har ad-

gang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompe-

tencer i Region Nordjylland.  

 

Gennem rammeaftalesamarbejdet sikrer de 11 nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland at området koordineres, 

styres og udvikles. Det er særligt vigtigt i forhold til små og 

komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og 

ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. 

Samtidig sikrer rammeaftalen en effektiv udnyttelse af til-

buddene og områdets økonomiske ressourcer. 

 

 

 



 

 

UDVIKLINGSSTRATEGIEN 
 

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 

Nordjylland, så der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplekse problemer. Ud-

viklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Nordjylland oplever 

omkring det specialiserede social- og undervisningsområde.  

 

BALANCE MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL  

De nordjyske kommuner oplever på myndighedsniveau generelt, at der er god sammenhæng mellem deres behov og de 

udbudte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette gør sig både gældende i forhold til den 

nuværende situation og den forventede fremtidige efterspørgsel. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng 

mellem udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer.  

 

Også i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud melder kommunerne på myndighedsniveau om, at deres behov 

hænger godt sammen med kapaciteten. Det vurderes dog, at der fortsat er behov for fokus på kapaciteten grundet lav be-

lægning på enkelte tilbud jf. bilag 1. De lands- og landsdelsdækkende tilbud består af objektivt finansierede specialundervis-

ningstilbud, hvor seks tilbud dækker hele landet og et af de landsdelsdækkende tilbud dækker Nordjylland.  

 

Den gennemgående tendens i de enkelte kommuners strategier på områderne er, at kommunerne ofte prioriterer at løse de 

sociale opgaver i nærmiljøet. Løsninger i nærmiljøet giver som udgangspunkt de bedste muligheder for lokalt at tilbyde sam-

menhængende og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers behov, og mindsker risikoen for, at borgere med specielle 

handicaps isoleres fra familie og netværk som led i specialiserede forløb. I Nordjylland er der imidlertid samtidig en fælles 

forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige 

indsatser, der imødekommer alle behov. Nogle indsatser forudsætter en så højt specialiseret viden, eller er målrettet så små 

målgrupper, at der ikke vil være et fagligt eller økonomisk bæredygtigt grundlag for, at de kan være til stede i alle kommuner. 

Kommunerne samarbejder derfor i regi af rammeaftalen med hinanden og Region Nordjylland om at koordinere og sikre, at 

de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs af kommunegrænserne.   

  
FAKTA OM  
UDVIKLINGSSTRATEGIEN 

Udviklingsstrategien skal: 

 sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i Nord-

jylland 

 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, så ekspertise og ressourcer på særlige om-

råder anvendes hensigtsmæssigt. 

 

Udviklingsstrategien skrives på baggrund af de kommunale 

myndigheders indmeldinger om behov for antal, indhold og 

omfang af tilbud, og på baggrund af driftsherrernes indmel-

dinger om forventninger til etablering og planlægning af nye 

foranstaltninger. 

Det kommunale myndighedsniveau er kommunernes visita-

tionsfunktioner, som har ansvaret for at borgerne visiteres 

til de tilbud, som borgeren har behov for. 

 

 



 

 

FOKUSOMRÅDER 

Med udviklingsstrategien kan der aftales fokusområder, som kommunerne vil arbejde med i det pågældende år. I udviklings-

strategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet anvende 

2017 til at arbejde videre med tidligere års fokusområder og til at arbejde målrettet med gentænkningen af Rammeaftalen. 

 

Central udmelding om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser 

Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding, der retter fokus på målgruppen af børn, unge og 

voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud. Der er indhentet oplysninger om målgrup-

pens størrelse i Nordjylland, og det står klart, at der er tale om en meget lille målgruppe.  

 

Som følge af at det er meget få borgere i Nordjylland, der både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabilite-

rende tilbud, så melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Kommunerne har sjældent borgere i målgruppen, 

hvilket betyder, at der ikke er opbygget en solid viden i kommunerne om de specialiserede tilbud og indsatser. Eksempelvis 

er der så få borgere i målgruppen i Nordjylland, at flere kommuner melder, at de ikke har haft borgere i målgruppen i de 

sidste 2 år. Der igangsættes en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørni-

veauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen af børn, unge og voksne med svære spise-

forstyrrelser. Initiativerne implementeres i 2017 og evalueres herefter med henblik på en vurdering af om de har givet det 

ønskede resultat. 

 

Misbrugsområdet i Nordjylland 

Indmeldingerne til de seneste års udviklingsstrategier har vist, at der er behov for, at misbrugsområdet gives et særligt fæl-

leskommunalt fokus, hvorfor det blev valgt som fokusområde med udviklingsstrategien 2016. I indmeldingerne til Udviklings-

strategien 2017 melder de nordjyske kommuner om, at der fortsat er behov for at sætte fokus på misbrugsområdet. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommu-

nerne særligt oplever udfordringer med udbuddet af indsatser til denne målgruppe. Formålet er at sikre, at der på tværs af 

kommunegrænserne er et tilstrækkeligt udbud af tilbud til målgruppen i Nordjylland. Arbejdsgruppen afrapporterer inden 

udgangen af 2016, og 2017 vil blive anvendt til at følge op på arbejdsgruppens arbejde. 

  

 
CENTRALE  
UDMELDINGER 

I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen be-

sluttede Folketinget, at etablere en national koordinations-

struktur, som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er at 

forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af det højt 

specialiserede social- og specialundervisningsområde.  

 

Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud 

og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt 

af indsatserne på området. I regi af national koordination 

kan Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger.  

 

En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurde-

rer, at der er behov for at sætte særligt fokus på en mål-

gruppe for at indsatsten sikres og videreudvikles. Der er ud-

sendt Centrale Udmeldinger på i alt tre målgrupper, hvor 

den seneste var målgruppen ”Børn, unge og voksne med 

svære spiseforstyrrelser”. 

 

Socialstyrelsen kan udsende centrale udmeldinger årligt pr. 

1. november til behandling i den kommende rammeaftale. 

Det er pt. ikke afklaret om Socialstyrelsen udmelder en 

målgruppe til behandling med næste Rammeaftale. 

 



 

 

DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 

 

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er, at 

understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed 

har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.  

 

Forskellen på det forstærkede samarbejde og det ”almindelige” rammeaftalesamarbejde er, at de få tilbud, der er omfattet 

af det forstærkede samarbejde, er udvalgt fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Tilbud under det 

forstærkede samarbejde udvælges af et ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets målgruppe, kompetencer 

og specialiseringsprofil samt om det er det eneste tilbud af sin slags, der er i landsdelen. 

 

For alle tilbud der er med i det forstærkede samarbejde gælder følgende vilkår: 

 Beskyttede konkurrencevilkår: De øvrige kommuner i regionen forpligter sig til ikke at oprette nye tilbud med samme 

indhold som de udpegede tilbud 

 Systematisk, formaliseret og forpligtende dialog: Der er krav til driftsherren for de udvalgte tilbud om at være åben 

og gennemsigtig i driften for at give løbende indsigt i tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed. Samtidig er 

kommunerne på myndighedsniveau forpligtet til at give udtryk for eventuelle ønsker om ændringer i ydelser eller 

indhold 

 Tidlig fælles indsats: Driftsherren er forpligtet til at gøre opmærksom på begyndende vanskeligheder i tilbuddets 

faglige eller økonomiske bæredygtighed, hvorefter kommunerne forpligter sig til at indgå i en tæt dialog med drifts-

herren om mulige løsninger. 

 

Det forstærkede samarbejde giver et samlet sæt af klare dialogforpligtelser mellem myndighed og driftsherre med det formål 

at sikre, at de udvalgte tilbuds højt specialiserede kompetencer bevares i Nordjylland. Dette er ikke for at lave en fastfrysning 

af tilbuddene, men derimod en forpligtelse om at sikre dialogbaseret udvikling, så eventuelle ændringer og omlægninger sker 

på en koordineret og styret måde.  

 

  

 
TILBUD OMFATTET AF  
DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 
 

Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde: 

 

Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder Enterne og Spe-

cialbørnehaven Birken 

Målgruppe: udviklingshæmmede børn og unge med hoved-

diagnosen autisme ofte kombineret med særlig kompleks 

adfærd 

Neurocenter Østerskoven 

Målgruppe: unge og voksne mennesker med moderat, svær 

til meget svær medfødt hjerneskade 

Rehabiliteringscenter Strandgården  

Målgruppe: voksne mennesker med svær til meget svær 

hjerneskade 

Specialbørnehjemmet Kvisten  

Målgruppe: børn og unge med betydelig og varig nedsat 

funktionsniveau som har særligt behov for sygepleje 

Institut for Syn og Hørelse  

Målgruppe: mennesker med nedsat syn og hørelse eller an-

dre kommunikationsproblemer 

Taleinstituttet og Hjerneskade Center Nordjylland 

Målgruppe: Børn med massive sproglige og kommunikative 

vanskeligheder samt mennesker med følger efter erhvervet 

hjerneskade 

 

Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen (afventer DAS)  

 

For mere information om det forstærkede samarbejde hen-

vises til dette link 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/forstaerket-samarbejde.aspx


 

 

STYRINGSAFTALEN 
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære 

formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale 

tilbud i den nordjyske region. 

 

Styringsaftalen skal sikre, at rammeaftaletilbuddene er økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og ydelse, samt 

har de bedste muligheder for udvikling. For at sikre dette, er Styringsaftalen baseret på følgende principper: 

 

Incitament til effektiv drift 

Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige til-

pasning af kapaciteten. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser og for at minimere risikoen for 

underskud. For at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet kan driftsherre foretage midlertidige ændringer af tilbud i 

form af kapacitetstilpasninger. Endvidere skal myndighed have incitament til at indgå rettidig dialog med driftsherren om 

forventninger og ændringer i efterspørgslen.  

 

Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede 

Sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet efter samme principper. Takstsystemet skal være 

gennemsigtigt og understøtte en god sammenhæng mellem pris, indsats og borgerens behov. Administrationen af takstsy-

stemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for differentiering.  

 

Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen  

Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind. De indarbejdede beregningsgrundlag, som er grundlag for tak-

sterne, skal være realistiske i forhold til de faktiske forventede omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten 

skal være med til at sikre kendskab til pladsbehovet samt sikre takststabilitet. 

 

Udviklingstiltag 

Driftsherren skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.  Omfanget af udviklingstiltag kan fastsættes i den årlige 

rammeaftale.   

Styringsaftalen lægger rammerne for økonomi- og kapaci-

tetsudviklingen, herunder: 

 Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af 

styringsaftalen. 

 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 driftsher-

rens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt 

i rammeaftaleregi. 

 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. 

 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om over-

tagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket 

omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de 

øvrige kommuner. 

 
FAKTA OM 
STYRINGSAFTALEN 

 



 

 

 

UDGIFTSREDUKTION PÅ RAMMEAFTALEOMRÅDET 2017-2020 

KKR Nordjylland anbefaler de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, at der udmøntes en udgiftsreduktion på ramme-

aftaletilbud på 2 pct. i 2017, stigende til i alt 5 pct. i 2020. 

 

I 2015 besluttede KKR Nordjylland at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enheds-

omkostningerne i udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end sammenlignelige tilbud fra andre regi-

oner.  I den forbindelse pegede analysen på behov for en mere målrettet visitation, eftersom der var tegn på, at de nordjyske 

borgere på nogle områder blev overvisiteret, det vil sige, at borgeren har fået tildelt flere ydelser. Det betyder dels, at bor-

geren får ydelser som de ikke har behov for, og det kan også resultere i, at borgeren ikke kan magte alle de ydelser eller tilbud 

som borgeren modtager. 

 

På baggrund af analysen har KKR Nordjylland besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvis 

via en generel takstreduktion og delvis via dialog mellem de kommunale myndighedsfunktioner og de udførende driftsherrer, 

hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering. 

 

Takstreduktion 

Den enkelte driftsherre i Nordjylland skal reducere sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet med 1 pct. i 2017 

og i alt 2,5 pct. frem mod 2020.  

 

Dialogbaseret tilgang 

Myndighedskommunen og driftsherren skal gennem dialog sikre en direkte udgiftsreduktion for myndighedskommunens ud-

gifter til borgere i rammeaftaletilbud. Dette kan ske bl.a. ske gennem de redskaber KKR’s analyse anbefalede, herunder en 

mere målrettet visitering og revisitering. Driftsherre er forpligtet til at gå aktivt ind i dialogen med myndighed med henblik 

på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion.  

 

Der følges op på udgiftsreduktionen løbende, og det vil i den forbindelse vurderes om udgiftsreduktionen opnås, eller om 

der er behov for yderligere konkrete tiltag  

Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 2017-

2020 

 

 2017 2018 2019 2020 I alt 

Årlig udgifts- 

reduktion 

2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 

- heraf generel 

takstreduktion 

1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 

- heraf dialog-

baseret tilgang 

1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 

 

 
FAKTA OM  
UDGIFTSREDUKTIONEN 



 

 

GENTÆNKNING AF RAMMEAFTALEN I 2018 
 

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftalen 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til 

udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Gentænkningen af Rammeaftalen skal medvirke til, 

at alle relevante parter bliver involveret i udarbejdelsen af Rammeaftalen både fra brugerorganisationerne og fra fagligt og 

politisk niveau i kommunerne og Region Nordjylland.  

 

Rammeaftalen er indtil nu blevet udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer, der er udfyldt af de nordjyske kommuner og 

Region Nordjylland. Spørgeskemaerne har givet indblik i kommunernes forventninger til hvilke typer tilbud, der er behov for 

i det kommende år, samt hvilke tendenser og udfordringer som kommunerne og regionen oplever på området. Fokusområ-

derne har dermed været valgt ud fra tendenser og udfordringer, der var flest af. Det har betydet, at de enkelte kommuner 

og regionen ikke har haft løbende indflydelse på udvælgelse af fokusområder eller haft mulighed for at indgå i en afklarende 

dialog om de oplevede tendenser og udfordringer. Der ønskes fremadrettet fokus på dialog og en større involvering af rele-

vante parter.  

 

Gentænkningen af Rammeaftalen skal således bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegning af 

områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikerne i de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland, ligesom fagfolk og brugerorganisationer skal inddrages løbende i arbejdet med 

Rammeaftalen. Gennem dialogen skal det sikres, at de hovedtendenser og temaer der går på tværs af kommunerne italesæt-

tes og drøftes og på baggrund heraf udvælges relevante fokusområder, som der skal arbejdes med i de kommende år. Rele-

vante emner kan eksempelvis være de tilbudstyper, der går på tværs af kommunerne som Social Tilsyn eller Børnehus Nord. 

 

  

 
PROCES FOR  
RAMMEAFTALEN 2018 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftalen 2018 hol-

des der tre møder, hvor en bred række af interessenter in-

viteres til at gå i dialog om udvikling af det specialiserede 

socialområde. 

 

Kickoff-møde 

 Tidspunkt: 24. oktober 2016 

 Deltagerkreds: Politikere, brugerorganisationer, 

embedsmænd 

 Formål: Skyde processen i gang samt informere og 

gå i dialog om det kommende arbejde  

 

Workshop for fagfolk og brugerorganisationer 

 Tidspunkt: januar 2017  

 Deltagerkreds: kommunale og regionale fagfolk 

samt repræsentanter fra brugerorganisationer 

 Formål: at identificere hovedtendenser og udfor-

dringer på det specialiserede socialområde i Nord-

jylland 

 

Politisk temadag 

 Tidspunkt: april 2017 

 Deltagerkreds: politikere og embedsmænd fra de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland 

 Formål: at drøfte og udpege temaer, som man øn-

sker at samarbejde om på tværs af kommunerne og 

regionen  



 

 
 
 

 

 

 

BILAG 

Bilag til Udviklingsstrategi 2017 

 

Bilag 1: Specifikation til Udviklingsstrategien 

En uddybning til Udviklingsstrategien der er rettet mod 

det administrative niveau i kommunerne og regionen  

 

Bilag 2: Afrapportering på den centrale udmelding vedr. 

spiseforstyrrelser 

De nordjyske kommuners og Region Nordjyllands svar på 

Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med 

svære spiseforstyrrelser 

 

Bilag 3: Model for forstærket samarbejde 

En beskrivelse af modellen og principperne for det for-

stærkede samarbejde i Nordjylland 

 

Bilag 4: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

En beskrivelse af tilbuddene omfattet af det forstærkede 

samarbejde for 2017-2019 

 

 

 

 

Bilag til Styringsaftale 2017 
 

Bilag 5: Specifikation til Styringsaftalen 

En uddybning til Styringsaftalen der er rettet mod det ad-

ministrative niveau i kommunerne og regionen  

 

Bilag 6: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud 

En beskrivelse af de supplerende specifikke aftalevilkår 

for de enkelte specialundervisningstilbud, der drives af 

Region Nordjylland 
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Hent bilag på hjemmesiden: 

www.rammeaftalernord.dk 
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Proces for gentænkning af Rammeaftalen 2018

Formål

Gentænkningen af Rammeaftalen 2018 er sat i gang for at sikre en mere strategisk rammeaftale, der i højere grad kan 

bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne i Region Nordjylland. 

Med gentænkningen er der fokus på at gøre tingene mere enkelt, skabe mindre papir og mere dialog. Derfor sendes der 

ikke længere spørgeskemaer ud omkring indmeldinger til rammeaftalen. I stedet sættes der en proces i gang, der dels skal 

sikre dialog om, hvilke udfordringer der rører sig for borgere og medarbejdere, og dels skal sikre et politisk og strategisk 

fingeraftryk på samarbejdsprojekterne i de kommende år på det specialiserede socialområde. 

Processen

I forbindelse med at der skabes en mere faglig og politisk involverende proces er der tre vigtige datoer:

 24. oktober 2016: Kick-off til gentænkningen af rammeaftalen (ifm. temadag om socialøkonomiske virksomheder)

 Januar/februar 2017: Workshop for fagfolk og brugerorganisationer

 April 2017: Politisk temadag

For at sikre en så enkel proces som muligt afholdes kick-off’en på den årlige temadag for brugerorganisationer, politikere 

og embedsmænd, og temadagen i april erstatter det årlige politiske forårsmøde i rammeaftaleregi.

Kick-off

Gentænkningen af Rammeaftalen 2018 skydes i gang med en kick-off, hvor brugerorganisationer, embedsmænd og poli-

tikere vil blive præsenteret for gentænkningsprocessen efterfulgt af drøftelser om, hvordan alle parter kan og skal være 

med til at sikre et fagligt og strategisk samarbejde i hele landsdelen på det specialiserede socialområde.

Workshoppen

Gennem rammesættende temaer og emner vil fagfolk og brugerorganisationer drøfte, hvilke udfordringer og tendenser på 

det specialiserede socialområde, som bør have tværkommunalt politisk fokus. Via drøftelser vil disse blive kvalificeret, 

konkretiseret og sat ind i en fælles nordjysk kontekst.

Politisk temadag

Konklusionerne fra workshoppen bæres videre til en temadag med politikere og embedsmænd med henblik på at få en 

strategisk politisk drøftelse af, hvor der er behov for, at der igangsættes et arbejde på tværs af kommunerne og regionen. 

Processen kan illustreres således:
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DISPONERING 

midler til værdig ældrepleje
2016 samt

2017 og kommende år



Midler afsat til værdig ældrepleje

2016  2017  2018  2019  2020

Mio. kr.                                    ca.   13,7  13,7   13,7   13,7   13,7

Side 2



Disponeringen tager afsæt i 

 Den godkendte Værdighedspolitik i Fr.havn Kommune

 Fortsat fokus på strategien:

Borgere skal i højere grad være uafhængige af kommunen, 
dem der kan selv, skal selv.

 Sikring og understøttelse af serviceniveauet :

På tværs af alle indsatsområder, med fokus på faglighed, 
kompetencer, den enkelte borger, boligbehov, m.m.

Side 3



2016

 Værdighedsmidlerne disponeres i 2016 således:

Administrative forslag der er politisk behandlede og godkendte:

• Etablering af nyt dagtilbud til demente.

• Mobilitet i ældreplejen.

Administrative forslag der endnu ikke er politisk behandlede:

• Tilbud til udadreagerende demente.

• Opgradering af aflastningspladser på Kastaniegården. 
(demenssikring, træningssal m.v.).

• Pulje til de allersvageste.

• Fastholdelse af serviceniveau.
Side 4



2017

 Der anvendes ca. 4,5 mio. kr. til de allersvageste ældre, der 
defineres som:

• Udadreagerende demente 

• Særlige sårbare ældre

• Demente på specialområdet

Midlerne afsættes i en pulje i Social-og Sundhedsmyndighed, og 
anvendes efter konkrete vurderinger

Side 5



2017

 Der anvendes ca. 2,0 mio. kr. til velfærdsteknologiske tiltag:

• Innovative/fleksible løsninger, til understøttelse af 
plejeopgaver, og den enkelte borgers livskvalitet.

Midlerne afsættes i en pulje i Social-og Sundhedsmyndighed, og 
anvendes efter konkrete vurderinger

Side 6



2017

 Der anvendes ca. 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling:

• Til sikring og udvikling af de faglige færdigheder, således at 
medarbejdere altid har de bedste forudsætninger for 
opgaveløsningen og kendskab til borgernes plejebehov.

Midlerne afsættes i en pulje i Sundhed- og Pleje, og anvendes 
efter konkrete vurderinger.

Side 7



2017

 Der anvendes ca. 6,2 mio. kr. til sikring af serviceniveauet:

• Iht. budgetforslaget for 2017 anvendes midlerne til delvis 
imødegåelse af indregnede besparelser, således at der ikke 
sker serviceforringelser på området.

Midlerne er modregnet i 2017 og fremadrettet, og medgår til 
nedskrivning af de indregnede besparelser.

Side 8
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1. Socialtilsyn Nords årsrapport for 2015 

1.1. Indledning 
 
Formålet med tilsynsreformen og etableringen af socialtilsynene med virkning fra 1. januar 2014 var at løfte 
kvaliteten på de sociale tilbud (forstået som både plejefamilier og sociale tilbud). Derudover skulle der 
sikres et systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt tilsyn.  
 
Socialtilsyn Nord har som mission valgt: Socialtilsyn Nord løfter kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud. 
Visionen er, at Socialtilsyn Nord skal have: De bedste sociale tilbud og plejefamilier til vores udsatte, børn, 
unge og voksne. Og værdierne som Socialtilsyn Nord bygger sit arbejde på er: Dialog, Troværdighed og 
Faglighed.   
 
Afsættet i Socialtilsyn Nords arbejde er det som var formålet med etableringen af socialtilsynet og 
Socialtilsyn Nords valgte mission, vision og værdier. Det er det som Socialtilsyn Nord til stadighed stræber 
efter at leve op til.  
 
En del af reformen var også, at de enkelte socialtilsyn hvert år skal afgive en årsrapport om tilbuddenes 
kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og 
det almene ældreområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet. 
Derudover skal årsrapporten sendes til Socialstyrelsen og den skal offentliggøres på tilsynets hjemmeside. 
 
Dette er Socialtilsyn Nords årsrapport for 2015. 
 
I løbet af 2014 og 2015 skulle alle eksisterende plejefamilier og tilbud regodkendes. Det vil sige de skulle 
godkendes på ny og med afsæt i den kvalitetsmodel, der også blev indført med tilsynsreformen. Det store 
og omfattende arbejde med at regodkende ca. 1100 plejefamilier og ca. 325 tilbud i Nordjylland er nu 
afsluttet.  Derfor har Socialtilsyn Nord fundet det naturligt, at en analyse af disse mange regodkendelser 
skulle være udgangspunktet for vurderingen af, hvordan Socialtilsyn Nord i dag vurderer tilbuddenes 
kvalitet.   
 
Hvad er status for kvaliteten i forhold til de enkelte temaer i kvalitetsmodellen, og hvor ser Socialtilsyn 
Nord på den baggrund der er udviklingspotentialer? Det og meget andet kan der læses om i denne rapport. 
 

Tilbagemelding fra et tilbud, som opfølgning på tilsynsbesøg 

 
”[…] Vi har oplevet, at dialogen har været i højsædet og der er vist stor tillid til os som individer samt 
organisation. Dette gælder både beboerne der har været interviewet, samt medarbejdere og ledelse. Trods 
det, at vi ikke scorer så højt på nogle parametre i forhold til kvalitetsmodellen, er det min klare opfattelse, 
at I bakker op om og kommer med vejledning i hvorledes vi kan gøre det bedre i forhold til konkrete 
problematikker - Dette uden at virke belærende eller bedrevidende. Ligeledes er oplevelsen, at der alle 
gange er taget hensyn til beboergruppens sårbarheder og vanskeligheder, således de har følt sig trygge i 
konsulentens nærvær.” 
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1.1 Opbygning af årsrapporten 
 
Årsrapporten er bygget op som følger: 

 I kapitel 2 redegøres for tilsynets vurdering af plejefamilierne og tilbuddenes generelle kvalitet. 
Afsættet for vurderingen er de regodkendelser som tilsynet har lavet 2014 og 2015 af samtlige 
tilbud og plejefamilier. Der tages udgangspunkt i kvalitetsmodellernes temaer 

 I kapitel 3 foretages en kvantitativ redegørelse for tilsynets virksomhed i 2015, herunder antal 
driftstilsyn og regodkendelser, effektuerede skærpede tilsyn og modtagne whistleblows 

 I kapitel 4 gives en kort beskrivelse af tilsynets økonomi og budgetudvikling for 2015 

 Til slut en samlet konklusion på årsrapporten.  
 

1.2 Metodeafklaring 
 
Kvalitetsaspektet er afdækket ved at afholde interne workshop-sessioner. Der har været afholdt i alt fire 
workshops fordelt på plejefamilieområdet, tilbudsområdet, det juridiske område og det økonomiske 
område. I de enkelte workshops har både medarbejdere og ledelse været repræsenteret.  Derudover har 
de enkelte workshops været sammensat så bredt som muligt. I workshoppen på tilbudsområdet har der 
f.eks. deltaget konsulenter med erfaringer fra både børne-/ungeområdet, voksenområdet og området 
udviklingshæmmede. De medarbejdere, der har deltaget i workshops, har inden disse er blevet afholdt 
drøftet fokuspunkterne på personalemøder, for at sikre at alle har haft mulighed for at bidrage med deres 
oplevelser og erfaringer med kvaliteten. De enkelte workshops har haft en varighed af i alt fire timer. 
 
Formålet med de enkelte workshops har været at samle op på de oplevelser og erfaringer, som 
medarbejderne har gjort i løbet af 2014 og 2015, og anvende disse som et kvalitativt supplement til det 
kvantitative datagrundlag.  
 
Til at kvalificere drøftelserne i workshop-sessionerne er der indsamlet kvantitative data ved at trække i 
tilsynenes produktionsdatabase, Tilsyn.dk.  
De kvalitative data der indgår i rapporten bygger således på udsagn fra workshops og har dermed karakter 
af stikprøver. Det samme gør sig gældende for de kvantitative data, idet alene scoren for nogle og ikke alle 
indikatorer indgår i rapporten. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at de kvalitative og kvantitative 
data samlet set er egnet til at belyse de overordnede tendenser på området. 
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2. Kvaliteten i tilbuddene 

2.1 Belysning af kvaliteten 
 
De fem socialtilsyn har for 2015 valgt, at afsættet for socialtilsynets generelle overvejelser om tilbuddenes 
kvalitet skal være de regodkendelser, som tilsynet har foretaget i løbet af 2014 og 2015. Selvom 
årsrapporten for 2015 primært skal omhandle tilsynets arbejde dette år, er 2014 taget med for at bidrage 
til det fulde billede af en meget central del af tilsynsreformen – regodkendelsen af de eksisterende tilbud 
og plejefamilier.  
 
Kvalitetsvurderingerne af tilbuddene foretages ud fra de to kvalitetsmodeller der eksisterer for henholdsvis 
familieplejeområdet og tilbudsområdet.  På tilbudsområdet er belysning af kvaliteten opdelt på børne-
/ungeområdet, voksenområdet og blandede tilbud (børn og voksne).  
 
I kvalitetsmodellerne indgår der syv individuelle temaer, som hver vil blive gennemgået i redegørelsen for 
tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet. De syv temaer fremgår af tabel 2.1.1 nedenfor.   
 
Tabel 2.1.1: Kvalitetsmodellens temaer 

Kvalitetsmodel temaer 

1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Selvstændighed og relationer 

3. Målgruppe, metoder og resultater 

4. Organisation og ledelse / Familiestruktur og familiedynamik 

5. Kompetencer 

6. Økonomi 

7. Fysiske rammer 

 
Under hvert tema har de fem socialtilsyn i fællesskab udvalgt én indikator, som fremhæves og belyses i den 
kvalitative redegørelse. I valget af indikatorer har der været fokus på borgerperspektivet, således at 
bedømmelserne har kunnet ses i relation til den kvalitet borgerne oplever i de enkelte tilbud og 
plejefamilier. De valgte indikatorer fremgår af tabel 2.1.2 nedenfor. 
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Tabel 2.1.2: Socialtilsynenes udvalgte indikatorer i årsrapporten 
 Plejefamilier Børn/ungeområdet Voksenområdet 

Tema 1 
Uddannelse og 
beskæftigelse 

Indikator 1.a – Barnet er 
i undervisningstilbud osv. 
 

Indikator 1.b - Borgerne er i 
undervisningstilbud osv. 
 

Indikator 1.b - Borgerne er i 
undervisningstilbud osv. 
 

Tema 2 
Selvstændighed 
og relationer 
 

Indikator 2.a – Barnet 
indgår i sociale 
relationer, fællesskaber 
og netværk i det 
omgivende samfund 
 

Indikator 2.b - Borgerne 
indgår i sociale relationer, 
fællesskaber og netværk i 
det omgivende samfund 
 

Indikator 2.b - Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber og 
netværk i det omgivende samfund 
 

Tema 3 
Målgrupper og 
metoder og 
resultater 

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

Indikator 3.c - Tilbuddet kan 
dokumentere positive 
resultater i forhold til 
opfyldelsen af de mål de 
visiterende kommuner har 
opstillet for borgerens 
ophold  
 

Indikator 3.c - Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater i 
forhold til opfyldelsen af de mål de 
visiterende kommuner har opstillet 
for borgerens ophold 
 

Tema 4 
Organisation og 
ledelse 

Indikator 7.a – 
Plejefamilien har 
overskud til at varetage 
opgaven som 
plejefamilie 
 

Indikator 9.a - Borgerne har 
i forhold til deres behov, 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer 
 

Indikator 9.a - Borgerne har i 
forhold til deres behov, 
tilstrækkelig kontakt til personale 
med relevante kompetencer 
 

Tema 5 
Kompetencer 

Indikator 8.b – 
Plejefamilien er 
kompetente til at drage 
omsorg for barnets 
særlige behov, udvikling 
og opdragelse 
 

Indikator 10.b – Det er 
afspejlet i medarbejdernes 
samspil med borgerne, at 
medarbejderne har 
relevante kompetencer 
 

Indikator 10.b – Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer 
 

Tema 6 
Økonomi 

Indikator 9.a – 
Plejefamiliens disponible 
indkomst giver grundlag 
for at sikre barnet stabile 
rammer og vilkår 
 

Indikator 12.a – Tilbuddets 
budget afspejler tilbuddets 
målgrupper, metoder samt 
tilbuddets planer for faglig 
udvikling og større 
ændringer 
 

Indikator 12.a – Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgrupper, 
metoder samt tilbuddets planer for 
faglig udvikling og større ændringer 
 

Tema 7 
Fysiske rammer 

Indikator 10.a – Barnet 
trives i de fysiske rammer 
 

Indikator 14.a – Borgerne 
trives med de fysiske 
rammer 
 

Indikator 14.a – Borgerne trives 
med de fysiske rammer 
 

 
Socialtilsyn Nord har i tillæg til de fælles indikatorer valgt yderligere indikatorer ud til analyse under de 
enkelte temaer, hvor disse har været skønnet relevante for fremstillingen.  
 
Indikatorerne i kvalitetsmodellen scores på en skala fra 1 til 5. Bedømmelsen 1 betyder at man i meget lav 
grad opfylder indikatoren, mens 5 i den anden ende af skalaen betyder at man i meget høj grad opfylder 
indikatoren.  
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2.2. Det generelle indtryk af kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilier 
 
Med udgangspunkt i de fælles udvalgte indikatorer er det tilsynets overordnede vurdering, at tilbuddene i 
høj til meget høj grad lever op til tilsynslovens krav til tilbuddenes kvalitet. Dette understøttes af, at 
bedømmelserne på tværs af de forskellige tilbudsområder i løbet af 2014 og 2015 er på 4,2 ud af 5. De 
gennemsnitlige tal dækker dog over variationer og nuancer ift. de enkelte tilbud, hvor nogen har fået 
bedømmelsen 1, andre bedømmelsen 2 eller 3 og endelig et stort flertal, som har fået bedømmelsen 4-5. 
 
 
Tabel 2.2.1: Gennemsnitsbedømmelser 

 
 

 
 
 
 
 

 

Af tabel 2.2.1 ses det, at familieplejeområdet har fået en gennemsnitlig bedømmelse på 4,4 ud af 5, mens 
tilbudsområdet svinger mellem 4,0 og 4,2. Plejefamilieområdet er således gennemsnitligt bedre bedømt 
end de øvrige tilbudsområder med 5 %. Voksenområdet er med en gennemsnitlig bedømmelse på 4,0 
scoret 5 % lavere end de øvrige to tilbudsområder.   
 
I tabel 2.2.2 nedenfor er det angivet, hvorledes gennemsnitsbedømmelserne for alle tilbudsområder 
fordeler sig på temaniveau.  
 
Tabel 2.2.2: Bedømmelser fordelt på temaer

 

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Gennemsnitsbedømmelse på temaniveau 

Tilbudsområde Gennemsnitlig 
bedømmelse 

Plejefamilieområdet 4,4 

Børne-ungeområdet 4,2 

Voksenområdet 4,0 

B/U + Voksen 4,2 
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Af tabel 2.2.2 fremgår det, at fire af temaerne i kvalitetsmodellen er bedømt højere end gennemsnittet. 
Disse temaer er Uddannelse og beskæftigelse, Organisation og ledelse/Familiestruktur og familiedynamik, 
Kompetencer samt Fysiske rammer.   
 
Tre temaer er bedømt under gennemsnittet på 4,2. Disse temaer er Selvstændighed og relationer, 
Målgruppe, metode og resultater samt Økonomi.  
 

I tabellen nedenfor er oplistet, hvorledes de enkelte indikatorer, som de fem socialtilsyn har valgt ud, 

gennemsnitligt er blevet bedømt på de forskellige tilbudsområder.   

 

Tabel 2.2.3: Bedømmelser fordelt på indikatorer 

 
 

I afsnit 2.4 og 2.5 nedenfor bredes tilsynets vurderinger ud på de enkelte temaer under kvalitetsmodellen.  

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Tema 1:
Indikator

1a/1b

Tema 2:
Indikator

2a/2b

Tema 3:
Indikator

4b/3c

Tema 4:
Indikator

7a/9a

Tema 5:
Indikator
8b/10b

Tema 6:
Indikator
9a/12a

Tema 7:
Indikator
10a/14a

Bedømmelser fordelt på de fælles indikatorer 

Plejefamilie

Børne-ungeområdet

Voksenområdet

B/U + Voksen
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2.3 Kvaliteten på tilbudsområdet 

Tema 1, Uddannelse og beskæftigelse 
 

Af kvalitetsmodellen på tilbudsområdet fremgår det, at: ”Et centralt mål med den sociale indsats er, at 

borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et 

væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de 

enkelte borgere og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, stimulerer borgernes udvikling og 

læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse 

for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang 

socialt og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 

nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås”. 

 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på, om borgeren stimuleres i forhold til udvikling og 

læring på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Tilsynet spørger f.eks. ind til, hvordan tilbuddene 

understøtter borgernes parathed til uddannelse eller beskæftigelse. På børne-/ungeområdet spørger 

tilsynet ligeledes ind til tilbuddets rytme og rutine omkring evt. sengetider, vækning og morgenmad, fordi 

dette er med til at understøtte en vellykket skolegang.  

 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører skolegang og beskæftigelse viser disse følgende:   
 
Indikator 1.b – ”Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller 
dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud” 

Score – voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4,60% 

2 (i lav grad opfyldt) 8,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 21,30% 

4 (i høj grad opfyldt) 29,90% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 36,20% 

 

Score - blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 9,80% 

3 (i middel grad opfyldt) 5,80% 

4 (i høj grad opfyldt) 21,50% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 62,70% 

 
  

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 3,20% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 4,80% 

4 (i høj grad opfyldt) 22,20% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 69,80% 
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Indikator 1.d – ”Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller beskæftigelse”. 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,80% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 15,40% 

4 (i høj grad opfyldt) 28,50% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 55,30% 

 
Af tabellerne ovenfor fremgår det, at 66 % af tilbuddene på voksenområdet bedømmes med enten 4 eller 5 
i forhold til, om borgerne er i uddannelse eller beskæftigelse. 21 % scorer 3 og for en andel på 13 % gælder, 
at de kun i meget lav eller lav grad er under uddannelse eller i beskæftigelse.  
 
På børne-/ungeområdet bedømmes 92 % af tilbuddene med en score på enten 4 eller 5. En mindre gruppe 
på 3,2 % har fået scoren 1.  
 
Den gennemsnitlige score på indikatoren 1b, på henholdsvis voksenområdet og børne-/ungeområdet, er på 
4,0 og 4,6.  
 
I forhold til om børnene eller de unge har stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud fremgår det af 
tabellen vedr. indikator 1d, at 84 % af tilbuddene scorer enten 4 eller 5, og således har langt de fleste børn 
og unge et stabilt fremmøde. Den gennemsnitlige score på denne indikator er på 4,1.  
 
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddene generelt er gode til at understøtte borgernes potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. Dog kan det konstateres, at en større gruppe på voksenområdet i mindre 
omfang eller slet ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Det er tilsynets vurdering, at der er stor forskel 
herpå afhængigt af hvilke målgrupper tilbuddet har, herunder om der er tale om borgere med 
udviklingshæmning, misbrug og/eller voksne i høj alder. I tilbud for borgere med udviklingshæmning er det 
tilsynets vurdering, at der ikke altid er megen fokus på udnyttelse af potentiale for uddannelse og 
beskæftigelse. Det kan skyldes, at man har med en målgruppe at gøre, hvor der ikke er de samme 
forventninger som til andre målgrupper om, at de skal indgå på arbejdsmarkedet på længere sigt. Det 
samme gør sig gældende på misbrugsstederne. Disse tilbud scorer også lavt.  Det skal i den forbindelse 
gøres opmærksom på, at kvalitetsmodellen ikke tager hensyn til de enkelte borgeres parathed og egnethed 
til uddannelse og beskæftigelse, men alene forholder sig til om de er i uddannelse/beskæftigelse eller ej. 
 
På børne-/ungeområdet støtter tilbuddene f.eks. op om de unges uddannelse og beskæftigelse ved at 
hjælpe dem med at komme afsted om morgenen, og de indgår i dialog med dem om 
uddannelsesmuligheder og fremtidig beskæftigelse. I mange tilbud transporterer tilbuddene de unge til og 
fra uddannelsesinstitutionerne, og understøtter således meget konkret de unges potentiale ved at få dem 
fysisk afsted i skole. Det er tilsynets opfattelse, at tilbuddene ofte er proaktive i forhold til at understøtte de 
unges skolegang, hvis de unge har problemer med denne. Tilbuddene er ofte opsøgende i forhold til 
undervisningsinstitutionerne, hvis de unge har lavt fremmøde, problemer med undervisningen eller andre 
problemer, som hæmmer skolegangen.  
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Case ift. borgernes aktivitet i form af skolegang eller beskæftigelse 

Fra tilsynsrapport vedr. et børne-/ungetilbud, hvor der er scoret 5.  
 

”Det er tilsynets bedømmelse, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er vægtet, at alle 
unge, der er indskrevet er tilknyttet en eller anden form for skole eller beskæftigelse. Dette er bekræftet 
såvel ved det uanmeldte tilsyn, hvor tilsynet gennemgik de enkelte indskrevne unges aktivitet, samt via 
interview med ledelse og medarbejdere, som konkret oplyser om de enkelte unges 
skolegang/beskæftigelse. 
Det er desuden oplyst fra interview med ledelse, at hvis der er unge, der ikke er i skole eller beskæftigelse 
vil der blive udformet et ugeskema, således at den unge har aktiviteter i dagligdagen.” 

 

For borgere med udviklingshæmning handler tilbuddenes understøttende indsats f.eks. om det praktiske 
vedrørende uddannelse og beskæftigelse, f.eks. at hjælpe dem afsted om morgenen.  
 
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddene er meget opmærksomme på at bidrage til borgernes deltagelse i 
undervisningstilbud, særligt i de tilfælde, hvor det har relevans for den enkelte borger.  
Tilbuddene udtaler, at de gør meget for at deres beboere har og får de rette uddannelsesmuligheder, f. eks. 
ved at være meget aktive over for uddannelsesinstitutionerne omkring optag, støtte, lektier osv. 
Tilbuddene er bevidste om, at målgruppernes ”problematikker” i de fleste tilfælde skal kunne håndteres 
indenfor den pågældende ramme i undervisningstilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at dette som 
udgangspunkt kan lægges til grund, men tilsynet vurderer også, at der findes tilbud som ikke ser 
uddannelse og beskæftigelse som deres primære opgave og dermed ikke prioriterer denne del lige så 
meget som andre aspekter af borgernes liv.   
 

Case ift. borgerens aktivitet i form af skolegang eller beskæftigelse 

Fra tilsynsrapport vedr. et voksentilbud, hvor der er scoret 2.  
 
”Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.  
Det er vægtet i bedømmelsen at en enkelt borger nogle dage om ugen er på voksenskolen i [xxx] og en 
borger er frivillig medhjælper i en legestue.  
 
Øvrige borgere er ikke i nogen form for beskæftigelse eller faste aktiviteter udover, at de har forskellige 
praktiske opgaver i forhold til egen bolig og fælleslejligheden.” 
 

Tilsynet har oplevet problemstillinger omkring uddannelse og beskæftigelse i relation til helhedstilbud, da 
de i nogle tilfælde håndterer denne del af kvalitetsmodellen med egne foranstaltninger, som ikke altid har 
konkret og systematisk karakter af uddannelse. Tilsynet har i nogle tilfælde oplevet ”uddannelsesmæssige 
foranstaltninger”, som havde mere opbevarende karakter, som musik og fritidsaktiviteter og ikke decideret 
formel faglig uddannelse og udvikling, som fokus.  
 

Opsamling på tema 1 – Uddannelse og Beskæftigelse 

 Hovedparten af de voksne borgere er under uddannelse eller i beskæftigelse 

 Det kan konstateres, at en større gruppe på voksenområdet i mindre omfang eller slet ikke er i 
uddannelse eller beskæftigelse  

 Langt de fleste børn/unge er under uddannelse og de har stabilt fremmøde for hovedpartens 
vedkommende 

 De fleste tilbud er gode til at støtte op om uddannelse og beskæftigelse 

 Tilbuddenes målgrupper er meget forskellige og har meget forskellige forudsætninger for 
uddannelse og beskæftigelse  

 Helhedstilbud har ikke altid fokus på formel faglig uddannelse og udvikling.   
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Tema 2, Selvstændighed og relationer 
 
Af kvalitetsmodellen på tilbudsområdet fremgår det, at: ”Et mål med den sociale indsats er at understøtte, 
at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at 
borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og 
at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk 
kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i 
aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets 
åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes 
kontakt til og samvær med familie og netværk”. 
 

Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på, om borgeren har sociale relationer med familie, 
venner, kollegaer, andre beboere osv. Der spørges ind til, om borgeren får muligheder for at udvikle sig 
selvstændigt og om borgeren deltager i fritidsaktiviteter. Tilsynet spørger ind til, hvordan tilbuddet 
forholder sig til det og hvad tilbuddet gør. Hvordan der arbejdes i hverdagen og hvordan der følges op på 
de mål, som er fastsat for den enkelte borger. Tilsynet er ligeledes interesseret i, om borgerne indgår i det 
omkringliggende samfund via forskellige aktiviteter.  
 

Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører selvstændighed og sociale relationer viser den 
følgende:   
 

Indikator 2.b- ”Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund”. 
 

Score - voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 8,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 27,60% 

4 (i høj grad opfyldt) 32,80% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 31,60% 

 

Score - blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 1,90% 

2 (i lav grad opfyldt) 5,80% 

3 (i middel grad opfyldt) 27,50% 

4 (i høj grad opfyldt) 27,50% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 37,30% 

 

 

 

 

 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4,80% 

2 (i lav grad opfyldt) 6,30% 

3 (i middel grad opfyldt) 25,50% 

4 (i høj grad opfyldt) 31,70% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 31,70% 
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Indikator 2.d - ”Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet”. 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 1,80% 

2 (i lav grad opfyldt) 6,30% 

3 (i middel grad opfyldt) 19,20% 

4 (i høj grad opfyldt) 40,60% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 32,10% 

 

Af tabellerne ovenfor fremgår det for voksenområdet, at 64 % af borgerne indgår i sociale relationer i høj 
eller meget høj grad. Der er en betydelig gruppe på 27,6 % af borgerne, som kun indgår i sociale relationer i 
middel grad, mens ingen af borgerne i meget lav grad ikke har sociale relationer i det omgivende samfund.  
 
På børne-/ungeområdet fremgår det, at hovedparten af børnene og de unge indgår i sociale relationer i høj 
eller meget høj grad, idet 63 % af tilbuddene bedømmes med enten 4 eller 5.  Der er ligeledes en stor 
gruppe børn og unge på 25,5 %, der kun i middel grad indgår i sociale relationer.  
 
I forhold til børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter fremgår det, at 73 % i høj eller meget høj grad har en 
eller flere fritidsaktiviteter, som de går til. Knap 20 % deltager i middel grad i fritidsaktiviteter, mens en 
mindre gruppe på 8 % i lav eller meget lav grad deltager i fritidsaktiviteter.  
 
Tallene indikerer, at hovedparten af tilbuddene, både på børne-/ungeområdet og på voksenområdet, 
arbejder meget for at styrke borgerens sociale kompetencer og selvstændighed.  
 
Tallene indikerer dog samtidig, at flere af tilbuddene har et udviklingspotentiale, idet der er en 
gennemsnitlig indikatorbedømmelse på 3,8 og 3,7 på henholdsvis voksenområdet og børne-/ungeområdet i 
forhold til de sociale relationer, og en gennemsnitligt score på 3,6 i forhold til om børnene deltager i 
fritidsaktiviteter.     
 
 

Case ift. tilbuddenes arbejde med borgernes sociale relationer.  

Fra tilsynsrapport vedr. et voksentilbud, hvor der er scoret 4. 

 

”Det er tilsynets opfattelse, at tilbuddet i høj grad gør en indsats for at hjælpe borgerne til at indgå i sociale 

relationer, fællesskaber og netværk både inden i og uden for tilbuddet. Man støtter og hjælper borgerne til 

at finde frem til interesseområder hvor de kan indgå og herved have mulighed for at opbygge sociale 

relationer. Man har meget fokus på den enkelte borgers individuelle kompetencer og interesser, ligesom 

man er meget opmærksom på, at det er borgeren selv, som bestemmer hvad denne vil deltage i. 

Da der ikke er personale i døgndækning, arrangeres der med hjælp fra personalet ugentlige 

sammenkomster i fælleslejligheden, hvor borgerne har mulighed for at indgå i sociale relationer og 

opbygge netværk med de andre beboere i tilbuddet, ligeledes har man fælles aktiviteter ud af tilbuddet, 

som f.eks. små ture og sommerhusophold, hvilket er med til at opbygge netværket i tilbuddet. Borgerne 

indgår i mindre omfang i sociale relationer i det omgivende samfund, idet de ofte har meget svært ved at 

opbygge fællesskaber med personer de ikke umiddelbart kender.” 
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Det er tilsynets vurdering, at der er forskel på hvor meget fokus der er på udvikling af sociale relationer og 
selvstændighed, alt efter om det er børne-/ungeområdet eller voksenområdet der er tale om. Det er i 
denne sammenhæng tilsynets vurdering, at der er større fokus herpå på børneområdet og i mindre grad på 
voksenområdet.  
 
På voksenområdet er det tilsynets vurdering, at en årsag til middelscoren kan være, at borgerne bor 
sammen med andre og derfor får opfyldt behovet for sociale relationer i dagligdagen i botilbuddet, hvilket 
gør de derfor kun i mindre grad indgår i sociale relationer i det omgivende samfund. En årsag kan også 
være, at ikke alle borgerne nødvendigvis er lige parate eller interesserede i at indgå i sociale relationer. 
Selvbestemmelsesretten spiller også meget ind i forhold til, hvordan tilbuddene kan få borgerne til at indgå 
i sociale sammenhænge, og nogle voksentilbud med eksempelvis paranoid skizofrene borgere scorer lavt, 
da de kan have svært ved at arbejde med udvikling af sociale kompetencer. Nogle tilbud har en 
beboergruppe, som gør det nemmere at integrere i det omkringliggende samfund i forbindelse med 
eksempelvis festivaller osv. Målgruppernes sammensætning, forudsætninger og forventninger spiller 
dermed ind. Samtidig kan tilsynet dog konstatere, at sammenlignelige tilbud scorer forskelligt, hvilket må 
betyde, at de enkelte tilbuds konkrete indsats har en betydning for, i hvor høj grad borgerne indgår i sociale 
relationer i det omgivende samfund. 
 
På børne-/ungeområdet udtaler flere tilbud, at man tænker meget på barnets reform i forbindelse med de 
valg af metoder man anvender. De følger meget børnenes handleplaner i forhold til, hvordan barnet kan og 
skal udvikle sig under hensynstagen til barnets behov lige nu, men også fremadrettet. Det er tilsynets 
vurdering, at det kan lægges til grund at dette forekommer. På børne-/ungeområdet er det tilsynets 
vurdering, at en årsag til en middelscore eller derunder kan være, at der er tale om små børn, der ikke på 
samme måde som ældre børn går til fritidsaktiviteter. I andre tilfælde er det tilsynets vurdering, at der kan 
være tale om børn, som periodevis ikke magter andre sociale aktiviteter end deres skolegang. Igen kan 
tilsynet dog konstatere, at sammenlignelige tilbud scorer forskelligt, hvilket må betyde at de enkelte tilbuds 
konkrete indsats har en betydning for i hvor høj grad børnene går til fritidsaktiviteter. 
 
Det er tilsynets opfattelse, at tilbuddenes fokus på udvikling af sociale kompetencer har betydning for, hvor 
meget borgeren udvikler sig – der er således tale om forskelle i engagement på dette område. Nogle tilbud 
er mere bevarende, mens andre er mere udviklende. I de tilfælde hvor tilsynet har vurderet, at tilbuddet 
har haft en mere bevarende karakter, har scoren i kvalitetsmodellen også været lavere.  
 

Case ift. tilbuddenes arbejde med borgernes sociale relationer.  

Fra tilsynsrapport vedr. et tilbud med blandende målgrupper, hvor der er scoret 3.  

 

”Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt. Tilsynet vægter, at tilbuddet har fokus på vigtigheden af, at 

de unge deltager i det omgivende samfund og de forsøger at motivere dem til dette. Såvel unge som 

medarbejdere kan beskrive, at nogle fortsat har bevaret deres netværk fra deres hjemkommune, mens 

andre over 18 år ønsker at flytte væk fra det tidligere kendte misbrugsmiljø. 

Imidlertid kan tilsynet konstatere, at adspurgte unge ikke magter at indgå i sociale relationer eller 

fællesskaber i det omgivende samfund, og de beskriver, at de efter skole eller anden aktivitet uden for 

tilbuddet tilbringer deres tid med at se film eller spille spil.” 

 

Flere tilbud udtaler, at opbygningen af netværk i det omkringliggende samfund kan være en problemstilling 
for dem, da der kan være geografiske, psykosociale og fysiske forhold som spiller ind. Tilsynet vurderer, at 
dette kan være tilfældet i nogle situationer men ikke i andre. 
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Opsamling på tema 2 – Selvstændighed og relationer 

 Hovedparten af borgerne på henholdsvis børne-/unge- og voksenområdet indgår i sociale 

relationer i høj eller meget høj grad 

 Der er større fokus på udvikling af sociale relationer og selvstændighed på børneområdet end 

voksenområdet  

 En større gruppe på henholdsvis børne-/unge- og voksenområdet har kun i middel eller lav grad 

tilstrækkelig social interaktion 

 Mange børn og unge deltager i fritidsaktiviteter, men en større gruppe på 27 % deltager kun lidt 

eller slet ikke i fritidstilbud  

 Tilbuddenes målgruppe kan have betydning for beboernes muligheder og forudsætninger for social 

interaktion og deltagelse i fritidsaktiviteter i det omgivende samfund. Af voksnes 

selvbestemmelsesret følger, at de alene deltager i aktiviteter i det omfang de selv vælger det til. 

Derudover spiller det ind, at borgernes problematikker kan være hæmmende for deres deltagelse i 

eksterne aktiviteter 

 Tilbuddenes fysiske og geografiske forhold kan spille ind, f.eks. hvor der er lang afstand til naboer 

og bysamfund. Det kan vanskeliggøre aktiv deltagelse i det omkringliggende samfund. 
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Tema 3, Målgruppe, metoder og resultater 
 
Af kvalitetsmodellen på tilbudsområdet fremgår det, at: ”Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der 
er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og 
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets 
målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for 
de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. 
Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes 
medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i 
tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge 
magtanvendelser og overgreb.” 
 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på, hvordan tilbuddet dokumenterer sine resultater. 
Tilsynet ser på, om tilbuddets resultatdokumentation afspejler tilbuddets indsats og om de opnår en 
forventet og positiv effekt i forhold til borgeren. Tilsynet spørger ind til, hvordan tilbuddet forholder sig til 
det og hvad tilbuddet gør. Hvordan der arbejdes med det i hverdagen og hvordan der konkret følges op på 
de mål, som er fastsat for den enkelte borger. Og hvordan borgeren trives i tilbuddet. 
 

Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører dokumentationer af resultater viser den 
følgende:   
 
Indikator 3.c - ”Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til 
løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen” 
 

 

Score – blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 1,90% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 5,90% 

4 (i høj grad opfyldt) 33,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 58,90% 

 
Af tabellerne ovenfor fremgår, at over halvdelen af tilbuddene på voksenområdet i høj eller meget høj grad 
dokumenterer konkrete resultater i relation til de opsatte mål for de enkelte borgere i tilbuddet. Således 
har 63 % af tilbuddene fået en bedømmelse på enten 4 eller 5 i kvalitetsmodellen. Tabellen viser også, at 
tilbuddene i 33 % af sagerne kun bedømmes med en middel til lav score på denne indikator.  
 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4,80% 

2 (i lav grad opfyldt) 6,30% 

3 (i middel grad opfyldt) 22,20% 

4 (i høj grad opfyldt) 27,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 39,70% 

Score – voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 3,50% 

2 (i lav grad opfyldt) 6,30% 

3 (i middel grad opfyldt) 27,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 36,80% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 26,40% 
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På børne-/ungeområdet er billedet sammenligneligt med voksenområdet, idet hovedparten af tilbuddene i 
høj eller meget høj grad dokumenterer resultater i forhold til børnenes fastsatte mål. 67 % af tilbuddene 
bedømmes således med enten 4 eller 5 i kvalitetsmodellen, hvor der er en klar overvægt på bedømmelsen 
5 med 39 %. Tabellen viser også, at næsten 30 % kun i middel eller lav grad opfylder kravet om 
dokumentation af tilbuddets håndtering af de fastsatte mål for børnene.  
 
Tallene indikerer således, at mange af tilbuddene på både børne-/ungeområdet og voksenområdet 
arbejder godt med at dokumentere resultater i konkrete klare mål, men at der samtidig er et 
udviklingspotentiale for en større gruppe tilbud. 
 
Tilbuddene har i forbindelse med tilsyn orienteret om, at de i nogle tilfælde ikke havde fået udleveret 
handleplaner fra anbringende myndighed eller at nogle handleplaner var over et år gamle og dermed ikke 
nødvendigvis retvisende for de mål og den indsats den enkelte borger skulle have, hvilket dermed har 
vanskeliggjort fyldestgørende dokumentation heraf. I andre tilfælde er handleplanernes målbeskrivelser 
vage og diffuse, hvorfor tilbuddene har haft vanskeligheder med at dokumentere dem. Det er tilsynets 
vurdering, at tilbuddenes udtalelser er korrekte. I forhold til tilsynets bedømmelse af denne indikator spiller 
det dog ind, at tilbuddet skal dokumentere så fyldestgørende som muligt i forhold til de mål, som er 
udleveret og angivet af anbringende myndighed uanset om de er mangelfulde.  
 
 

Case ift. tilbuddenes resultatdokumentation 

Fra tilsynsrapport på børne-/ungeområdet, hvor der er scoret 3.  
 
”Tilsynet har via stikprøvekontrol gennemgået to vilkårlige status- og udviklingsplaner samt kommunale 
handleplaner. 
Det fremgår heraf, at der i den ene er sammenhæng imellem de opstillede mål fra den kommunale 
handleplan og tilbuddets status og udviklingsplanen. Der beskrives i statusbeskrivelsen en positiv udvikling 
hos den unge. Ved den anden konstateres det, at der ikke er udarbejdet mål som er sammenhængende 
med de opstillede kommunale mål og herved er der ikke påvist positive resultater i forhold til opfyldelsen af 
den visiterende kommune. I udviklingsplanen, samt i referat fra arbejdsmøde beskrives der sparsomt en 
positiv udvikling hos den unge. 
Pårørende oplyser, at denne det seneste år har oplevet en tilbagegang på væsentlige punkter i forhold til 
de opstillede kommunale mål, dette bekræfter sagsbehandler.” 

 
Det er tilsynets vurdering, at flertallet af tilbuddene arbejder aktivt med afsæt i målgruppebeskrivelser, 
men samtidig også at tilbuddene kan blive bedre til at sikre sammenhæng imellem deres 
målgruppebeskrivelser og deres systematiske og faglige praksis i forhold til disse grupper. Det er tilsynets 
opfattelse, at der i flere tilfælde ikke er tilstrækkelig kongruens herimellem, mens der andre tilfælde ikke 
fremgår megen information overhovedet.  
 

Tilsynet har konstateret, at tilbud i nogle tilfælde tager borgere ind, som enten ikke passer ind i deres 
målgruppe eller også, at de har udvidet deres målgruppe uden at være godkendt hertil. Det er tilsynets 
vurdering, at en sammenblanding af målgrupper og metoder kan have stor betydning i forhold til kvaliteten 
af den indsats som leveres, og dermed også hvorledes indsatsen modtages af den enkelte borger. Det 
skyldes bl.a., at personalegruppen ikke er klædt på til en borger, som kommer ind og som ikke er en del af 
målgruppen. Sammenblanding af målgrupper og uklare metoder vanskeliggør dermed en systematisk og 
faglig tilgang til arbejdet.   
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Det er tilsynets vurdering, at tilbuddene siden starten af 2014 er blevet bedre til at dokumentere deres 
resultater i en elektronisk journal – herunder i forhold til mål og delmål. Arbejdet er blevet mere 
systematiseret og det er tilsynets vurdering, at det er medvirkende til positive resultater for borgeren.  
 
Ligeledes er det tilsynets vurdering, at tilbuddene siden starten af 2014 i højere grad arbejder systematisk 
og reflekterer over deres metoder og de borgere, som er tilknyttet tilbuddet.  
 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører borgernes trivsel i tilbuddene viser den følgende:   
 
Indikator 5a - ”Borgerne trives i tilbuddet”. 

 

Score – blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 0,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 29,40% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 70,60% 

 
Af tabellerne fremgår det, at 97 % af tilbuddene på voksenområdet enten bedømmes med scoren 4 eller 5. 
En lille gruppe på 2,9 % af borgere trives kun i middel grad eller derunder.  
 
På børne-/ungeområdet er billedet mere nuanceret. Flertallet af tilbuddene bedømmes med en score på 4 
eller 5, hvilket samlet udgør 81 % af bedømmelserne. En gruppe på 16 % trives kun i middel grad og en 
mindre gruppe på 3,2 % trives i meget lav grad.  
 
Det er tilsynets vurdering, at forskellen i trivselsniveau imellem de to områder kan skyldes, at voksne i 
modsætning til børn og unge som oftest selv har valgt til at være på et tilbud, mens børn og unge, ikke altid 
selv har valgt at være anbragt og ofte gerne vil hjem til deres familie og vante rammer.  
 
Flere af tilbuddene på både voksen- og børne-/ungeområdet udtaler, at de er meget aktive i forhold til at 
varetage beboerens trivsel. De kører dem til aktiviteter, til koncerter, til læge osv. og generelt er de aktive i 
forhold til at få borgerne aktiveret fysisk, socialt og mentalt. Der er stor fokus på fysisk og psykisk velvære 
generelt i samfundet og det er tilsynets vurdering, at det også afspejler sig på tilbuddene. Tilbuddene er 
gode til at rette deres aktiviteter ind efter den pågældende borger/målgruppe og de behov og ønsker, som 
denne måtte have.   
 
Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der handler om tilbuddenes opfølgning på magtanvendelser 
viser den følgende:   
 
 
 

Score – voksenområdet % 

1 (meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,60% 

3 (i middel grad opfyldt) 2,30% 

4 (i høj grad opfyldt) 22,90% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 74,20% 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 3,20% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 15,90% 

4 (i høj grad opfyldt) 14,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 66,60% 
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Indikator 6b – ”Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på 
løbende læring og forbedring af indsatsen” 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 37,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 6,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 9,50% 

4 (i høj grad opfyldt) 14,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 33,30% 

 

Score – blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 21,50% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 15,60% 

4 (i høj grad opfyldt) 19,70% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 43,20% 

 
Af tabellerne fremgår, at knap halvdelen af tilbuddene i høj eller meget høj grad dokumenterer og følger op 
på magtanvendelser, idet 45 % af voksentilbuddene og 47 % af børne-/ungetilbuddene scorer 4 eller 5. 
 
Af tabellerne fremgår endvidere, at en anden tilsvarende størrelse tilbud i lav eller meget lav grad 
dokumenterer og følger op på magtanvendelser, idet 43 % af voksentilbuddene og 45 % af tilbuddene på 
børne-/ungeområdet scorer enten 1 eller 2.  
 
Tallene indikerer således, at en markant andel af tilbuddene har udfordringer på dette område og der er 
således et udviklingspotentiale. Det skal dog bemærkes, at tilsynet har scoret 1 hvis tilbuddet ikke har haft 
magtanvendelser, fordi det dermed ikke er muligt for tilbuddet at dokumentere hvordan de følger op på 
magtanvendelser. Dette er illustreret i casen nedenfor:  
 

Case ift. tilbuddenes håndtering af- og opfølgning på magtanvendelser 

Fra tilsynsrapport på voksenområdet, hvor der er scoret 1.  
 
”Indikatoren bedømmes i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det konstateres 
ud fra dokumentgennemgang og interviews, at der ikke er indberettet magtanvendelser, og dermed kan 
der ikke redegøres for om der er fulgt op derpå.” 

 
Overordnet set er det tilsynets vurdering, at mange tilbud forebygger, håndterer og følger op på 
magtanvendelser, men samtidig er mange tilbud ikke tilstrækkeligt opmærksomme på dette område. 
Billedet er således præget af en mærkbar diversitet og kompleksitet tilbuddene imellem på dette område.  
 
Problemstillingerne vedrørende magtanvendelser handler ofte om, at tilbuddene ikke er tilstrækkeligt 
bekendte med lovgivningen vedr. magtanvendelser, at de ikke arbejder aktivt for at forebygge dem eller at 
de ikke har planer/procedurer udarbejdet med henblik på at forebygge dem.  
 
På andre tilbud arbejdes systematisk med opfølgning, f.eks. ved at det er på som et fast punkt på 
dagsordenen til personalemøder. Andre tilbud deltager i kurser i konflikthåndtering eller henter 
konsulenter ind udefra til at kvalificere deres metoder.   
 

Score - voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 37,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 8,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 10,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 18,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 27,00% 
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Det er tilsynets vurdering, at flere tilbud siden starten af 2014 er blevet mere opmærksomme på 
problemstillingen vedrørende magtanvendelser. Det gælder særligt i forhold til den magt, som kan 
karakteriseres som blød magt, f.eks. verbal magt. Tilsynet vurderer, at denne opmærksomhed i højere grad 
har gjort flere tilbud i stand til at handle og ændre på deres praksis, således at de regler og principper der 
gælder for borgernes selvbestemmelse i højere grad respekteres.  
 
Opsamling på tema 3 – Målgruppe, metoder og resultater 

 Hovedparten af tilbuddene på voksen- og børneområdet arbejder målrettet med og dokumenterer 
borgernes konkrete og fastsatte mål, men samtidig er der en større gruppe, hvor der kan arbejdes 
bedre med dette 

 Tilbuddenes målgrupper og sammensætning heraf kan have betydning for den indsats, som 
tilbuddene leverer 

 Hovedparten af borgerne på voksen- og børne-/ungeområdet trives i tilbuddene 

 Området for magtanvendelse er præget af diversitet. Der er på den ene side en stor gruppe der 
forebygger, håndterer og dokumenter deres arbejde, mens der på den anden side er en markant 
gruppe, der ikke arbejder målrettet med dette.  
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Tema 4, Organisation og ledelse.  
 

Af kvalitetsmodellen på tilbudsområdet fremgår det, at. ”En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale 

tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver 

tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske 

udvikling og varetager den daglige ledelse”.  

 

Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn bl.a. fokus på, om tilbuddet har en faglig kompetent ledelse 

og om borgerne er i kontakt med en faglig kompetent medarbejderstab. Har medarbejderne i tilbuddet de 

relevante uddannelser og kompetencer til at varetage opgaverne i forhold til de konkrete målgrupper, som 

tilbuddet har. Tilsynet spørger ind til, hvordan personalegennemstrømningen er og om 

personalenormeringen er lig fuldtidsstillinger. Der spørges ind til, om der er et tilfredsstilende forhold 

imellem ressourcer og opgaver i tilbuddet. Dette med henblik på at afklare, om borgerne kan imødese en 

tilfredsstillende kvalitet i tilbuddet på medarbejdersiden. Tilsynet undersøger endvidere, hvordan tilbuddet 

håndterer sygefravær, trivsel og arbejdsmiljøspørgsmål.  

 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører ledelsens kompetencer i tilbuddet, viser den 
følgende:   
 
Indikator 8.a – ”Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Af tabellerne fremgår, at tilbuddene på voksen- og børne-/ungeområdet i høj eller meget høj grad har en 

ledelse, som besidder de relevante kompetencer i forhold at sikre en stabil drift af tilbuddene, idet andelen 

af tilbud, der bedømmes med en score på 4 eller 5 på og voksen- og børne-/ungeområdet, er henholdsvis 

93,1 % og 87,5 %. 

 

I 5 % af tilfældene på børne-/ungeområdet har ledelsen i meget lav grad de relevante kompetencer til at 

lede tilbuddet.  

 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4,70% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 7,80% 

4 (i høj grad opfyldt) 25,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 62,20% 

Score  – voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 1,15% 

3 (i middel grad opfyldt) 5,75% 

4 (i høj grad opfyldt) 29,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 63,80% 

Score - blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 1,90% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 5,80% 

4 (i høj grad opfyldt) 23,60% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 68,70% 
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Det er tilsynets vurdering, at de fleste tilbud har en faglig kompetent ledelse, hvilket understøttes af 
indikatorscoringerne. Det er i denne sammenhæng tilsynets opfattelse, at en kompetent ledelse har stor 
betydning for effektiviteten og trivslen blandt medarbejdere og beboere.  
 
Det er dog tilsynets vurdering, at der er stor diversitet imellem tilbuddene på dette område. En stor gruppe 
tilbud har en refleksiv og udviklende ledelse og de er bevidste om de ledelsesmæssige problemstillinger og 
løsningsmodeller, mens en lille gruppe ikke har eller har haft samme fokus på udvikling af personlige og 
faglige kompetencer.  
 
Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen, der vedrører de faglige kompetencer hos tilbuddets 
personale viser den følgende:   
 
Indikator 9.a – ”Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante 
kompetencer”. 

 
 

 

 

 

 

 

Af tabellerne fremgår det, at andelen af tilbud der scorer 4 eller 5 på og voksen- og børne-/ungeområdet er 

82 %. På børne-/ungeområdet er der en andel af borgerne på 8 %, som i lav eller meget lav grad er i kontakt 

med personale, der besidder de relevante kompetencer. Det skal bemærkes, at hvis tilbud ikke har haft 

borgere indskrevet på tidspunktet for besøget, scores der 1. 

 

Case ift. borgernes kontakt til personale med relevante kompetencer 

Fra tilsynsrapport på børne-/ungeområdet, hvor der er scoret 5.  
 
”Det er tilsynets bedømmelse, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Det er vægtet, at alle 
[medarbejdere red.] på nær en er uddannet pædagoger. Den enkelte, der ikke er uddannet har til gengæld 
mange års erfaring med målgruppen. Medarbejdergruppen vurderes samlet set at have de relevante 
kompetencer i forhold til målgruppen. Dette understøttes af de indhentede cv`er på hver medarbejder og 
fra interview med ledelsen. 
Fra interview med en af de anbragte unge er oplyst, at medarbejderne altid er til rådighed. Hun har været 
anbragt i tilbuddet i ca. 2 år, og har altid mødt imødekommende voksne. Den unge oplyser, at hun får den 
hjælp og støtte hun har behov for. Dette understøttes fra interview med sagsbehandler, der oplyser, at 
medarbejderne er gode til at støtte de unge individuelt ud fra de enkeltes behov. Sagsbehandleren har i 
løbet af det sidste år haft anbragt 4-5 unge på stedet.” 

 

Score - voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,60% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,60% 

3 (i middel grad opfyldt) 17,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 41,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 41,00% 

Score -  børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 3,20% 

2 (i lav grad opfyldt) 4,80% 

3 (i middel grad opfyldt) 9,50% 

4 (i høj grad opfyldt) 27,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 55,50% 

Score - blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 7,80% 

4 (i høj grad opfyldt) 15,70% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 76,40% 
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Det er tilsynets vurdering, at borgerne i de fleste tilbud har tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer, hvilket understøttes af den markante andel tilbud der scorer 4 eller 5 på begge 
områder. Samtidig er det tilsynets vurdering, at der er et udviklingspotentiale for en del tilbud. 
 
På voksenområdet er der en mærkbar andel af borgerne, som kun i middel grad er i tilstrækkelig kontakt 
med personale, der har de relevante kompetencer. I disse tilfælde skyldes scoren eksempelvis manglende 
efteruddannelse hos personalet eller at det vurderes, at der er for lidt personale i forhold til at kunne 
varetage en eller flere målgrupper forsvarligt og tilstrækkeligt. I andre tilfælde har tilbuddets målgruppe 
ændret sig løbende, uden at personalet har undergået et uddannelses- og kompetenceløft, der matcher 
den ændrede målgruppe.  
 
Det er tilsynets vurdering, at tilbud med mange eller blandede målgrupper kan have vanskeligheder ved at 
målrette deres ydelser og kompetencer, så de matcher de konkrete målgrupper.  
 
Nogle tilbud udtaler til tilsynet, at deres geografiske placering spiller ind i deres muligheder for at kunne 
rekruttere fagligt kompetent personale i den ønskede udstrækning. Det er tilsynets vurdering, at dette i 
visse tilfælde kan være tilfældet, mens det i andre tilfælde ikke kan begrunde en personalesammensætning 
med manglende kompetencer.  
 

Opsamling på tema 4 – Organisation og ledelse 

 Langt de fleste tilbud har en kompetent ledelse 

 Ledelsens erfaring og ledelsesstil spiller ind ift. medarbejdernes og beboernes trivsel 

 De fleste ledere har fokus på udvikling af deres tilbud og den indsats, som tilbydes borgerne 

 Langt de fleste borgere er i kontakt med fagligt kompetent personale.  

 Der er en mærkbar andel på voksenområdet, som kun i middel grad har kontakt med tilstrækkeligt 

personale med relevante kompetencer 

 Medarbejdermes kompetencer kan i nogle tilfælde blive udfordret på tilbud med mange og meget 

forskelligartede målgrupper, som kan have meget forskellige behov og dermed vanskeliggøre en 

målretning af tilbuddets ydelser 

 Manglende efteruddannelse og for lidt personale set i forhold til målgruppens behov kan have 

negativ indflydelse på medarbejdernes interaktion med borgerne i tilbuddene.  
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Tema 5, Kompetencer 
 
Af kvalitetsmodellen på tilbudsområdet fremgår det, at: ”Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at 

tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er 

nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt 

borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og 

stabile relationer. 

 

Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan 

de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle 

specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne 

på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder 

borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 

retssikkerhed.” 

 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på medarbejdernes kompetencer, og er således 

interesseret i deres uddannelsesniveau og deres personlige og faglige erfaringer på området. Tilsynet 

spørger i denne forbindelse ind til, om medarbejderne har undergået efteruddannelse, om de tilbydes 

efteruddannelse og om de selv efterspørger efteruddannelse. Tilsynet er ligeledes interesseret i at vide, om 

tilbuddet har en strategi for faglig opkvalificering - på kort og langt sigt. Hvordan tilbuddets medarbejdere 

løbende holder sig ajour med viden om tilbuddets målgrupper og tilbuddets metoder. 

 

Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører medarbejdernes kompetencer i tilbuddet viser 
den følgende:   
 
Indikator 10.b - ”Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante 

kompetencer”. 

 

 

 

 

 

 

 

Score – voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,60% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,60% 

3 (i middel grad opfyldt) 2,90% 

4 (i høj grad opfyldt) 24,10% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 71,80% 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 3,20% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 11,10% 

4 (i høj grad opfyldt) 20,60% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 65,10% 

Score - blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 1,90% 

4 (i høj grad opfyldt) 21,40% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 76,50% 
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Af tabellerne fremgår at, på voksenområdet bedømmes 96 % af tilbuddene med enten en score på 4 eller 5. 

På området for blandede tilbud er billedet meget lig voksenområdet, mens 86 % af tilbuddene på børne-

/ungeområdet bedømmes med en score på enten 4 eller 5. Samtidig kan det konstateres at 11 % af børne-

/ungetilbuddene kun i middel omfang har de relevante kompetencer. Det skal dog bemærkes, at scoren 1 

gives, hvis tilbuddet ikke har haft børn/unge anbragt på tidspunktet for tilsynets besøg. 

 

Case ift. medarbejdernes kompetencer 

Fra tilsynsrapport på børne-/ungeområdet, hvor der er scoret 3.  
 
”Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Det er i bedømmelsen af denne indikator vægtet, 
at medarbejderne under interview fremstod med en nysgerrig og mentaliserende tilgang til de unge. Der 
var fokus på at forstå og anerkende de unge.  
Der er i vurderingen af denne indikator lagt vægt på, at de unge generelt oplyser, at de har tillid og tryghed 
til medarbejderne og at de føler sig anerkendt. 
Det er imidlertid også lagt vægt på, særligt gældende for målgruppen i [xxx], at målgruppen opholder sig 
mange timer dagligt uledsaget hos sit netværk i nærmiljøet. Det er tilsynets opfattelse, at fraværet af 
målgruppen hjemme kan have konsekvenser for medarbejdernes samspil med målgruppen og mulighed for 
at arbejde med den unge indenfor de helt basale daglige gøremål.” 

 
Det er tilsynets vurdering, at langt de fleste tilbud har ansat medarbejdere, som besidder de relevante 
kompetencer i forhold til tilbuddets beboere. Dette understøttes også af de omtalte scorer. 
 
Billedet er meget entydigt på voksenområdet, mens medarbejdernes kompetencer på børne-/ungeområdet 
er præget af en højere grad af forskellighed. En årsag til en mindre god score kan f.eks. være, at tilsynet kan 
konstatere, at der er mange magtanvendelser på tilbuddet, og tilsynet tilskriver dette manglende 
kompetencer i konflikthåndtering. I andre tilbud har tilsynet oplevet, at tonen imellem personalet og 
overfor beboerne kan være hård og dermed kontraproduktiv i forhold til at sikre beboernes trivsel. Tilsynet 
har i disse tilfælde anbefalet tilbuddene, at medarbejdergruppen tilbydes efteruddannelse med 
konflikthåndtering og kommunikation som fokusområder.   
 
På børne-/ungeområdet synes at være et udviklingspotentiale, da 11 % bedømmes middel i 
kvalitetsmodellen. Tilsynet konstaterer f.eks., at der i nogle tilbud har været en laissez-faire tilgang til 
interaktionen med de unge, f.eks. ved at de unge har været overladt til sig selv i længere perioder, hvilket 
har betydet en lav score.     
 
Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes individuelle og samlede kompetencer spiller meget ind i 
forhold til beboernes muligheder for udvikling, tryghed og trivsel. Tilsynet vurderer således både på de 
faglige kompetencer og de relevante personlige kompetencer, som passer sammen med den målgruppe, 
der er på tilbuddet. 
 
På de fleste tilbud er der opmærksomhed på, at medarbejderne skal have de relevante faglige og 
personlige kompetencer og det er tilsynets opfattelse, at tilbuddene siden starten af 2014 i højere grad 
ansætter uddannet personale frem for uuddannet personale. I de tilbud, hvor der har været et fravær af 
uddannet personale, er mange tilbud i gang med at efteruddanne personalet i forhold til merituddannelser 
osv. 
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Case ift. medarbejdernes kompetencer 

Fra tilsynsrapport på voksenområdet, hvor der er scoret 5. 
 
”Ved observation under tilsynsbesøget konstateres der et anerkendende, varmt og professionelt 
pædagogisk miljø, hvor samspillet mellem borgere og medarbejderne bære præg af, at medarbejderne 
imødekommer borgernes særlige behov. Tilsynet observerede eksempelvis flere situationer hvor 
medarbejderne sidder helt tæt med borgerne, og hvor medarbejderne guider og anerkender borgerne 
initiativer.” 

 

Opsamling på tema 5 - Kompetencer 

 Langt de fleste medarbejdere på tilbuddene har de relevante kompetencer i forhold til beboernes 

behov. Dette gør sig særligt gældende på voksenområdet 

 For knap 15 % af børne-/ungetilbuddene ses en større eller mindre grad af manglende 

kompetencer. Det kan f.eks. udmønte sig i manglende kompetencer i konflikthåndtering eller en 

laissez-fair tilgang til de unge 

 Medarbejdernes faglige og personlige kompetencer spiller ind i forhold til beboernes trivselsniveau 

 Uddannelse- og kompetenceniveau hos medarbejderne er steget siden tilsynsreformen. 
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Tema 6, Økonomi 
 
Af kvalitetsmodellen på tilbudsområdet fremgår det, at: ”Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig 

økonomi, da det har store konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske 

grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske 

forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet 

og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder 

med hensyn til gennemsigtighed i økonomien”. 

 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på tilbuddets økonomiske forhold og er således 

interesseret i, om tilbuddet er bæredygtigt og om der er et fornuftigt forhold imellem omsætning, planlagte 

investeringer og dækningsgrad. Tilsynet spørger ligeledes ind til, om der afsat midler til den nødvendige 

medarbejdernormering, og om der er afsat midler til den nødvendige faglige opkvalificering og supervision. 

Endelig vurderer tilsynet, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. 

 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører tilbuddets økonomi ift. kvaliteten viser den 
følgende:   
 
Indikator 12.a – ”Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for 
faglig udvikling og større ændringer” 
 

 

Score – blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 1,90% 

2 (i lav grad opfyldt) 3,80% 

3 (i middel grad opfyldt) 33,35% 

4 (i høj grad opfyldt) 27,50% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 33,35% 

 

Af tabellerne fremgår at, på voksenområdet, bedømmes 52 % af tilbuddene til i høj eller meget høj grad at 

have en økonomi, der afspejler bl.a. målgruppens behov. En mærkbar gruppe på 20 % af tilbuddene opnår 

en lav eller meget lav bedømmelse. 

 

På børne-/ungeområdet fremgår, at 79 % af tilbuddene bedømmes med en score på 4 eller 5. En mærkbar 

gruppe tilbud på 19 % scorer 3. 

 

På voksenområdet ses således en højere grad af diversitet i scoren end på børne-/ungeområdet. 

Score – voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 12,60% 

2 (i lav grad opfyldt) 7,40% 

3 (i middel grad opfyldt) 28,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 23,40% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 28,60% 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 1,60% 

3 (i middel grad opfyldt) 19,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 33,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 46,00% 
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Case ift. tilbuddenes budgetmæssige dispositioner 

Fra tilsynsrapport på voksenområdet, hvor der er scoret 1.  
 
”Der er ikke indberettet det pligtige budgetskema. Det er derfor forbundet med stor usikkerhed at vurdere 
kvaliteten indeholdt i de indberettede budgettal.” 

 

På området for blandede tilbud fremgår det, at 61 % af tilbuddene har fået en høj eller meget høj 

bedømmelse. Herudover er der en mærkbar gruppe, hvor 33 % af tilbuddene har fået en middel 

bedømmelse. Det illustreres nedenfor, hvorledes baggrunden for en middel bedømmelse er formuleret:   

 

Case ift. tilbuddenes budgetmæssige dispositioner 

Fra tilsynsrapport i blandede tilbud, hvor der er scoret 3.  
 
”Budgettets omkostningsniveau afspejler tidligere års faktiske omkostninger. Personalesammensætningen 
vurderes at være relevant i forhold til målgruppen, idet der kan dokumenteres positive resultater. Tilbuddet 
afsætter midler til udvikling af personalet samt supervision, desuden har tilbuddet ret til at kunne trække 
på [xxx] faglige viden via deres organisationsaftale.  
Tilbuddets budget vurderes dog kun i mindre grad at tage højde for den faldende belægning, hvilket kan 
bevirke at der spares på personaleomkostninger og faglig udvikling.” 

 
I tilsynets vurdering af budget og sammenhæng med målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig 
udvikling og større ændringer er udgangspunktet for tilsynets vurdering, at mange fastansatte, faglige 
medarbejdere er udtryk for god kvalitet, mens mange ufaglærte og mange vikarer er lig mindre god 
kvalitet.  
 
Det er tilsynets vurdering, at de fleste tilbud har et budget, som afspejler sig positivt i kvaliteten. Dog kan 
tilsynet også konstatere en større gruppe, især på voksenområdet, hvor budget kun i middel grad afspejler 
tilbuddets målgruppe, metoder samt planer for faglig udvikling og større ændringer.  
 
Tilsynet vurderer, at en forklaring på en lav score bl.a. kan hænge sammen med, at der afsættes få 
kompetenceudviklingsmidler set i forhold til antallet af personaler.  Nogle tilbud kan have udfordringer 
med belægningen af deres pladser, hvilket har en har betydning for det økonomiske råderum, der kan 
anvendes til personale, personaleudvikling, arrangementer, forbedringer af bygninger osv. Bedømmelserne 
i de blandede tilbud er under indflydelse af, at målgrupperne kan være meget forskellige, da både 
børn/unge og voksne kan gøre brug af tilbuddene og således kan kravene til budgetdispositionerne være 
anderledes komplekse. Et for lavt budget kan få betydning for den kvalitet borgerne kan imødese i 
dagligdagen.  
 
Opsamling på tema 6 - Økonomi 

 De fleste tilbud har et budget, der afspejler sig positivt i kvaliteten 

 En større gruppe, især på voksenområdet, har dog et budget der kun i middel grad afspejler 
tilbuddets målgruppe, metoder samt planer for faglig udvikling og større ændringer  

 Tilbuddenes belægningsprocent kan spille ind i forhold til deres økonomiske råderum og stabilitet.  
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Tema 7, Fysiske rammer 
 
Af kvalitetsmodellen på tilbudsområdet fremgår det, at: ”De fysiske rammer udgør en central del af et 

tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor 

væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 

hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Det er 

vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet 

i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde 

sociale netværk”. 

 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på tilbuddenes fysiske forhold, herunder om der 

opleves uhensigtsmæssigheder ved de fysiske rammer - f.eks. for store/små rum, manglende mulighed for 

at træne færdigheder i madtilberedning, for store/små lejligheder, støj, uro, skærmning, for meget/lidt 

pynt på væggene, hjælpemidler som loftslift, handicaptoilet osv. Tilsynet undersøger, om borgernes 

lejligheder eller værelser er individuelt/personligt indrettet efter borgernes ønsker og behov. Tilsynet 

undersøger ligeledes, om fællesarealerne er hjemligt indrettet (og med fokus på funktionalitet for alle). 

 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der omhandler, hvorvidt borgerne trives i de fysiske rammer, 
viser den følgende:   
 
Indikator 14.a – ”Borgerne trives i de fysiske rammer” 

 

 
 
 
 
 
 
 

Af tabellerne ovenfor fremgår det, at 93 % af tilbuddene på voksenområdet scorer enten 4 eller 5. En 
mindre andel på 6,3 % bedømmes med en middel score på 3.  
 
For børne-/ungeområdet gælder, at 90 % af tilbuddene på børne-/ungeområdet bedømmes med en score 
på enten 4 eller 5. En mindre andel på 9,5 % bedømmes med en middel score på 3.  
 
 

Score – voksenområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,60% 

3 (i middel grad opfyldt) 6,30% 

4 (i høj grad opfyldt) 33,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 59,70% 

Score – børne-/ungeområdet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 9,50% 

4 (i høj grad opfyldt) 27,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 63,50% 

Score – blandet % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 1,90% 

4 (i høj grad opfyldt) 30,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 68,00% 
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På området for blandende tilbud er billedet meget lig børne-/ungeområdet og voksenområdet. 98 % af 

tilbuddene er bedømt høj eller meget højt i kvalitetsmodellen og borgerne trives således i meget høj grad i 

disse tilbud.  

 

Case ift. hvorledes borgerne trives i de fysiske rammer 

Fra tilsynsrapport på området for blandede tilbud, hvor der er scoret 5.  

 

”Det er tilsynets bedømmelse, at borgerne trives med de fysiske rammer. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at [xxx] ligger midt i [byen red.]. Der er tæt til transportmuligheder, 

aktiviteter, sportstilbud og skole m.m. Der er desuden tæt til Storskoven, som byder på såvel aktivitets- som 

naturtilbud. Beboerne på [xxx] har eget værelse med badeværelse, lille tekøkken og køleskab. Værelserne 

er fordelt på to etager. Der er fælles vaskefaciliteter, fælles opholdsrum og fælles køkkener på begge 

etager. Fællesfaciliteter og den bolig, som tilsynet blev inviteret til at se var lyse, venlige og hyggeligt 

indrettede. Den interviewede borger oplyste, at han trives fint med såvel fælles faciliteter som sin egen 

bolig. 

Tilsynet bedømmer i høj grad de fysiske rammer som værende velegnede til målgruppen.  

Borgerne og pårørende oplyser, at de fysiske rammer er velegnede til formålet.” 

 

Det er tilsynets vurdering, at langt de fleste tilbud stiller gode fysiske rammer til rådighed for borgerne. De 

fysiske rammer er i langt overvejende grad hyggelige og hjemlige at befinde sig i for borgerne. Der er 

muligheder for fællesskab både inde og udenfor, mens borgerne også har mulighed for at være alene.  

Oftest understøtter de fysiske rammer borgernes muligheder for trivsel og udvikling. Dette gør tilbuddene 

ved at tænke målgruppens konkrete behov ind i forhold til de individuelle boliger og de forskellige 

fællesarealer, hvor borgerne har en høj grad af indflydelse.  

 

Der er dog forekommet rammer, som er slidte og/eller utidssvarende og af ældre karakter. Ligeledes 

opleves der enkelte steder mangelfulde faciliteter til personalet.  

 

Det er tilsynets vurdering, at borgernes trivsel og udvikling i forhold til de fysiske rammer i høj grad 

afhænger af målgruppen. Nogle målgrupper har brug for ro, mens andre er meget sociale, nogle har brug 

for natur, mens andre har brug for byens tilbud. 

 

Opsamling på tema 7 – Fysiske rammer 

 Langt de fleste tilbud har nogle fysiske rammer, som medvirker til borgernes trivsel 

 Tilbuddenes målgrupper har indflydelse på, hvordan de fysiske rammer kan understøtte trivslen og 

tilbud med mange forskellige målgrupper. 
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2.4 Kvaliteten på plejefamilieområdet 

Tema 1, Uddannelse og beskæftigelse 
 

Af kvalitetsmodellen på familieplejeområdet fremgår, at ”Det er et vigtigt mål for børn og unge, at de får 
mulighed for at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse. Dermed bliver plejefamiliens 
kompetencer- og vilje til, at understøtte plejebarnets skolegang, både socialt og fagligt vigtigt i denne 
sammenhæng. Desuden er det vigtigt, at plejefamilien indgår aktivt i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for barnets eller den unges uddannelse og/eller beskæftigelse 
opnås.” 
 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 
Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på, om barnet er i skole, hvor barnet går og om barnet 
har et stabilt fremmøde. Tilsynet spørger ind til, hvordan familien støtter op om barnets skolegang f.eks. 
om og hvordan de hjælper med lektier, hvordan de forholder sig til fremmøde og evt. fravær og om de 
deltager i forældremøder.  Tilsynet spørger også ind til familiens rytme og rutine omkring sengetider, 
vækning, morgenmad, fordi dette er med til at understøtte en vellykket skolegang.  
 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedrører skolegang viser de følgende:   
 
Indikator 1A - ”Barnet er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse.” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 13,30% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,30% 

3 (i middel grad opfyldt) 2,80% 

4 (i høj grad opfyldt) 1,80% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 81,80% 

 
Indikator 1B - ”Barnet har et stabilt fremmøde i sit dagtilbud, undervisningstilbud eller 
Uddannelsestilbud” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 10,30% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,60% 

3 (i middel grad opfyldt) 8,60% 

4 (i høj grad opfyldt) 7,50% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 73,00% 

 
Den gennemsnitlige score for om barnet er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten er 4,4 og for 
fremmøde 4,3. Flertallet bedømmes med en score på enten 4 eller 5. Knap 20 % scorer 3 eller derunder. 
Det skal dog bemærkes, at scoren 1 gives, når der ikke er et plejebarn anbragt på det tidspunkt hvor tilsynet 
aflægger besøg. Det er tilsynets vurdering, at det udgør størstedelen af de tilfælde, hvor der scores 1. 
 
Det er tilsynets vurdering, at langt de fleste børn er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten og 
børnene har et stabilt fremmøde, hvilket også bekræftes med andelen af høje score på de to indikatorer. 
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at langt de fleste plejefamilier understøtter plejebørnenes skolegang. 
De fleste plejefamilier skaber rammerne for børnene og sørger for det basale i barnets liv. De er 
opmærksomme på at samarbejde og have tæt kontakt med lærerne, og når der foreligger handleplaner fra 
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myndighed, er plejefamilierne også opmærksomme på at arbejde efter disse. De er opmærksomme på 
betydningen af venskaber i forhold til, at oplevelsen af skolegangen bliver en god oplevelse. Plejefamilier 
angiver også, at det er vigtigt at være rollemodeller i forhold til uddannelse og job, og mange plejefamilier 
er bevidste om vigtigheden af skolegang og den mulighed det rummer for at bryde den sociale arv. 
 
Samtidig kan det også konstateres, at der er et vist antal plejebørn, der kun i begrænset omfang går i 
dagbehandling/skole eller opfylder undervisningspligten, og at over 9 % kun i middel grad har et stabilt 
fremmøde.  
 
Spørgsmålet er her, om plejefamilierne i højere grad og på en anden måde kan arbejde med børnenes 
skolegang, herunder arbejde for et mere stabilt fremmøde. Fra forskningen1 ved vi, at uddannelse er det 
som beskytter udsatte børn allermest. Derudover viser forskningen overordnet, at familien betyder 70 % 
for børnenes læring (lærerne betyder 25 % og skolen 5 %). Plejefamilierne, der jo skal træde i familiens 
sted, har derfor en meget stor betydning for børnenes læring og dermed muligheder for at få en 
uddannelse. Forskningen viser derudover, at alt for mange udsatte børn oplever der ikke er forventninger 
til deres faglige niveau. 
 
Når plejebørn ikke går i skole eller har et stabilt fremmøde oplyser plejefamilierne blandt andet at det 
skyldes, at plejebørnene mange gange ikke har de samme forudsætninger som andre børn og at børnene 
ofte skal lære at gå i skole. Ligeledes oplyser plejefamilierne, at det kan skyldes at barnet er nyanbragt og 
afventer skoletilbud eller at opstart i dagbehandling/skole afventer, fordi der først skal skabes tilknytning 
mellem plejebarn og plejefamilie (sidstnævnte gælder typisk helt små børn). Plejefamilierne oplyser også, 
at eventuelle problemstillinger hos barnet kan vanskeliggøre deres skolegang grundet de øgede krav om 
inklusion af alle børn i folkeskolens almindelige klasser.  
 
I de tilfælde, hvor plejebørnene ikke er i dagtilbud eller skole og/eller har et stabilt fremmøde, ligger 
tilsynet som udgangspunkt plejefamiliernes oplysninger til grund i vurderingen, med mindre det oplyste 
ikke er i overensstemmelse med de oplysninger tilsynet i øvrigt har og indhenter. Tilsynet vurderer på 
baggrund af regodkendelserne, at plejefamilierne i deres arbejde med plejebørnenes skolegang og 
fremmøde ofte har nogen særlige udfordringer, som ikke gør sig gældende for ikke-anbragte børn, og at de 
fleste plejefamilier evner at arbejde med disse.  
 
Tilsynet vil fremover have et øget fokus på plejefamiliernes indsats i forhold til den gruppe, hvor der synes 
at være udfordringer med skolegang og fremmøde. 
 
 
Case i forhold til barnets skolegang og stabile fremmøde.  

Fra tilsynsrapport på familieplejeområdet. 

 

”Det vurderes, at plejefamilien i høj grad guider, motiverer og støtter børnene i at udnytte deres potentiale 

i forhold til uddannelse og beskæftigelse inden for børnenes kompetencer. Plejefamilien støtter op om at 

børnene møder stabilt i skole, og at børnene ikke holder ferie uden for skolerne ferie.  

 

Plejefamilien deltager i sociale arrangementer på skolen ved det ene barn og sikre, at det bliver en god 

oplevelse bl.a. ved, at plejefar og det andet plejebarn bliver hjemme.  

 

                                                           
1
 Mette Deding, SFI, på KL’s konference om udsatte børn og unge 14. marts 2016.  
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Plejefamilien støtter endvidere op om skole ved at sikre, at barnet læser 15 minutter hver dag samt 

børnene har faste sengetider for at de er veludhvilet.  

 

Plejefamilien støtter i høj grad op om det ene barns skolegang ved bl.a. at plejefar deltager i svømning i 

skolen hver mandag for, at barnet har mulighed for at medvirke i faget, og at barnet får en god oplevelse 

ud af dette uden at stikke af, hoppe i vandet med tøj på eller reagerer voldsomt. […]  

Plejefar har endvidere deltaget i barnets hyttetur med klassen i tre dage for, at barnet kunne medvirke i 

turen. Barnet, plejefar og læreren havde deres egen hytte og barnet deltog i klassens aktiviteter i det 

omfang, som barnet magtede det.  

 

Plejefamilien har et tæt og godt samarbejde med skolerne i forhold til børnene.” 

 
Opsamling på tema 1 – Uddannelse og beskæftigelse 

 De fleste plejebørn går i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten 

 De fleste plejebørn har et stabilt fremmøde 

 Knap 10 % af plejebørnene har kun i middel grad et stabilt fremmøde 

 Tilsynet vurderer, at størstedelen af plejefamilierne medvirker til at sikre plejebørnenes muligheder 

for uddannelse og beskæftigelse 

 Dagtilbud, skolegang og fremmøde kan være påvirket af de problematikker, som plejebørnene har 

 Der synes at være et potentiale for at plejefamilierne - for en gruppe plejebørn - i endnu højere 

grad kan understøtte børnenes skolegang i forhold til fremmøde.  
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Tema 2, Selvstændighed og relationer 
 

Af kvalitetsmodellen på familieplejeområdet fremgår det, at ”Et mål med indsatsen i plejefamilier er at 

bidrage til, at barnet i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og får opbygget kompetencer til at 

leve et selvstændigt voksenliv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at 

plejefamilien medvirker til, at barnet sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i relationer 

og fællesskaber, og at barnet opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i sociale relationer og netværk 

kræver.” 

 

”Det er væsentligt, at plejefamiliens indsats er rettet mod dette mål, og at det afspejles i plejefamiliens 

adfærd, dagligdag og familieliv samt i åbenhed mod og involvering i det omkringliggende lokal- og 

civilsamfund. Det er ligeledes centralt for barnets eller den unges selvstændighed og relationer, at 

plejefamilien i overensstemmelse med barnets handleplan og de aftaler, der er indgået, understøtter 

barnets kontakt og samvær med forældre, søskende, øvrig familie, og netværk.” 

 

Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på, om barnet indgår i sociale relationer i familien, med 
venner osv. Der spørges ind til, om barnet deltager i fritidsaktiviteter, om barnet har venner og om barnet 
har en fortrolig voksen. Tilsynet spørger ind til, hvordan barnet har det i forhold til førnævnte. Er barnet 
tilfreds med de sociale relationer det har eller ønsker det en ændring heraf. Tilsynet spørger ind til, hvordan 
plejeforældrene opfatter deres rolle og handler og understøtter barnet i at deltage i familierelationer, 
venskabsrelationer, et aktivt fritidsliv mv.  
 

Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedrører sociale relationer og netværk viser de følgende:   
 

Indikator 2A - ”Barnet indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 10,40% 

2 (i lav grad opfyldt) 3,90% 

3 (i middel grad opfyldt) 14,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 10,40% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 61,30% 

 

Indikator 2B – ”Barnet deltager i fritidsaktiviteter” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 30,00% 

2 (i lav grad opfyldt) 3,30% 

3 (i middel grad opfyldt) 14,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 8,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 44,60% 

 

Den gennemsnitlige bedømmelse for om barnet indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk er 4,1. I 
de fleste tilfælde bedømmes tilbuddene med en score på enten 4 eller 5. En del plejefamilier scorer dog 3.  
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I forhold til indikatoren om barnet deltager i fritidsaktiviteter, er den gennemsnitlige bedømmelse 3,3, hvor 
en overvægt af scoringerne ligger på 4 og 5. Der er dog en markant andel på 33 %, som ligger på en score 
med 1 eller 2. Det skal bemærkes, at bedømmelsen 1 gives, når der ikke er et plejebarn anbragt på det 
tidspunkt, hvor tilsynet aflægger besøg. Det er tilsynets vurdering, at det udgør størstedelen af de tilfælde 
under indikator 2A, hvor der scores 1, mens det for indikator 2B i højere grad også betyder, at barnet reelt 
ikke deltager i fritidsaktiviteter.   
 
Det er tilsynet vurdering, at langt de fleste plejefamilier understøtter at plejebørnene indgår i sociale 
relationer og fritidsaktiviteter, hvilket også bekræftes med de relativt høje scorer på indikatorerne, dog 
primært i forhold til de sociale relationer.   
 
Det er tilsynets opfattelse, at plejefamilierne her er meget opmærksomme på integrationen af 
plejebørnene i familien, og plejefamilierne bruger ofte deres egne fritidsinteresser i eksempelvis dyr, sport 
og camping som en del af integrationsindsatsen i familielivet og skabelse af sociale relationer for det 
anbragte barn. Det er tilsynets opfattelse, at langt de fleste plejefamilier således bidrager til at de anbragte 
børn får et godt udgangspunkt for selvstændig udvikling og mod på at fremme venskaber og sociale 
relationer udenfor hjemmet.   
 

Case vedr. plejebarnets udvikling af venskaber og sociale relationer uden for hjemmet 

En tilsynskonsulent udtaler:  

 

”Jeg har i dag talt med en plejemor som efter mit besøg havde tænkt noget over et af spørgsmålene som 

jeg havde stillet, nemlig om der var børn lige i nærheden, som plejebarnet legede med. 

Plejemor svarede da jeg var på tilsynsbesøg nej, da naboen var en dame på 80 år og den anden nabo et 

ægtepar uden små børn. 

Hun blev dog så nysgerrig på spørgsmålet efter mit besøg at hun undersøgte hvem der ellers boede i 

nærheden. 

Her fandt hun ud af, at der var nogle nye tilflyttere alle med yngre børn, så hun bankede på for, at høre om 

de ikke havde lyst til at lege med plejebarnet, hvilket de rigtig gerne ville. 

Så fra ingen børn at lege med har plejebarnet i dag flere kammerater lige i nærheden”  

 

Det er tilsynets vurdering, at plejeforældrene generelt støtter godt op omkring det at skabe relationer til 
barnets biologiske familie og netværk. Tilsynet vurderer, at plejefamilierne siden starten af 2014 i stigende 
omfang har haft fokus på handleplanerne, hvori det ofte er beskrevet som et mål, at plejeforældrene kan 
forholde sig aktivt til barnets biologiske familie og netværk. I nogen sager er der ikke samvær imellem 
plejebarn og de biologiske forældre. Det er tilsynets vurdering, at det som oftest skyldes at de biologiske 
forældre ikke selv ønsker samvær eller kommer til det aftalte samvær. Plejeforældrene er i denne 
sammenhæng meget bevidste om, at de børn der trives bedst er de børn hvis biologiske forældre kan 
rummes af plejefamilien og at det har essentiel betydning for barnets trivsel og udvikling.  
 

Nogle plejebørn indgår ikke så meget i sociale relationer eller deltager ikke i fritidsaktiviteter på samme 
niveau som andre børn, hvilket efter plejefamiliernes udtalelser kan skyldes, at mange anbragte børn er 
meget trætte efter skole og har svært ved at indgå i sociale arrangementer. I andre tilfælde er der tale om 
plejebørn, som efter plejeforældrenes udtalelser, mangler sociale kompetencer og dermed ikke har nogen 
eller kun få venner. Geografiske forhold kan, efter plejeforældrenes mening, have indflydelse på 
plejebarnets muligheder for at opbygge sociale relationer. Dette er primært aktuelt hos de plejefamilier, 
som bor ude på landet. Derudover kan der være tale om, at plejebørnene ikke går til fritidsaktiviteter på 
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tidspunktet for tilsynets besøg, men gør det på andre tidspunkter af året. Endeligt kan der være tale om 
meget små børn (spædbørn f.eks.), hvor det ikke er aktuelt at de går til fritidsaktiviteter. 
 
I de tilfælde hvor plejebørnene ikke indgår i sociale relationer, ligger tilsynet plejefamiliernes oplysninger til 
grund i vurderingen, med mindre det oplyste ikke er i overensstemmelse med de oplysninger tilsynet i 
øvrigt har eller indhenter fra andre, f.eks. andre myndigheder. Oplyser en plejefamilie at manglende sociale 
relationer og fritidsaktiviteter skyldes geografisk afstand, går tilsynet i dialog med plejefamilierne om at 
finde brugbare løsninger i forhold til f.eks. kørsel, således at de anbragte børn får bedre muligheder for at 
indgå i sociale relationer uden for familiens rammer og dermed få venner.  
 
Tilsynet vurderer på baggrund af regodkendelserne, at plejefamilierne i deres arbejde med plejebørnenes 
sociale relationer ofte har nogle særlige udfordringer, som ikke gør sig gældende for ikke-anbragte børn, og 
at de fleste plejefamilier evner at arbejde med disse. Tilsynet vurderer dog samtidig, at der er et 
udviklingspotentiale for, at nogle plejefamilier i højere grad kan understøtte plejebørns sociale relationer 
og fritidsaktiviteter, uagtet at disse har nogle særlige udfordringer. 
 

Opsamling på tema 2 – Selvstændighed og relationer 

 Hovedparten af plejebørn indgår i sociale relationer med familie og venner  

 En større gruppe på 28 % af plejebørnene indgår kun i middel grad eller derunder i sociale 

relationer  

 Lidt over halvdelen af plejebørnene deltager i fritidsaktiviteter 

 En større gruppe af plejebørnene deltager kun lidt eller slet ikke i fritidsaktiviteter 

 Tilsynet vurderer, at størstedelen af plejefamilierne er opmærksomme på, hvordan de kan 

medvirke til at facilitere plejebarnets udvikling af selvstændighed og sociale relationer  

 Der er et potentiale for at plejefamilierne i endnu højere grad kan understøtte børnenes 

muligheder for indgåelse i sociale relationer, herunder specielt deltagelse i fritidsaktiviteter 

 Geografiske forhold kan spille ind i forhold til plejebarnets muligheder for udvikling af sociale 

relationer, og ikke alle plejefamilier kompenserer for de udfordringer det giver. 
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Tema 3, Målgruppe, metoder og resultater  
 
Af kvalitetsmodellen på familieplejeområdet fremgår det, at ”Det er afgørende for kvaliteten i en 
plejefamilie, at plejefamiliens indsats medvirker til at sikre barnets trivsel og resulterer i den ønskede 
udvikling for det barn eller de børn, der er anbragt i plejefamilien. 
 
Det er væsentligt, at plejefamilien kan redegøre for, hvordan de kan imødekomme barnets behov og 
bidrage til at, de mål, der er opstillet for barnets udvikling og trivsel i plejefamilien, opnås. 
 
Plejefamilien skal som væsentlige, overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre barnets 
medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse i hverdagen i plejefamilien, og understøtte barnets fysiske 
og mentale sundhed.” 
 

Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på, om barnet understøttes i at nå de mål, som er 
fastsat for anbringelsen. I denne forbindelse spørger tilsynet ind til, om plejefamilien har en 
handleplan/indsatsmål, som de agerer ud fra og anvender aktivt i deres hverdag med plejebarnet. Tilsynet 
spørger ligeledes til, om barnet inddrages i målopfyldelsen og i så fald hvordan. Tilsynet er også 
interesseret i at høre plejefamiliens refleksioner om egne handlemåder og hvorledes barnets behov kan 
tilgodeses i denne sammenhæng. Endeligt spørger tilsynet ind til i hvor høj grad barnet indgår som en 
naturlig del af familien, herunder hvad barnet har indflydelse på og om hvor godt barnet trives i familien.  
 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedrører opfyldelsen af de mål, som er opstillet for 
plejebarnet viser de følgende:   
 

Indikator 4A – ”Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller 
aflastningsopholdet i barnets handleplan”. 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 16,60% 

2 (i lav grad opfyldt) 4,00% 

3 (i middel grad opfyldt) 14,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 11,40% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 54,00% 

 

Indikator 4B - ”Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er 

opstillet for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 17,20% 

2 (i lav grad opfyldt) 1,80% 

3 (i middel grad opfyldt) 6,60% 

4 (i høj grad opfyldt) 5,40% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 69,00% 
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Den gennemsnitlige bedømmelse for, om barnets mål for anbringelsen er kendt for plejefamilien er 3,8. 
Hovedparten af scoringerne fordeler sig med en score på enten 4 eller 5, som udgør 65 %. For indikatoren 
om plejefamilien kan redegøre for de i handleplanen nævnte mål udgør 74 % af scorerne 4 og 5. For begge 
indikatorer gælder det dog, at mellem 19 og 20 % scorer 1 eller 2. Det skal bemærkes, at scoren 1 gives, når 
der ikke er et plejebarn anbragt på det tidspunkt hvor tilsynet aflægger besøg. Det er tilsynets vurdering, at 
det udgør størstedelen af de tilfælde, hvor der scores 1.  
 
Det er tilsynets vurdering, at hovedparten af plejefamilierne er bekendte med de mål, som er opstillet for 
det anbragte barn og at plejefamilierne er gode til at omsætte disse mål. Dette understøttes også af 
bedømmelserne på de to indikatorer. 
 
Det er tilsynets vurdering, at plejefamilierne siden starten af 2014 i højere grad ser handleplanerne som 
grundlaget for deres ageren i henhold til barnets anbringelse. Plejefamilierne efterspørger i højere grad 
handleplanerne nu end tidligere og de er blevet mere bevidste om handleplanens værdi i forhold til deres 
arbejde med plejebarnet. Dette vurderer tilsynet bidrager til en øget kvalitet, trivsel og udvikling hos 
plejebørnene. Plejefamilierne udtaler, at de i denne sammenhæng har øje for barnets perspektiv i deres 
håndtering af barnets behov, herunder i forhold til hvorledes barnet inddrages i dagligdagen.  
 

Case ift. plejefamilie, der er bekendt med målene for anbringelsen og aktivt arbejder med dem. 

Fra tilsynsrapport på familieplejeområdet.  

 

”Plejemor kender handleplanen og hun har den aktuelle handleplan. Handleplanens mål er at der skal 

arbejdes med at gøre [xxx] tryg. Han har brug for stabilitet, ro og forudsigelighed og at der tålmodigt 

arbejdes med at opbygge hans tillid. Plejebarnet skal have støtte til at udvikle empati og indsigt i sociale 

spilleregler. Desuden at han inddrages i alle de almindelig forekommende hjemlige/huslige gøremål. At 

plejebarnet selv oplever glæden ved, at arbejde rent praktisk med tingene og fremstille maden og være en 

del af hele processen og med tiden være mere og mere selvhjulpen.” 

 
Samtidig er det tilsynets vurdering, at en del af plejefamilierne ikke i tilstrækkelig grad er bekendt med de 
konkrete mål, som er opstillet for det anbragte barn og/eller de ikke har kunnet redegøre for, hvordan de 
konkret og målrettet arbejder med de opstillede mål. Det kan skyldes, at familien ikke har modtaget en 
handleplan eller sat sig tilstrækkeligt ind i den.  
 
I de tilfælde hvor barnets handleplan ikke er kendt hos plejefamilien eller at de ikke kan redegøre for, 
hvordan de aktivt arbejder med de opsatte mål, indgår tilsynet i dialog med familien om, hvordan disse 
forhold kan forbedres. Det kan ske ved, at plejefamilien efterspørger manglende handleplaner og/eller at 
de sætter sig ind i de konkrete mål og dernæst handler på dem. Det er tilsynets opfattelse og erfaring, at de 
fleste familier er interesseret i at gøre en indsats med henblik at forbedre mangler på området.  
 
Det er tilsynets erfaring, at de plejefamilier, som har modtaget en handleplan, men som har svært ved at 
sætte ord på hvordan de understøtter opfyldelsen af handleplanens mål, ofte via dialog med tilsynet er 
gode til at beskrive hvad de gør. Plejefamiliernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund spiller i den 
forbindelse ind, da dem med teoretisk baggrund i højere grad formår at sætte ord på end dem der ikke har.  
 
Det er tilsynets vurdering, at manglende handleplaner i høj grad er medvirkende til en lavere score på 
indikator 4A og 4B. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der synes at være et udviklingspotentiale for en del 
plejefamilier når det kommer til kendskab og implementering af de indsatsmål som fremgår af 
handlingsplanen. 
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Case ift. familie, der ikke er bekendt med målene for anbringelsen.  

Fra tilsynsrapport på familieplejeområdet.  

 

”Plejefamilien oplyser, at de aldrig har set en handleplan for plejebarnets anbringelse. De har heller ikke set 

handleplan for de andre børn, de har haft i pleje. De fortæller, at de ikke kender målene. De tænker, at 

målene bl.a. må være at få et stabilt familieliv, støtte plejebarnet i at passe sin skolegang, få en tryg 

opvækst og en almindelig tilværelse. 

 

Sagsbehandler oplyser, at målene i handleplanen vedr. plejebarnet er, at han skal have en struktureret 

hverdag, have tydelige rammer, få personlig guidning, få en stabil skolegang og bevare en god kontakt til 

biologiske forældre.” 

 
Det er tilsynets vurdering, at plejefamilierne generelt er gode til at understøtte plejebørns sundhed og 
trivsel, og at plejefamilierne i høj grad gør det samme for plejebørnene som de gør for deres biologiske 
børn på dette område. De ser det ofte som en selvfølge at der tages hånd om den fysiske og mentale 
sundhed for plejebørnene. 
 
I nogle tilfælde har tilsynet oplevet, at der gøres forskel på plejefamiliens egne børn og de anbragte børn i 
relation til hvor meget de inddrages og hvilken indflydelse de har på eget og familiens liv. Dette er ikke er i 
overensstemmelse med anbringelsen og tilsynet har i disse tilfælde gjort plejefamilierne opmærksomme 
herpå, med henblik på at plejefamilien får rettet op på disse forhold.  
 
Plejefamilierne udtaler, at de gerne vil inddrage professionelle i deres varetagelse af barnets tarv i de 
situationer, hvor der er behov for dette - eksempelvis via hjælp fra læger, psykologer og andre, således at 
barnets trivsel højnes. Det er tilsynets vurdering, at plejeforældrene er meget bevidste om at plejebørnene 
ofte har særlige udfordringer, som skal adresseres på en aktiv og konstruktiv måde.   
 
Opsamling tema 3 – Målgruppe, metoder og resultater 

 Hovedparten af plejebørnene har en handleplan, som plejefamilien er bekendt med og arbejder ud 

fra 

 Hovedparten af plejefamilierne er gode til at redegøre for, hvordan de arbejder med handleplanens 

opstillede mål 

 Mellem 19 og 20 % af plejefamilierne kender kun i lav eller meget lav grad til de opstillede mål og 

kan redegøre for disse  

 Hovedparten af plejefamilierne er meget opmærksomme på deres rolle i opfyldelsen af de 

opstillede mål og at de skal forholde sig aktivt til dem  

 Enkelte plejefamilier forskelsbehandler mellem egne børn og plejebørn 

 Der er et potentiale for, at en gruppe plejefamilier i højere grad kan være aktive i deres kendskab til 
de enkelte mål samt i forhold til hvordan de refleksivt forholder sig til målopfyldelsen 

 Plejebørnenes sundhed og trivsel understøttes af de fleste plejefamilier. 
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Tema 4, Familiestruktur og familiedynamik 
 
Af kvalitetsmodellen på familieplejeområdet fremgår det, at ”Plejefamiliens familiestruktur og 
familiedynamik er væsentligt at have fokus på for at sikre, at familien kan og har overskud til at bidrage til 
at give barnet kontinuitet i opvæksten og mulighed for at vokse op i et trygt omsorgsmiljø. Det indbyrdes 
samspil i familien er afgørende både for barnets trivsel og udviklingsbetingelser og for familiens trivsel og 
udvikling.”  
 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på, hvordan dagligdagen ser ud for familien og hvordan 
den personlige og sociale dynamik hænger sammen. Tilsynet spørger bl.a. ind til, hvordan familiens hverdag 
normalt ser ud og om der er overskud hos familiemedlemmerne. Hvordan familiemedlemmerne fordeler 
opgaverne imellem sig. Tilsynet spørger også ind til selve plejefamilien, herunder plejeforældrenes 
parforhold, om der er hjemmeboende og/eller udeboende bør, plejeforældrenes uddannelse og 
beskæftigelse mv. Endelig spørger tilsynet ind til, hvordan plejefamilien håndterer konfliktsituationer.  
 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedrører plejefamiliens overskud i dagligdagen viser den 
følgende:   
 
Indikator 7A – ”Plejefamilien har overskud til at varetage opgaven som plejefamilie” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 0,90% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,50% 

3 (i middel grad opfyldt) 4,90% 

4 (i høj grad opfyldt) 9,30% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 84,40% 

 
Den gennemsnitlige bedømmelse for, om tilsynet vurderer plejefamilierne til at have overskud til at 
varetage opgaven som plejefamilie er 4,8. 94 % af plejefamilierne scorer enten 4 eller 5 med en klar 
overvægt på 5 med 84,4 %.  En meget lille andel på 1,4 % af plejefamilierne er vurderet til at have meget lav 
eller lav grad af overskud til opgaven.  
 
Tilsynet vurderer, at plejefamilierne generelt set tilbyder et stabilt og givende familieliv, der kan bidrage til 
en god anbringelse, hvilket understreges af scoren på indikatorerne. 
 
Plejefamilierne udtaler, at de inddrager de anbragte børn som en del af familien. Denne inddragelse 
medvirker til, at plejebørnene føler sig inkluderede og set, hvilket ofte er elemeter som de har manglet hos 
deres biologiske familier. Plejeforældrene fungerer således som rollemodeller og på denne måde bidrager 
almindelige, stabile, hverdagsting til en højnet trivsel og udvikling. Udvikling som er vigtig, fordi 
plejebørnene i mange tilfælde mangler basale sociale færdigheder, som normalt vil blive indlært i en 
almindelig familiedynamik. Det er tilsynets vurdering, at plejefamiliernes udtalelser kan lægges til grund.   
 
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at en god familiestruktur bidrager til at plejefamilien har det overskud 
som skal til, for at de anbragte børn har mulighed for at udvikle sig og trives. De plejefamilier som har 
meget overskud, er ofte aktive både indenfor og udenfor hjemmet og inddrager børnene. De fleste 
plejefamilier er dog også opmærksomme på, at nogle plejebørn ikke magter mange aktiviteter ad gangen 
og de indretter deres aktivitetsniveau efter børnene. Det er tilsynets vurdering, at de fleste plejefamilier er 
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gode til at forholde sig refleksivt til plejebørnenes behov i forhold til deres eget aktivitetsniveau. Tilsynet 
har dog i enkelte tilfælde oplevet plejefamilier, som ikke i tilstrækkelig grad har været opmærksomme på 
dette.  
 

Case ift. plejefamilierne overskud til at varetage opgaven som plejefamilie.  

Fra tilsynsrapport på familieplejeområdet.  

 

”Plejeforældrene fortæller, at de brænder for deres arbejde, og de nyder at se, at der sker en udvikling med 

deres plejebørn. 

De passer på sig selv og hinanden, giver hinanden fritid, når der er behov for det. De deler sig i forhold til 

børnene alt efter interesser, og de er opmærksom på at give hinanden plads og støtte hinanden i det 

daglige samvær med børnene. De mener, at det er ok at vise plejebørnene, at de voksne også kan blive 

trætte eller være ked af det.” 

 

Private forhold kan være svære at undersøge nærmere i de tilfælde, hvor der er tvivlsspørgsmål. Det er 

vanskeligt at finde flere kilder til information end plejefamilien selv. Det kan f.eks. være vanskeligt at spore 

evt. alkoholisme. 

 

Det er tilsynets vurdering, at matchning af børn og plejeforældre er vigtig for en vellykket anbringelse. Det 

gælder både i forhold til plejebarnet, der skal opleve trivsel og udvikling, og plejefamilien, der skal have en 

hverdag til at fungere med et plejebarn, der ofte kommer med mangeartede problemstillinger, som kan 

være ressourcekrævende. Den konkrete matchning forholder tilsynet sig ikke til, da det er kommunerne og 

ikke socialtilsynet der anbringer børn og unge hos plejefamilierne.  

 
Opsamling på tema 4 – Familiestruktur og familiedynamik 

 De fleste plejefamilier har i høj grad overskud til opgaven som plejefamilie 

 Plejebørnene inddrages i høj grad i familiernes hverdag og gøremål 

 Plejebørnenes individuelle problematikker og udfordringer håndteres godt 

 Matchning af børn og plejefamilier er vigtig i forhold til at anbringelsen bliver god – både for barnet 

og for plejefamilien. 

 
 

  



42 
 

Tema 5, Kompetencer  
 
Af kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet fremgår det, at ”Det er væsentligt for kvaliteten, at 
plejeforældre har de menneskelige og faglige kompetencer, der er nødvendige i forhold til den opgave, som 
plejefamilien skal varetage, så barnet sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. 
Dette omfatter blandt andet at kunne etablere tilknytning og at kunne opdrage samt give omsorg til et barn 
med behov for særlig støtte, at kunne anerkende og rumme barnet med dets baggrund og at kunne være en 
aktiv deltager i et samarbejde med andre, der er involveret i samarbejdet omkring barnet.” 
 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på familiens kompetencer og håndtering af 
plejebørnenes forskelligartede behov. Tilsynet spørger bl.a. ind til, hvordan familien arbejder med at sikre 
tilknytning imellem barn og familien. Hvordan de oplever kontakten og kan de gøre noget anderledes og 
bedre. Tilsynet spørger ligeledes ind til, hvordan familien vurderer barnets specifikke behov og om barnet 
skiller sig ud. Tilsynet spørger til, hvordan familien forholder sig til og arbejder aktivt med det. Endelig 
spørger tilsynet også ind til, hvordan familien samarbejder med relevante myndigheder og professionelle i 
forhold deres arbejde med det anbragte barn, og om de forholder sig aktivt til faglig udvikling, herunder 
deltagelse i kurser eller i netværk.  
 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedrører plejefamiliens kompetencer viser den følgende:   
 
Indikator 8B – ”Plejefamilien er kompetente til at drage omsorg for barnets særlige behov, udvikling og 
opdragelse”. 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 8,60% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,20% 

3 (i middel grad opfyldt) 3,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 6,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 82,20% 

 
Den gennemsnitlige bedømmelse i forhold til om plejefamilien er kompetent til at drage omsorg for barnets 
særlige behov, udvikling og opdragelse er 4,5. 88 % af plejefamilierne scorer enten 4 eller 5, med en klar 
overvægt på 5 med 82,2 %. En mindre andel af plejefamilierne på knap 9 % formår kun i lav eller meget lav 
grad at kunne drage omsorg for barnets særlige behov m.v. Det skal dog bemærkes, at scoren 1 gives, når 
der ikke er et plejebarn anbragt på det tidspunkt hvor tilsynet aflægger besøg. Det er tilsynets vurdering, at 
det udgør størstedelen af de tilfælde, hvor der scores 1.  
 
Tilsynet vurderer, at plejefamilierne generelt set er kompetente til at løfte opgaven som plejeforældre, 
hvilket understreges af de omtalte scorer. Det er tilsynets vurdering, at mange af plejeforældrene enten har 
en konkret faglig viden at trække på, f.eks. i form af en relevant uddannelse som pædagog og lignende, 
eller også besidder de relevante personlige og menneskelige kompetencer, som de kan sætte i spil på 
forskellige måder. Andre familier besidder en kombination af flere relevante kompetencer.  
 
 
 
 
 



43 
 

Case ift. hvorledes plejefamiliens kompetencer kommer i spil 

Fra tilsynsrapport på familieplejeområdet.  

 

”Plejefamilien er i stand til at beskrive deres plejebørns særlige behov - hvilket kom til udtryk i.f.t. med 

drøftelse af mål i handleplan.  

Plejefamilien giver indtryk af generelt at have en god viden i.f.t. et barns særlige behov kontra børns 

almindelige behov. De har erfaret dette specifikt igennem deres arbejde med deres nuværende plejebørn 

og de giver indtryk af at arbejde konkret med de særlige behov og udfordringer plejebørnene giver.  

Plejefamilien giver indtryk af at kunne udnytte deres teoretiske viden som lærer og pædagog i deres 

arbejde med plejebørn med særlige behov.” 

 
Det er tilsynets vurdering, at der er en stor villighed hos plejefamilierne til at ville dygtiggøre sig på de 
parametre, som plejefamilierne måtte have mangler på, samtidig med at de oftest ikke er bange for at 
sætte deres eksisterende kompetencer i spil overfor barnet.  
 
Mange plejeforældre udtaler, at de forsøger at sætte sig ind i plejebarnets konkrete problematikker og vil 
gøre meget for at blive klogere på området. De ser således det enkelte barns behov og agerer på dette, 
hvor plejefamilierne ofte anvender dagligdagens gøremål, som en integreret del af barnets liv. Dette med 
henblik på bl.a. at bidrage til trivsel og udvikling for de anbragte børn, som har særlige behov for 
opmærksomhed, struktur og stabilitet. Det er tilsynets vurdering, at plejefamiliernes udtalelser kan lægges 
til grund. 
 
Det er tilsynets vurdering, at det er vigtigt kontinuerligt at udvikle plejefamiliernes kompetencer, for at 
sikre, at der drages omsorg for plejebørnenes særlige behov, udvikling og opdragelse.  
 
Opsamling for tema 5 - Kompetencer 

 De fleste plejefamilier besidder de relevante personlige og faglige kompetencer, som skal til for at 

kunne tilbyde de anbragte børn stabilitet, trivsel og udvikling 

 Der er forskel på, hvordan plejefamiliernes forudsætninger og faglige kompetencer er sammensat  

 En lille gruppe plejefamilier har ikke tilstrækkeligt med relevante kompetencer 

 Mange plejefamilier er opsøgende i forhold til at dygtiggøre sig på de felter, hvor de har mangler. 

 
 
  



44 
 

Tema 6, Økonomi  
 
Af kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet fremgår det, at ”Det er væsentligt, at plejefamilien har 
økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse f.eks. i forhold til familien bolig og fysiske rammer. 
Socialtilsynet skal især være opmærksom på, om der er sket eller er risiko for væsentlige ændringer i 
familiens økonomi, der har betydning for familiens økonomiske situation og forudsætninger for at have den 
fornødne kvalitet”. 
 

Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på familiens privatøkonomiske situation, herunder om 
den er sund og dermed kan medvirke til at barnet får en stabil og tryg anbringelse. Tilsynet foretager en 
grundig analyse af familiens private økonomi, herunder indkomst, budget og forbrug. Tilsynet spørger 
ligeledes ind til, om familien har planer om at foretage økonomiske dispositioner, som kan få betydning for 
deres økonomi, herunder ombygninger eller nye investeringer.  
 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedrører plejefamiliens økonomi viser den følgende:   
 
Indikator 9A – ”Plejeforældrenes disponible indkomst giver grundlag for at sikre barnet stabile rammer og 
vilkår.” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 1,90% 

2 (i lav grad opfyldt) 1,50% 

3 (i middel grad opfyldt) 11,90% 

4 (i høj grad opfyldt) 14,70% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 70,00% 

 
Den gennemsnitlige bedømmelse for om plejeforældrenes disponible indkomst giver grundlag for at sikre 
plejebarnet stabile rammer og vilkår er 4,5. 85 % af plejefamilierne har enten en god eller meget god 
økonomisk situation og 70 % af familierne får bedømmelsen 5. Der er dog en større gruppe plejefamilier på 
12 %, som kun i middel grad har en god økonomi, mens der er en lille gruppe plejefamilier på 3 %, hvis 
indkomst kun i lav eller meget lav grad giver grundlag for at sikre barnets stabile rammer og vilkår. 
 
Tilsynet vurderer, at plejefamiliernes økonomi og disponible indkomst generelt set er velegnede til at sikre 
en stabil anbringelse for plejebarnet, hvillet understøttes af de omtalte indikatorer. 
 
I de tilfælde, hvor tilsynet har scoret at plejefamilierne i meget lav eller lav grad opfylder kravene, er det 
tilsynets vurdering, at det som oftest et resultat af mangelfulde oplysninger vedrørende privatøkonomien 
eller fordi de økonomiske forudsætninger ikke har været til stede, grundet eksempelvis meget stor gæld 
eller en meget ustabil økonomi, grundet svingende tilknytning til arbejdsmarkedet for en af 
plejeforældrene. 
 
Det er tilsynets opfattelse, at en stabil privatøkonomi med en fornuftig disponibel indkomst giver 
plejefamilien overskud til at håndtere de mangeartede udfordringer, som hører med til en anbringelse.  En 
dårlig privatøkonomi kan bidrage til ustabilitet i anbringelsen, bl.a. i forbindelse med hyppige flytninger, 
manglende muligheder for fritidsaktiviteter osv. Privatøkonomien kan bl.a. have indflydelse på indikatoren 
vedrørende familiedynamik, da dårlig privatøkonomi kan medføre problematikker i parforholdet hos 
plejeforældrene, som kan påvirke de anbragte børn.  
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Case ift. om plejefamiliernes disponible indkomst bidrager til en stabil anbringelse  

Fra tilsynsrapport på familieplejeområdet.  
 
”Rådighedsbeløbet er større end det anbefalede rådighedsbeløb på 162.000 kr. Rådighedsbeløbets 
størrelse indikerer økonomisk stabilitet, hvor der er plads til uforudsete udgifter og deltagelse i aktiviteter 
og rejser. 
Der er en lav gældsfaktor og et højt rådighedsbeløb, hvilket indikerer en stabil og stærk økonomi, hvorfor 
plejefamiliens økonomi bedømmes 5. 
 
Plejeforældrenes disponible indkomst giver i høj grad grundlag for at sikre barnet stabile rammer og 
vilkår.” 

 
Det er tilsynets vurdering, at plejefamiliernes privatøkonomi har været genstand for mange forskelligartede 
problemstillinger og spørgsmål – primært fra plejeforældrenes side. Det er tilsynets vurdering, at det 
hænger sammen med, at privatøkonomien ikke før tilsynsreformen trådte i kraft har været et fokusområde. 
Det har været nyt for mange plejefamilier at tilsynet forholder sig til privatøkonomi og mange plejeforældre 
har oplevet det som et indgribende element i deres liv. Tilsynet har i denne sammenhæng modtaget flere 
henvendelser om, at plejefamilierne ikke længere ønskede at være plejeforældre. Tilsynet vurderer, at der 
løbende er behov for information om, hvorfor tilsynet belyser økonomiske forhold. 
 
Det er tilsynets vurdering, at plejeforældrenes alder kan spille ind i forhold til deres privatøkonomi, da de 
ældre plejeforældre ofte har afdraget mærkbart mere på de lån, som familien har, end yngre plejefamilier. 
Flere og større lån kan øge risikoen for en ustabil anbringelse, hvis den ene plejeforælder mister sit arbejde. 
Dette gør sig bl.a. gældende i forhold plejeforældre, hvor den ene eller begge ernærer sig i 
landbrugssektoren. Mange landbrug er trængte økonomisk og det kan give familien en høj risikoprofil i 
økonomisk forstand.  
 
Opsamling for tema 6 - Økonomi 

 Langt de fleste plejefamilier har en sund og stabil privatøkonomi 

 En mindre gruppe af plejefamilierne har i større eller mindre omfang problematiske elementer 

vedrørende deres privatøkonomi, som har påkrævet opmærksomhed og ændringer 

 Der er behov for løbende information om, hvorfor tilsynet tjekker op på plejefamiliernes 

økonomiske forhold  

 Plejeforældrenes alder og erhverv, herunder landbrug, kan være medvirkende til at risikoprofilen 

for de økonomiske rammer vurderes mindre favorabelt.    
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Tema 7, Fysiske rammer 
 
Af kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet fremgår det, at ”de fysiske rammer udgør rammen om livet i 
plejefamilien og om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at omgivelser, udformning, 
indretning, faciliteter og stand er velegnede i forhold til plejefamiliens opgave og barnets behov, f.eks. i 
forhold til at understøtte barnets mulighed for at opretholde sociale netværk og sikre barnets ret til 
privatliv. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude giver barnet relevante udfoldelsesmuligheder og 
tilgodeser barnets særlige behov og interesser.” 
 
Tilsynets fokuspunkter under temaet 

Under dette tema har socialtilsynet i sit tilsyn fokus på familiens fysiske rammer, herunder om barnet har 
sit eget værelse, om barnet er glad for værelset og om rammerne er godkendte og i orden. Tilsynet spørger 
bl.a. ind til, om barnet virker til at føle sig hjemme hos familien og i de fysiske rammer. Ligeledes spørger 
tilsynet ind til, hvor meget barnet opholder sig i værelset og hvorledes det er indrettet. Har barnet f.eks. 
mulighed for at trække sig og være alene.  
 
Kvantitativ og kvalitativ vurdering 

Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedrører plejefamiliens fysiske rammer viser de følgende:   
 
Indikator 10A – ”Barnets trives i de fysiske rammer” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 8,40% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,60% 

3 (i middel grad opfyldt) 2,80% 

4 (i høj grad opfyldt) 5,20% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 83,00% 

 
Indikator 10B – ”De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets behov og 
giver barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder” 

Score % 

1 (i meget lav grad opfyldt) 5,30% 

2 (i lav grad opfyldt) 0,70% 

3 (i middel grad opfyldt) 4,00% 

4 (i høj grad opfyldt) 11,00% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 79,00% 

 
Af tabellerne fremgår det, at den gennemsnitlige bedømmelse er på henholdsvis 4,5 og 4,6. Bedømmelsen 
5 er hyppigst anvendt med 79-83 % af de samlede scoringer. For knap 10 % gælder det, at barnet trives i 
meget lav eller lav grad. Det skal dog bemærkes, at scoren 1 også gives, når der ikke er et plejebarn anbragt 
på det tidspunkt hvor tilsynet aflægger besøg. Det er tilsynets vurdering, at det udgør størstedelen af de 
tilfælde, hvor der scores 1.  
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Case ift. hvorledes de fysiske rammer understøtter barnets behov og udfoldelsesmuligheder.  

Fra tilsynsrapport på familieplejeområdet.  
 
”Plejefamilien bor til leje i et parcelhus i et villakvarter. Det er indrettet med pæne store værelser, lukket 
have og en offentlig legeplads nær ved. Huset er i god stand og der er hyggelige fællesarealer. Huset ligger 
tæt på naturen og der er gode cykelstier så det er trygt at færdes. 
Plejefamilien bor tæt på naboer og dette giver plejebørnene gode muligheder for at være tæt på 
legekammerater. Dette er væsentligt for at kunne udvikle tætte venskaber med andre børn.” 

 
Det er tilsynets vurdering, at en overvægt af plejefamilierne tilbyder børnene gode fysiske rammer, der 
tilgodeser børnenes behov. Dette understøttes af de omtalte indikatorer. 
 
Plejefamilierne udtaler i denne sammenhæng, at de går meget op i at de fysiske rammer er i orden og at de 
kan bidrage til en god og udviklende anbringelse. Nogle plejefamilier udtaler, at de ændrer de fysiske 
rammer for plejebarnet, hvis f.eks. plejebarnets værelse er for lille. Plejefamilierne udtaler også, at 
plejebørnene skal have mulighed for at trække sig. Tilsynet ligger til grund, at dette forekommer i stort 
omfang og at plejefamiliernes udtalelser er velbegrundede.  
 
I de tilfælde hvor plejefamilier har scoret lavt, og det ikke skyldes at de ikke har børn anbragt, skyldes den 
lave score typisk, at boligforholdende ikke er godkendt til beboelse. Det gælder f.eks. hvis plejebørnene har 
boet i kældre eller annekser, der ikke er godkendt til beboelse. 
 
Plejefamiliernes geografiske placering langt væk fra skole og fritidsaktiviteter er i nogle tilfælde et forhold, 
som tilsynet har taget op til drøftelse med plejefamilierne, af hensyn til plejebørnenes muligheder for 
udvikling og vedligeholdelse af sociale relationer og kompetencer. Det er tilsynets vurdering, at 
plejefamilierne i disse tilfælde har været meget samarbejdsvillige med hensyn til at sikre barnets 
muligheder for at deltage i eksterne aktiviteter med jævnaldrende børn.     
 
Det er tilsynets vurdering, at det fokus der har været på de fysiske rammer i løbet af 2014 og 2015 har 
medvirket til, at plejefamiliernes boligforhold i højere grad er i overensstemmelse med den lovgivning, som 
er gældende på området.  
 
Opsamling for tema 7 – Fysiske rammer 

 Langt de fleste plejefamilier har nogle fysiske rammer, som er gode til at understøtte en god 

anbringelse for barnet og denne specifikke behov, herunder også udfoldelsesmuligheder  

 Værelser der ikke har været godkendt til beboelse har været en typisk årsag til en lav score 

 Den geografiske placering af plejefamiliens hjem kan i visse situationer hæmme plejebarnets 

muligheder for trivsel og social udvikling. 
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3. Socialtilsyn Nords virke i 2015 

 

3.1 Socialtilsyn Nords opgaveportefølje 
 
 
Med udgangen af 2015 er socialtilsynets opgaveportefølje som følger: 
 
Tabel 3.1.1: Antal tilbud fordelt på tilbudstype:  

Tilbudstyper 
 

2014 2015 

Plejefamilier 1.038 1.087 

Børnetilbud/opholdssteder 100 71 

Voksentilbud 231 203 

Både børne-/ungetilbud og 

voksentilbud 

47 50 

 
 
 

Andre tilbudstyper Antal (uafhængig af størrelse) 

Koncerner        6 

Antal tilbud under koncerner     12 

Koncernlignende konstruktion     6 

Antal tilbud under konsernlign. konst.      17 

 
Beskrivelse af udviklingen af socialtilsynets opgaveportefølje i 2015. 
 
Af tabel 3.1.1. fremgår, at tilsynets opgaveportefølje er øget med 49 på familieplejeområdet og reduceret 
med 54 på tilbudsområdet fra 2014 til 2015.  
 
På plejefamilieområdet er antallet af plejefamilier steget fra 1038 med udgangen af 2014 til 1087 med 
udgangen af 2015, svarende til en stigning på i 4,7 %. Stigningen skyldes, at socialtilsynet har nygodkendt 
flere plejefamilier end der er ophørt plejefamilier. Årsagerne til at plejefamilier stopper er f.eks. 
plejeforældrenes alder og de nye krav for at beholde godkendelsen. I andre tilfælde er generelt godkendte 
plejefamilier overgået til konkret godkendte plejefamilier, hvilket gør at de falder udenfor socialtilsynets 
ansvarsområde.  
 
På tilbudsområdet er antallet af tilbud faldet fra 378 med udgangen af 2014 til til 324 med udgangen af 
2015 svarende til et fald på 14 %. Faldet i antallet af tilbud skyldes især, at mange kommuner har valgt at 
lægge flere tilbud og afdelinger sammen. I andre tilfælde er tilbud blevet nedlagt af driftsherren eller 
tilbuddet selv. Socialtilsynet har nygodkendt 11 tilbud i løbet af 2015 der har bidraget positivt til antallet i 
opgaveporteføljen. 
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3.2 Årets godkendelser 
 
Socialtilsynet skal behandle ansøgninger om godkendelse fra sociale tilbud og plejefamilier. Ansøgningerne 
kommer ind og bliver behandlet løbende.  
 
Sideordnet hermed er der i 2014 og 2015 blevet gennemført re-godkendelser, hvor tilbud og plejefamilier, 
som i forvejen havde en godkendelse, blev godkendt på ny under de nye forudsætninger og krav i 
tilsynsloven.  
 
Det er tidspunktet for offentliggørelsen af godkendelsen, som er afgørende for, hvilket år den aktuelle 
godkendelse registreres under. Eksempel: Det sagsforberedende arbejde, herunder besøg på tilbuddet, er 
gennemført i 2015, men rapporten offentliggøres først på Tilbudsportalen efter d. 1. januar 2016. Denne 
godkendelse vil indgå i socialtilsynets årsrapport for 2016, men vil ikke figurere i årsrapporten for 2015.  
 
Oversigt over gennemførte godkendelser i løbet af 2015.   
 
Tabel 3.2.1: Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype: 

Tilbudstyper 

  

  

2014 2015 

Plejefamilier 29 123 

Børnetilbud/opholdssteder  4 2 

Voksentilbud 6 5 

Både børne-/unge tilbud og voksentilbud 1 3 

I alt 40 134 

 
Af tabel 3.2.1 fremgår, at antallet af nygodkendelser samlet set er steget fra 2014 til 2015. Dog kan 
konstateres et lille fald på voksenområdet. Stigningen i antallet af nygodkendelser er mest markant på 
familieplejeområdet.   
 
Socialtilsynet forventede ved årets start 150 ansøgere på familieplejeområdet og 15 på tilbudsområdet.  
Antallet af nygodkendte tilbud og plejefamilier i 2015 har således været tæt på det forventede niveau. 
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Tabel 3.2.2: Antal regodkendte tilbud fordelt på tilbudstype:  

Tilbudstyper 

    

 Privat Kommunal Regional 

I alt     

Plejefamilier 617    

Børnetilbud/opholdssteder 41 27 11 2 

Voksentilbud 123 21 101 2 

Både børne-/unge tilbud og voksentilbud 32 19 11 2 

I alt 813 67 123 6 

 
Af tabel 3.2.2. fremgår, at 617 plejefamilier og i alt 196 tilbud blev regodkendt i 2015. De øvrige 
plejefamilier og tilbud blev regodkendt i 2014.  
 

3.3 Antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor 
 
Antallet af tilbagekaldte godkendelser opgøres fordelt på tilbudstype og med angivelse af, under hvilket 
tema i kvalitetsmodellen begrundelsen for tilbagekaldelsen er formuleret. I materialet indgår det antal 
godkendelser, som er endt med en ikke-godkendelse eller at tilbuddet er ophørt.  
 
Tabel  3.3.1: Antal tilbagekaldte godkendelser fordelt på tilbudstyper:  

Tilbudstyper  Privat Kommunal Regional 

Plejefamilier 123    

Børnetilbud/opholdssteder 28 20 4 4 

Voksentilbud 41 8 25 8 

Både børne-/unge tilbud og voksentilbud 6 3 2 1 

I alt 198 32 32 13 

 
Af tabel 3.3.1 fremgår, at der på plejefamilieområdet er tilbagekaldt 123 godkendelser i 2015. I 107 af 
sagerne er dette udtryk for at familierne selv har ønsket at ophøre. I de resterende 16 sager har tilsynet 
foretaget en nærmere undersøgelse og efterfølgende trukket plejefamiliens godkendelse.  
 
På tilbudsområdet er samtlige 75 tilfælde af tilbagekaldte godkendelser udtryk for, at tilbuddet er ophørt af 
egen drift. Der er således ikke tale om, at tilsynet har trukket en godkendelse. Tilbuddet er enten gået 
konkurs, har længere ønsket at være i drift eller har lagt sig sammen med andre tilbud. Sammenlægningen 
af tilbud er især forekommet på det kommunale område.   

 
 

 
 



51 
 

Tabel  3.3.2, Temaer  som ligger til grund for tilbagekaldte godkendelser.  

  Tilbudstype 

Årsag Plejefamilie 
Børnetilbud/ 

opholdssteder 
Voksentilbud 

Både børne-/unge 
tilbud og 

voksentilbud 
I alt 

1. Uddannelse 
og beskæftigelse  0  0  0  0  0 

2. 
Selvstændighed 
og sociale 
relationer  0  0  0  0  0 

3. Målgruppe, 
metoder og 
resultater  1  0  0  0  0 

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

5. Kompetencer  8  0  0  0  0 

6. Økonomi  1  0  0  0  0 

7. Fysiske 
rammer  2  0  0  0  0 

*Andet 4 0 0 0 0 

I alt  16  0  0  0  16 

*I de fire tilbagekaldelsessager med angivelsen ”andet” er der tale om mangle indsendelse af oplysninger 
fra familiernes side, som har medført at tilsynet har trukket godkendelsen. 
 
Af tabel 3.3.2 fremgår, at det især er temaet kompetencer der har ligget til grund for tilbagekaldte 
godkendelser. Manglende kompetencer kan f.eks. dække over, at en plejefamilie ikke kan sætte sig ind i 
barnets særlige behov.  
 
 

3.4. § 85 – botilbudslignende boformer 
 
Socialtilsyn Nord har i 2015 truffet afgørelser om, at tilbud var en botilbudslignende boform i 33 sager.  
 
Af de 33 afgørelser, der er truffet i 2015, er fem af sagerne til genvurdering, som følge af klagesager over 
afgørelser fra 2014. De fem klagesager er ved årsrapportens udfærdigelse til behandling hos Ankestyrelsen, 
og resultatet af klagesager foreligger endnu ikke.  
 
Afgørelserne vedrører alle spørgsmålet om, hvorvidt det enkelte tilbud er omfattet af socialtilsynets 
kompetence som en botilbudslignende boform jf. lov om socialtilsyn § 4 stk. 1 nr. 3 litra - d.  
 
Af de 33 afgørelser har tilsynet konkluderet, at 14 tilbud er omfattet af socialtilsynets kompetence, og at 19 
tilbud ikke er omfattet. De 19, der ikke er omfattet, er for størstedelens vedkommende ikke omfattet, fordi 
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der er tale om lejemål efter lejeloven eller fordi der ikke findes servicearealer i umiddelbart tilknytning til 
de almene boliger. Dermed lever de ikke op til betingelserne i § 4 stk. 1 nr. 3 litra a - d.  
 

3.5. Antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 
2015 

 

I forbindelse med tilsyn får alle plejefamilier og sociale tilbud et eller flere tilsynsbesøg.  
 
Tilsynsbesøgene kan aflægges som anmeldte eller uanmeldte.  
 
Antallet af tilsynsbesøg og hvor mange de enkelte tilbud/plejefamilie får besluttes ud fra en risikovurdering, 
hvor der ses på bl.a. følgende:  

 Antallet af evt. afdelinger 

 Antallet af målgrupper 

 Evt. underretninger og/eller whistleblows 

 Omfang og indhold af evt. magtanvendelser 

 Om tilbuddet har eller har haft varslet påbud eller vilkår 

 
Tabel 3.5.1: Gennemførte tilsyn  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 904 

Sociale tilbud 436 

I alt 1.340 

 
Tabel 3.5.2: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.  

2015  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 

Driftsorienterede tilsyn 261 289 550 

Re-godkendelser 945 13 958 

Godkendelser 231 2 233 

I alt 1.437 304 1.741 
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Tabel 3.5.3: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fordelt på tilbudsområder 

Plejefamilier  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 

Driftsorienterede tilsyn 210 126 336 

Re-godkendelser 691 3 694 

Godkendelser 214 0 214 

I alt 1.115 129 1.244 

Tilbud  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 

Driftsorienterede tilsyn 51 163 214 

Re-godkendelser 254 10 264 

Godkendelser 17 2 19 

I alt 322 175 497 

 

3.6. Henvendelser om bekymrende forhold i 2015 
 
Borgere, pårørende, ansatte og andre personer kan anonymt kontakte Socialtilsyn Nord med oplysninger 
om bekymrende forhold på botilbud og i plejefamilier. Denne ordning benævnes i daglig tale 
”whistleblowerordningen”.  
 
Til formålet har socialtilsynet etableret et særligt whistleblower-telefonnummer, der kan ringes til i 
tilsynets åbningstid. Herudover kan tilsynet kontaktes anonymt via en skriftlig webformular, som findes på 
socialtilsynets hjemmeside. Der har også været enkelte tilfælde, hvor de anonyme anmeldere er mødt 
personligt op på tilsynets adresse.  
 
Kendskab til ordningen 
For at sikre at både borgere, pårørende, ansatte og andre personer kender whistleblowerordningen, har 
Socialtilsyn Nord gjort følgende:  

i) Ordningen er beskrevet på socialtilsynets hjemmeside med oplyste kontaktinformationer 

ii) Kontaktoplysninger på ”whistleblower”-telefonen og webformularen er ligeledes printet på 

bagsiden af socialtilsynets medarbejderes visitkort 

iii) Botilbuddene har fået tilsendt en opslagsseddel, som vi har opfordret dem til at placere et 

synligt sted på botilbuddet 

iv) Ved etableringen af ordningen blev der udsendt en fælles pressemeddelelse fra de fem 

socialtilsyn 

v) Socialtilsynets medarbejdere oplyser om ordningen, når de er på tilsynsbesøg. 
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Udfordringer og status. 
Muligheden for at borgere, pårørende og andre kan rette anonym henvendelse til tilsynet om bekymrende 
forhold, giver en række muligheder for tættere opfølgning med tilbud og plejefamilier om forhold, som ikke 
nødvendigvis ville være kommet frem.  
 
Omvendt kan den skærpede anonymitet bevirke, at dialogen imellem tilbud/plejefamilier og tilsynet kan 
vanskeliggøres, da tilsynet ikke må oplyse, at der er kommet henvendelser anonymt som vedrører dem og 
deres virke. Tilsynets erfaring er dog, at dette er til at håndtere.  
 
Registrering og sagsbehandling 
Socialtilsyn Nord registrerer alle nye henvendelser dagligt på hverdage. Nye henvendelser bliver først 
sagsbehandlet af en whistleblow-ansvarlig i socialtilsynet og derefter tildelt til den relevante medarbejder.   
 
Alle henvendelser bliver registreret enkeltvist. Det gælder både hvis samme person henvender sig flere 
gange eller hvis flere personer henvender sig om samme forhold.  
 
Tabel 3.6.1: Antallet af henvendelser i 2015    

Tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 15 

Børnetilbud/opholdssteder 29 

Voksentilbud 44 

Både børne-/unge tilbud og voksentilbud 7 

Ukendt tilbudsangivelse 41 

I alt 136 2 

 
Tabel 3.6.2: Antal henvendelser i 2014 og 2015. 

Tilbudstyper 2014 2015 

Plejefamilier 11 15 

Sociale tilbud 39 80 

Ukendt tilbudsangivelse 25 41 

I alt 75 136 

 
Af tabel 3.6.2 fremgår, at der er sket en stigning i antallet af henvendelser fra 2014 til 2015 på 61, hvilket 
svarer til en stigning på 81 %. Stigningen er mest markant på voksenområdet, hvor der er sket en fordobling 
i antallet af henvendelser.  
 

                                                           
2
 Efter årsrapportens endelige udarbejdelse er det konstateret, at det korrekte antal whistleblows i 2015 var 202.  

Årsrapporten er ikke konsekvensrettet på baggrund af det nye tal. 
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Det er ikke tilsynets vurdering, at det øgede antal anonyme henvendelser er udtryk for, at borgerne har 
fået det dårligere. Stigningen i antallet af henvendelser skyldes i højere grad, at kendskabet til 
whistleblowerordningen er øget og at det er muligt at henvende sig anonymt til tilsynet. 
 
I tabel 3.6.3 er angivet årsager til de enkelte henvendelser i 2015 fordelt på tilbudsområderne.  
 
Tabel 3.6.3: Årsag til henvendelse – fordelt på tilbudsområder 

 
 
Af tabel 3.6.3 fremgår, at de tre primære årsager til henvendelse til socialtilsynet handler om 
tilbuddenes/plejefamiliernes pædagogik, socialfaglige kompetencer og ledelse. Henvendelser om vold eller 
seksuelle krænkelser er få. Årsagsbetegnelsen ”andet” dækker bl.a. over manglende igangsættelse af eks. 
misbrugsbehandling eller manglende fysisk omsorg.  
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Tabel 3.6.3A: Årsag til henvendelse på børne-/ungeområdet 

 
 
Af tabel 3.6.3A fremgår det, at henvendelserne på børne-/ungeområdet i de fleste tilfælde handler om 
medarbejdernes socialfaglige kompetencer i tilbuddene.  
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Tabel 3.6.3B: Årsag til henvendelse på voksenområdet 

 
 
Af tabel 3.6.3B fremgår, at de fleste henvendelser handler om tilbuddenes ledelse, medarbejdernes 
socialfaglige kompetencer eller tilbuddets pædagogik.  
 
Tabel 3.6.3C: Årsag til henvendelse på familieplejeområdet 
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Af tabel 3.6.3C fremgår det, at henvendelser på plejefamilieområdet primært omhandler familiernes faglige 
kompetencer til at tage vare på de anbragte børn.  
 
I tabel 3.6.4 nedenfor er der angivet hvilke profiler de enkelte henvendelser har haft i 2015. 
 
Tabel 3.6.4: Henvenderprofil  

 
 
Af tabel 3.6.4. fremgår, at for de profiler som angav deres relation fremgår, at pårørende/bekendte og 
beboere/tidligere beboere er de hyppigste kilder til anonyme henvendelser til socialtilsynet med over 50 % 
af de samlede henvendelser. 
 
I tabel 3.6.5 nedenfor fremgår, hvordan de forskellige henvenderprofiler fordeler sig på de enkelte 
tilbudsområder.  
 
Tabel 3.6.5: Henvenderprofil fordelt på områder 

 Henvender profil Børne-/unge Voksen Familiepleje 

Pårørende/bekendt 33% 14% 25% 

Beboer/tidligere beboer 18% 30% 0% 

Medarbejder/tidligere beboer 18% 17% 0% 

Anonym/Ukendt 18% 27% 63% 

Udenfor kompetence 13% 12% 12% 

 
Af tabel 3.6.5 fremgår, at de pårørende er mest aktive på børne-/ungeområdet mens nuværende og 
tidligere beboere er mest aktive på voksenområdet. Der tegner sig således et billede af, at beboernes alder 
spiller ind i forhold til, om det er dem selv eller andre, som henvender sig til tilsynet om bekymrende 
forhold.   

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Henvenderprofil 



59 
 

På familieplejeområdet er de pårørende meget aktive, som på børne-/ungeområdet. Det er dog primært 
anonyme/ukendte henvendelser, som er de hyppigste kilder. Tilsynet vurderer, at dette kan skyldes, at 
anmelderne ofte kender eller er kendte af plejefamilierne og derfor ikke ønsker at give sig til kende, selvom 
de er garanteret fuld anonymitet.  
 
I tabel 3.6.6 nedenfor angives, hvorledes tilsynet har handlet på bagrund af de anonyme henvendelser.  
 
Tabel 3.6.6: Tiltag på baggrund af henvendelser   

 
 
Af tabel 3.6.6 fremgår resultatet af den sagsbehandling vedr. henvendelser om bekymrende forhold, som 
tilsynet har modtaget i 2015. Af tabellen ses, at henvendelserne i de fleste tilfælde har medført opfølgende 
foranstaltninger, primært ved besøg på tilbuddene/hos plejefamilierne eller anden videre undersøgelse. 
Anden videre undersøgelse dækker over situationer, hvor tilsynet eksempelvis allerede undersøger flere 
forhold, som er relateret til den konkrete henvendelse, herunder sager hvor der i forvejen er iværksatte 
påbud og vilkår eller hvor tilsynet har modtaget underretninger fra andre myndigheder.  
 

3.7. Antal iværksatte skærpede tilsyn og årsager 
 
Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. 
Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en 
afgørelse om skærpet tilsyn skal socialtilsynet udstede påbud.  
 
I tabel 3.7.1 nedenfor angives antal iværksatte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype.  Er et skærpet tilsyn 
forlænget, tæller det som et nyt skærpet tilsyn. 
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Tabel 3.7.1: Antal iværksatte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype  

Tilbudstyper Privat Kommunal Regional I alt 

Plejefamilier    1 

Børnetilbud/opholdssteder 4 0 0 4 

Voksentilbud 8 0 0 8 

Både børne-/unge tilbud og voksentilbud 1 0 0 1 

I alt 13 0 0 14 

 
Af tabel 3.7.1 fremgår, at 13 private tilbud og primært voksentilbud samt en plejefamilie har fået iværksat 
skærpet tilsyn.  
 
 
I tabel 3.7.2 nedenfor angives, hvordan antallet af påbud har udviklet sig imellem 2014 og 2015.  
 
Tabel 3.7.2: Antal. Iværksatte skærpede tilsyn i 2014 og 2015 

Tilbudstyper 2014 2015 

Plejefamilier 0 1 

Børne-/ungetilbud 1 4 

Voksentilbud 3 8 

Både børne-/unge tilbud og voksentilbud 0 1 

I alt 4 14 

 
Af tabel 3.7.2 fremgår det, at antallet af skærpede tilsyn er mere end tredoblet fra 2014 til 2015 med den 
største stigning på voksenområdet. 
 
I tabel 3.7.2 nedenfor fremgår årsagerne til de skærpede tilsyn fordelt på de syv temaer i kvalitetsmodellen. 
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Tabel 3.7.2: Oversigt over den primære årsag til meddelte skærpede tilsyn  

 Tilbudstype  

Årsag i relation til 
kvalitetsmodellen 

Plejefamilie 
Børnetilbud/ 
opholdssted 

Voksentilbud 
Blandet 

I alt 

Uddannelse og 
beskæftigelse 

0 
0 0 0 

0 

Selvstændighed og sociale 
relationer 

0 
0 0 0 

0 

Målgruppe, metoder og 
resultater 

1 
2 3 1 

7 

Organisation og ledelse 0 0 5 0 5 

Kompetencer 0 0 0 0 0 

Økonomi 0 1 0 0 1 

Fysiske rammer 0 1 0 0 1 

I alt 1 4 8 1 14 

 
 
Figur 3.7.2A: Iværksatte skærpede tilsyn fordelt på temaer. 

 
 
Af tabel 3.7.2 fremgår, at halvdelen af de skærpede tilsyn handler om temaet Målgruppe, metoder og 
resultater. På voksenområdet udgør Organisation og ledelse en anden stor gruppe af de skærpede tilsyn. 
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Ud over de 14 iværksatte skærpede tilsyn blev der varslet 6 skærpede tilsyn i 2015. Disse varslede 
skærpede tilsyn bortfaldt i høringsperioden, da tilbuddene efterlevede påbuddene i løbet af 
høringsperioden.  
 

3.8. Antal iværksatte påbud og årsager 
 
I tabel 3.8.1 nedenfor er angivet, hvor mange påbud der er iværksat på de forskellige tilbudsområder i 
2015.  
 
Tabel 3.8.1: Antal iværksatte påbud fordelt på tilbudstype  

Tilbudstyper Privat Kommunal Regional I alt 

Plejefamilier    6 

Børnetilbud/opholdssteder 17 0 0 17 

Voksentilbud 24 0 0 24 

Både børne-/unge tilbud og 
voksentilbud 

4 0 0 
4 

I alt 54 1 0 51 

 
Af tabel 3.8.1 fremgår, at knap halvdelen af de iværksatte påbud i 2015 er givet på voksenområdet mens 33 
% er givet på børne-/ungeområdet. Plejefamilier og tilbud med blandede målgrupper tegner sig for de 
resterende 20 %.  
 
I tabel 3.8.2 nedenfor angives hvordan antallet af påbud har udviklet sig imellem 2014 og 2015.  
 
Tabel 3.8.2: Antal. Iværksatte påbud i 2014 og 2015 

Tilbudstyper 2014 2015 

Plejefamilier 3 6 

Børne-/ungetilbud 5 17 

Voksentilbud 26 24 

Både børne-/unge tilbud og voksentilbud 0 4 

I alt 34 51 
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Af tabel 3.8.2 fremgår, at antallet af påbud fra 2014 til 2015 samlet set er steget med 50 %. Dog gælder at 
der er sket et lille fald på voksenområdet, men antallet af påbud er stadig størst på dette område. Den 
største stigning er sket på børne-/ungeområdet, hvor der er sket en tredobling i antallet af iværksatte 
påbud.  
 
I tabel 3.8.3 nedenfor fremgår årsagerne til påbuddene fordelt på de syv temaer i kvalitetsmodellen. 
 
Tabel 3.8.3: Oversigt over antal iværksatte påbud og deres karakter  

 Tilbudstype  

Årsag i relation til 
kvalitetsmodellen 

Plejefamilie 
Børnetilbud/ 
opholdssted 

Voksentilbud 
Blandet 

I alt 

Uddannelse og 
beskæftigelse 

0 
0 0 0 

0 

Selvstændighed og sociale 
relationer 

0 
0 0 0 

0 

Målgruppe, metoder og 
resultater 

0 
4 8 4 

16 

Organisation og ledelse / 
familiestruktur og dynamik 

3 
8 11 0 

22 

Kompetencer 2 0 1 0 3 

Økonomi 0 2 5 0 7 

Fysiske rammer 0 2 1 0 3 

I alt 6 17 24 4  
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Figur 3.8.3A: Iværksatte påbud fordelt på temaer. 

 
 
Af tabel 3.8.3 fremgår, at organisation og ledelse, samt målgrupper, metoder og resultater er de primære 
årsager til iværksættelse af påbud i 2015 med en andel på henholdsvis 43 % og 31 %.   
 
I forhold til de iværksatte påbud under kvalitetsmodellens tema om Organisation og ledelse på 
tilbudsområdet handler dette, i de fleste tilfælde, om mangler ved tilbuddenes vedtægter, bestyrelsens 
sammensætning, den daglige ledelse mv. På familieplejeområdet handler iværksatte påbud under dette 
tema om plejefamiliens familiestruktur og familiedynamik, som bl.a. dækker over, hvordan familiens 
medlemmer interagerer med hinanden, respekterer hinanden og indgår i dialog med hinanden.  
 
Påbud under temaet Målgruppe, metoder og resultater handler i mange tilfælde om tilbuddenes 
anvendelse af magt, manglende beredskabsplaner for håndtering af magtanvendelser og mangelfuld 
dokumentation af magtanvendelser.  
 
Tilsynet har i enkelte tilfælde gjort brug af straks-påbud i de sager, der vedrører politimæssig efterforskning 
om eks. overgreb. Straks-påbuddet kan anvendes til eksempelvis at forhindre tilbuddet eller plejefamilien i 
at tage nye børn eller beboere ind indtil sagen, som har været baggrunden for straks-påbuddet, er 
undersøgt.  
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3.9 Vilkår for godkendelse 
 
I forbindelse med regodkendelser og nygodkendelser kan tilsynet give vilkår, hvis opfyldelse er en 
betingelse for fortsat godkendelse.  
 
I tabel 3.9.1 nedenfor angives antallet af sager, hvori der er anvendt vilkår i 2014 og 2015.  
 
Tabel 3.9.1: Antal godkendelser med anvendte vilkår imellem 2014 og 2015 

Tilbudstyper 2014 2015 

Plejefamilier 1 15 

Sociale tilbud 53 144 

I alt 54 159 

 
Af tabel 3.9.1 fremgår, at der i 2014 og 2015 er givet vilkår i 197 sager om regodkendelser og 
nygodkendelse af tilbud og vilkår i 16 sager på plejefamilieområdet. Der er fra 2014 til 2015 sket en 
markant stigning i antallet af sager med vilkår. Det skyldes primært, at der er foretaget forholdsvis flere 
regodkendelser i 2015 end 2014. 
 
I figur 5.10 nedenfor er angivet hvordan vilkårene i 2015 fordeler sig på temaniveauerne.  
 
Figur 3.9: Anvendte vilkår fordelt på temaer 

 
 
Af figur 3.9 fremgår, at de vilkår der er givet primært har været i forhold til temaerne vedr. Målgruppe, 
metode og resultater, Organisation og ledelse samt økonomi. De enkelte vilkår handler i disse tilfælde ofte 
om vedtægter og bestyrelsessammensætning, udfærdigelse af beredskabsplaner med henblik på at 
forebygge overgreb og magtanvendelse, samt budgetter og regnskaber.  
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Det er tilsynets vurdering, at anvendelsen af vilkår i høj grad har medvirket til at løfte kvaliteten hos tilbud 
og plejefamiliers siden tilsynet start den 1. januar 2014. 
 

3.10. Socialtilsynets sagsbehandlingstider på ny-godkendelser 
 
Sagsbehandlingstid defineres som tidsperioden fra en ansøgning om ny-godkendelse modtages til den er 
afgjort efter endt høringsperiode. Det er gennemførselstidspunktet som er afgørende for, hvilket år den 
registreres under. Eksempel: En ansøgning modtaget i december 2014 og færdigbehandlet i januar 2015, vil 
fremgå af socialtilsynets årsrapport 2015. 
 
I tabel 3.10.1 nedenfor fremgår antallet af færdigbehandlede ansøgninger i 2015. 
 
Tabel 3.10.1: Antallet af færdigbehandlet ansøgninger  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 123 

Tilbud 11 

I alt 134 

 
I figur 3.10.A nedenfor ses sagsbehandlingstiden fordelt på tilbud og plejefamilier. 
 
Figur 3.10.A: Sagsbehandlingstid 

 
 
Af figur 3.10.A fremgår, at de fleste nygodkendelser i 2015 på familieplejeområdet er blevet afgjort efter 6-
9 måneders sagsbehandling, mens det for tilbudsområdet er ligeligt fordelt.  
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Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (antal uger) har i 2015 været på 38 uger for familieplejeområdet og 
på 35 uger for tilbudsområdet. I 2014 var sagsbehandlingstiden på 22 uger for familieplejeområdet og på 
18 uger for tilbudsområdet. Der er således sket en stigning i perioden.  
 
Sagsbehandlingstiden er afhængig af, om tilbud og plejefamilier medvirker til at sende efterspurgte 
oplysninger ind til tilsynet og for plejefamiliernes vedkommende, om de får gennemført det lovpligtige 
grundkursus.  
  
Tilsynet rykker i disse tilfælde for at få tingene udleveret eller igangsat, men sagsbehandlingstiden er 
fortsat aktiv og forlænges på denne måde. Således er der en række af tilbud og plejefamilier, som har 
indsendt deres ansøgning helt tilbage i 2014 og primo 2015, som først er blevet færdigbehandlet ultimo 
2015. Tilsynets effektive sagsbehandlingstid er langt mindre end den angivne sagsbehandlingstid.  
 
Tilsynet har indført nye procedurer for sagsbehandlingstiden på familieplejeområdet med udgangen af 
2015. Tilsynet forventer i løbet af 2016 at nedbringe sagsbehandlingstiden for nye ansøgere til at være 12 
uger fra ansøgningen modtages til der træffes afgørelse om, hvorvidt ansøger kan godkendes som ny 
plejefamilie.   
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4. Socialtilsyn Nords økonomi i 2015 

 

4.1 Budget og regnskab 2015 
 
Socialtilsynet skal i hver årsrapport give en kort beskrivelse af budget og regnskab for det forgangne år.  
 
I nedenstående tabel fremgår budget og regnskab 2015 for Socialtilsyn Nord. 
 
Tabel 4.1.1: Regnskab 2015 og budget 2015, 1.000 kr., løbende priser  

 Budget 2015 Regnskab 2015 Forskel 

Socialtilsyn Nord’s direkte udgifter  
(løn mv.) 

32.196 30.815 1.381 

Indirekte udgifter (overhead, 
afdrag på initialomkostninger mv.) 

2.376 2.376 0 

Udgifter i alt 34.572 33.191 1.381 

Indtægter fra objektiv finansiering -17.658 -17.658 0 

Indtægter fra tilsynstakster -16.914 -15.263 1.651 

Indtægter i alt -34.572 32.921 1.651 

Netto 0 270 270 

 
Som det ses, er der et merforbrug på 0,270 mio. kr. på Socialtilsyn Nord driftsbudget. Det skyldes, at 
Socialtilsyn Nord budget blev fastlagt ud fra en forventning om 342 tilbud og 1.175 plejefamilier, men 
udviklingen gjorde, at antallet af tilbud faldt.  
 
Samlet set viste der sig et underskud på 2,7 mio. kr. i løbet af 2015, hvilket skyldtes dels at 
plejefamilieområdet har været underfinansieret og dels, at der er sket sammenlægninger af tilbud, hvilket 
har medført færre takstindtægter. Tilsynet valgte derfor at korrigere for fordelingen imellem 
tilbudsområdet og familieplejeområdet, således at familieplejeområdet fylder mere i 
personalenormeringen og dermed opjusterede behovet for indtægter på den objektive finansiering.  
 
Korrektionen medførte et behov for, ekstraordinært, at opkræve 2,7 mio. kr. hos kommunerne til den 
objektive finansiering. Opkrævningen blev godkendt på møde i Den Administrative Styregruppe i august 
2015.  
 
Budgettet for 2016 er tilrettet til den forventede indtægt på den objektive finansiering. 
 
Det skal bemærkes, at tilsynet, samtidig med de færre indtægter, ligeledes har haft et mindre forbrug end 
budgetteret på personalefronten på 1,38 mio. kr., hvilket hænger sammen med, at tilsynet løbende 
tilpassede personaleressourcerne i henhold til opgaveporteføljen.   
 
Tabel 4.1.2 nedenfor viser antallet af døgntilbud og plejefamilier mv. omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord 
– dels hvor mange der var forudsat i budgettet for 2015 og hvor mange der faktisk var. Tabellen viser, at 
der var færre tilbud end forudsat og understøtter, hvorfor både udgifter og indtægter blev mindre i 2015 
end forudsat i budgettet.  
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Tabel 4.1.2: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Nord 

 Forudsat i budget 2015 Faktisk antal i 2015 

Plejefamilier 1.175 1.087 

Tilbud på børneområdet 
(døgntilbud mv.) 

121 71 

Tilbud på voksenområdet 
(døgntilbud mv.) 

221 203 

Blandede tilbud på voksen- og 
børne-/ungeområdet 

- 50 

I alt 1.517 1.413 

 
Tabel 4.1.3 nedenfor viser budget 2016 for Socialtilsyn Nord. Budgettet er udarbejdet ud fra en 
forudsætning om 1175 plejefamilier, 342 tilbud på børneområdet og voksenområdet.  
 
Tabel 4.1.3: Budget 2016 for Socialtilsyn Nord, 1.000 kr., 2016-priser 

Budget 2016  

Socialtilsyn Nord’s direkte udgifter (løn mv.) 31.319 

Indirekte udgifter (overhead, afdrag på initialomkostninger 
mv.) 

2.334 

Udgifter i alt 33.653 

Indtægter fra objektiv finansiering -18.442 

Indtægter fra tilsynstakster -15.211 

Indtægter i alt -33.653 

Netto 0 
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4.2 Tilsynstakster og objektive finansieringsandele  
 
Tabel 4.2.1, Udvikling af grundtaksterne  

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

0 – 7 34.959 34.245 30.924  

8 – 24 41.951 41.094 37.109  

25 – 49 69.918 68.490 61.848  

>50 104.876 102.734 92.772  

Nygodkendelser     

0 – 7 24.557 16.882 17.918  

8 – 24 29.468 20.258 21.502  

25 – 49 49.113 33.763 35.837  

>50 73.670 50.645 53.755  

Væsentlig 
ændring af 

eksisterende 
godkendelse 

    

0 – 7 12.278 8.441 8.959  

8 – 24 14.724 10.129 10.751  

25 – 49 24.557 16.882 17.918  

>50 36.835 25.322 26.877  

Skærpet tilsyn     

0 – 7 17.479 8.561 7.731  

8 – 24 20.975 10.273 9.277  

25 – 49 34.959 17.122 15.462  

>50 52.438 25.684 23.193  

 
Ovenstående tabel er udfyldt med de faktiske takster for 2014, 2015 og 2016. Der er reguleret i 
tilsynstaksterne for 2015 og 2016 med henholdsvis -2 og -10 % i relation til tilsynstaksterne fra 2014, som 
det ses i tabel 4.2.2 nedenfor.   
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Tabel 4.2.2 , Udvikling af regulering af tilsynstaksterne 

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

0 – 7 0 -2 % -10 %  

8 – 24 0 -2 % -10 %  

25 – 49 0 -2 % -10 %  

>50 0 -2 % -10 %  

 
Tabel 4.2.3, Udviklingen i taksterne for den objektive finansiering, 1.000 kr.  

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

Årets samlede 
takstgrundlag 

15.511 17.658* 18.442  

*Heri er indeholdt reguleringen på 2.7 mio. kr.  
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Konklusion 

Socialtilsyn Nord skal en gang om året udarbejde en rapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens 
konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område, som årligt indgås 
mellem kommunalbestyrelserne i Region Nord og Regionsrådet i nord. Derudover sendes den til 
Socialstyrelsens auditfunktion. 
 
Rapporten skal læses med det forbehold, at både de kvalitative og kvantitative data der indgår i rapporten 
har karakter af stikprøver. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at disse samlet set er egnet til at belyse 
de overordnede tendenser på området. 
 
I årsrapporten for 2015 er tilbuddenes kvalitet belyst ud fra de regodkendelser tilsynet har foretaget af 
samtlige plejefamilier og tilbud i 2014 og 2015   
 
Overordnet kan det konkluderes, at langt de fleste tilbud og plejefamilier har en god kvalitet. Tilbuddene og 
plejefamilierne er gode til at arbejde med - og udvikle på borgernes og børnenes uddannelse og 
beskæftigelse, tilbuddets egen struktur og ledelse, medarbejdernes socialfaglige- og personlige 
kompetencer, samt tilbuddenes fysiske rammer. I tillæg hertil kan tilsynet konstatere, at langt de fleste 
borgere trives i de tilbud og plejefamilier, som hører under tilsynets ansvarsområde.  
 
Opdeler man på plejefamilier, tilbud med børn og unge samt tilbud med voksne kan det konstateres, at 
kvaliteten er meget høj hos plejefamilier og tilbud med børn og unge, mens niveauet er lidt lavere, men 
stadig højt, på voksenområdet. 
 
For flere tilbud og plejefamilier er der dog et udviklingspotentiale. Udviklingspotentialet er størst i forhold 
til tilbuddenes og plejefamiliernes arbejde med borgernes udvikling af selvstændighed og sociale relationer, 
tilbuddenes arbejde med resultatdokumentation, håndtering af magtanvendelser og tilbuddenes 
økonomiske dispositioner. På voksenområdet er der et selvstændigt udviklingspotentiale i forhold til 
arbejdet med borgernes uddannelse og beskæftigelse, og på plejefamilieområdet er der et 
udviklingspotentiale i forhold til at støtte yderligere op om børnenes fremmøde i dagtilbud, 
undervisningstilbud og uddannelse.  
 
På tilbudsområdet har årsrapporten for 2015 vist, at hovedparten af borgerne er under uddannelse eller i 
beskæftigelse. På voksenområdet er der dog en større gruppe borgere, som kun i mindre grad er i 
uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddets målgruppe synes her at spille ind. 
 
Hovedparten af borgerne på tilbudsområdet indgår i sociale relationer, men der er en større gruppe der 
kun lidt indgår i sociale relationer. Tilbuddenes målgruppe kan i denne sammenhæng have betydning for 
beboernes muligheder og forudsætninger for social interaktion og deltagelse i fritidsaktiviteter i det 
omgivende samfund, ligesom geografisk beliggenhed kan have en betydning.  
 
Hovedparten af tilbuddene er gode til at arbejde med resultatdokumentation bl.a. i forhold til de mål der er 
sat for borgerne, men samtidig er der en større gruppe tilbud, hvor der kan arbejdes bedre med dette. 
  
Langt de fleste tilbud har en kompetent ledelse og borgere er i kontakt med fagligt kompetent personale. 
Dog er der en mærkbar andel borgere på voksenområdet, som kun i middel grad har kontakt med 
personale, der har de relevante kompetencer. 
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Tilbuddenes kendskab til magtanvendelsesreglerne er præget af diversitet. Der er på den ene side en stor 
gruppe, der målrettet arbejder med området, mens det omvendte gør sig gældende for en anden markant 
gruppe. Dette gælder både tilbud på børne-/ungeområdet og voksenområdet.  
 
De fleste tilbud har - og arbejder ud fra et budget, der afspejler sig positivt i kvaliteten. En større gruppe 
tilbud, især på voksenområdet, har dog kun i middel grad eller derunder et budget, der afspejler tilbuddets 
målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for udvikling og større ændringer. 
 
Tilsynet vurderer, at langt de fleste tilbud har nogle fysiske rammer, som medvirker til borgernes trivsel, 
hvilket gælder både børne-/ungeområdet og voksenområdet.  
 
På familieplejeområdet har årsrapporten vist, at de fleste plejebørn går i dagtilbud eller opfylder 
undervisningspligten og at de har et stabilt fremmøde i forhold til deres skolegang. Det er tilsynets 
vurdering, at størstedelen af plejefamilierne medvirker til at sikre plejebørnenes muligheder for uddannelse 
og beskæftigelse. Der er dog et potentiale for at plejefamilierne - for en gruppe plejebørn - i endnu højere 
grad kan understøtte børnenes skolegang, herunder i forhold fremmøde.  
 
Hovedparten af plejebørn indgår i sociale relationer med familie og venner. Dog er der en større gruppe, 
der kun gør det i mindre grad. Det samme gør sig gældende i forhold til fritidsaktiviteter.  Der er således 
potentiale for at styrke arbejdet på dette område. 
  
Hovedparten af plejebørnene har en handleplan, som plejefamilien er bekendt med og arbejder ud fra, og 
de er gode til at redegøre for, hvordan de arbejder med de opstillede mål. Der er dog samtidig en større 
gruppe plejefamilier der enten ikke kender plejebørnenes handleplan og/eller kun i mindre grad kan 
redegøre for, hvordan de arbejder med de opstillede mål. 
  
De fleste plejefamilier har i høj grad overskud til opgaven som plejefamilier. I denne sammenhæng er 
matchning af børn og plejefamilier vigtig i forhold til at anbringelsen bliver god – både for barnet og for 
plejefamilien. 
 
De fleste plejefamilier besidder de relevante personlige og faglige kompetencer, som skal til for at kunne 
tilbyde de anbragte børn stabilitet, trivsel og udvikling. En lille gruppe plejefamilier har ikke haft 
tilstrækkeligt med relevante kompetencer. 
 
De fleste plejefamilier har i overvejende grad en sund og stabil privatøkonomi, som bidrager til en stabil 
anbringelse. En mindre gruppe af plejefamilierne har i større eller mindre omfang haft problematiske 
elementer vedr. deres privatøkonomi, som har påkrævet opmærksomhed og ændringer.  
 
Plejefamiliernes fysiske rammer er generelt gode til at understøtte en god anbringelse for barnet og dennes 
specifikke behov, herunder også udfoldelsesmuligheder.  
 
Generelt gælder at tilsynet kan konstatere, at tilbud og plejefamilier fra 2014 til 2015 i høj grad har arbejdet 
med udviklingen af kvaliteten på området, hvilket tilsynet vurderer bl.a. skyldes socialtilsynets tilkomst. 
Konkret kan tilsynet konstatere en positiv udvikling i bl.a. tilbuddenes arbejde med resultatdokumentation, 
kendskabet til ikke-fysisk magtanvendelse og personalets kompetencer. På plejefamilieområdet kan det 
konstateres, at flere plejefamilier ser handleplanerne som grundlaget for deres ageren i henhold til barnets 
anbringelse.  
 
I 2015 udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 1.087 plejefamilier og 324 tilbud og alle fik 
i løbet af 2015 minimum ét fysisk besøg.  
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134 tilbud og plejefamilier blev nygodkendt, mens 813 tilbud og plejefamilier blev regodkendt.  
Endelig har 1340 tilbud og plejefamilier fået foretaget driftstilsyn.  
  
I alt fik 198 tilbagekaldt deres godkendelser. De i alt 75 på tilbudsområdet blev alle tilbagekaldt af 
tilbuddene selv. Af de i alt 123 på plejefamilieområdet trak tilsynet godkendelsen tilbage for 16 
plejefamilier. 
  
Der blev truffet 33 afgørelser om, hvorvidt tilbud var botilbudslignende boform. Tilsynet afgjorde at 14 
tilbud var omfattet af tilsynets kompetence mens 19 ikke var.  
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nygodkendelser udgjorde 38 uger på plejefamilieområdet og 35 
uger på tilbudsområdet. Sagsbehandlingstiden har, især på plejefamilieområdet, været påvirket af, om 
plejefamilierne har sendt det ind de skulle og om de har deltaget i de lovpligtige grundkurser.  
 
På tilbudsområdet var der knyttet et eller flere vilkår for godkendelse i 144 godkendelsessager. På 
plejefamilieområdet var der knyttet et eller flere vilkår til 15 godkendelsessager. 
 
Socialtilsyn Nord varslede i alt 20 skærpede tilsyn i 2015. 14 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat.  
Socialtilsyn Nord iværksatte i alt 51 påbud.  
 
Whistleblowerordningen blev benyttet 136 gange fordelt på tilbudsområdet og plejefamilieområdet, men 
med en klar overvægt på tilbudsområdet. På børneområdet kom en overvægt af henvendelserne fra 
pårørende/bekendte, mens en overvægt af henvendelse på voksenområdet kom fra beboere/tidligere 
beboere. Manglende socialfaglige kompetencer udgør en stor gruppe af henvendelserne. På 
voksenområdet udgør manglende/dårlig ledelse derudover en stor del af henvendelserne.  
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Bilag 1.  

 
Socialtilsynets organisering 
Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og er forankret i Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet. 
Tilsynsenheden er fysisk beliggende i Vrå. 
 
Udover et sekretariat har Socialtilsyn Nord organiseret sig i to separate afdelinger, som varetager 
tilsynsopgaven indenfor hver deres socialfaglige område. Hver afdeling har tilknyttet en afdelingsleder og 
tilsynskonsulenter.  
  
 

 
 
Medarbejdersammensætning og kompetencer 
Socialtilsyn Nord har pr. 31. december 2015 i alt 54 ansatte, fordelt på flg. stillinger: 

 

 1 tilsynsleder af Socialtilsyn Nord  

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

 8 administrative medarbejdere. To af medarbejderne er økonomikonsulenter, to er jurister, tre er 
kontoruddannede og én er AC’er. Alle medarbejderne her er placeret i sekretariatet   

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

 
 
 
 
  

Tilsynsleder 

Tilbudsafdeling Familieplejeafdeling 

Sekretariat 
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Screening af mulige ansøgningspuljer på sundheds-
og ældreområdet medio september 2016

Dato: 15. september 2016

Aktuelt er følgende pulje udbudt af Sundhedsstyrelsen

Kompetenceudvikling i rehabilitering på ældreområdet

 Rettet mod 4 forløbsansvarlige for ældre over 65 år efter 83A i Lov om social 

service og 2 myndighedspersoner i hver kommune. 

Tilmelding til 2017 åbnes 30/9 – 2016. Frist for tilmelding 3/1 – 2017

Ledelsesmæssigt er det besluttet, at vi ikke arbejder videre med en ansøgning til denne 

pulje. Det er vurderingen, at Frederikshavn Kommune er længere i processen omkring 

rehabilitering end kurserne fra Sundhedsstyrelsen lægger op til.

Frederikshavn Kommune har i foråret 2016 udarbejdet en håndbog i 

hverdagsrehabilitering og herunder afholdt undervisning omkring den både for 

myndighed og for forløbsansvarlige terapeuter i ”Længst muligt i eget liv”. 

Ledelsesmæssigt deltager Frederikshavn Kommune også i Sundhedsstyrelsens 

regionale netværk på området.

Aktuelt er følgende puljer udbudt af Sundheds og Ældreministeriet i 2016:

Pulje til indretning af demensboliger

 Den rette indretning af en bolig kan stimulere følelser og mindske urolighed, 

depression og aggressiv adfærd hos mennesker med demens. Sundheds- og 

Ældreministeriet udmelder nu en pulje på 16 mio. kr. til demensindretning og 

mindre ombygninger af plejeboliger til borgere med demens. 

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2016 kl. 12.00.

Der arbejdes på en ansøgning fra Plejecenteret Strandgården og Plejecentret 

Drachmannsvænget

Pulje til anvendelse af Patientrapporterede Oplysninger i den direkte 

patientbehandling og i kvalitetsarbejde

 Sygehuse kan nu i samarbejde med kommuner og almen praksis søge om at 

få andel i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til projekter, der 

anvender Patientrapporterede Oplysninger i den direkte patientbehandling og i 

kvalitetsarbejde.

Hvis der kommer en forespørgsel fra hospitalet, vil det indgå i vores vurdering.

Aktuelt er følgende puljer udbudt af Socialstyrelsen med relation til sundheds-

ældreområdet

Ingen aktuelle, men forvarsling om bekendtgørelse af:

Forløbsprogrammer (Der fremgår ikke hvilke)

Sagsnummer: EMN-2016-02086

DokId: 1412631
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 8. august 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,98 6,25 6,35 6,46

Februar 6,56 5,73 6,65 7,58

Marts 4,81 6,08 6,92 5,88

April 4,16 4,74 4,84 5,66

Maj 4,22 4,74 4,36 5,19

Juni 4,22 4,5 4,57 4,99

Juli 3,41 3,82 3,46 3,67

August 3,88 4,52 4,22

September 5,13 5,89 5,54

Oktober 5,04 5,57 5,76

November 5,77 6,18 6,42

December 5,27 5,41 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,34
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2015 til og med juli 2016). 

Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 

fraværsprocent

Jul. 

2015

Aug. 

2015

Sep. 

2015

Okt. 

2015

Nov. 

2015

Dec. 

2015

Jan. 

2016

Feb. 

2016

Mar. 

2016

Apr. 

2016

Maj 

2016

Jun. 

2016

Jul. 

2016
Gennemsnit

Ejendom. 4,57 5,59 7,16 7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 4,38 5,81

Økonomi og 
Personale

0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,34 2,46 2,50 2,13 2,08

Park og Vej 3,75 4,76 5,88 4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,28 1,47 3,61

Teknik og Miljø 4,08 3,16 3,40 3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,43 3,30

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet - - 0,97 - 1,44 1,24 1,11 - 0,33 0,37 - 0,34 - 0,46

Familie 2,76 3,84 5,53 5,86 5,43 5,00 6,13 7,72 5,18 5,72 4,22 3,96 2,10 4,91

Fritidstilbud/Kultur og 

Fritid
1,70 1,71 5,13 3,22 3,97 2,13 2,28 4,92 3,83 3,46 2,69 2,11 0,53 2,97

Børn og Skole 2,55 4,39 5,97 5,76 6,61 5,71 6,69 7,57 6,08 6,00 5,65 5,10 3,50 5,54

Arbejdsmarked 2,31 2,17 4,25 5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,15 5,29 8,03 6,19 3,63 5,05

Bibliotek og 

Borgerservice
2,19 2,08 3,53 5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,21 4,87 3,73 4,16

Ungeenhed 4,61 2,94 5,46 5,66 8,31 7,37 6,72 9,30 7,44 5,32 5,51 6,23 3,96 6,02

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 0,99 0,31 1,95

Sundhed og Pleje 4,10 4,82 6,13 6,27 6,66 6,70 7,40 7,76 6,76 6,03 5,18 5,31 4,37 5,93

Ledelsessekretariat - 0,82 1,95 1,39 - 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 - 1,24

Social- og 

Sundhedsmyndighed
2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,38 2,34 3,19

Handicap og 
Psykiatri

3,89 5,14 5,92 7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,93 6,64 6,30 4,72 6,80

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 8. august 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.
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