
NOTAT  

Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i  

2016 

  

 

1. Indledning 

DDee  ffeemm  ssoocciiaallttiillssyynn  ii  DDaannmmaarrkk  hhaarr  bbeerreeggnneett  ttiillssyynnssttaakksstteerrnnee  ffoorr  22001166..  DDeettttee  nnoottaatt  rreeddeeggøørr  

ffoorr  ttaakkssttuuddvviikklliinnggeenn  ffrraa  22001155  ttiill  22001166  ii  SSoocciiaallttiillssyynn  HHoovveeddssttaaddeenn..  DDeett  rreeddeeggøørr  eennddvviiddeerree  ffoorr  

uuddvviikklliinnggeenn  ii  ddeenn  oobbjjeekkttiivvee  ffiinnaannssiieerriinngg..    

2. Kort om takstmodellen 

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, i 

det følgende kaldet ”takstmodellen”. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopga-

ver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsfor-

brug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-

forhandlingerne om Lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor 

mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. 

 

I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der for-

ventes anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder ikke mindst hvor 

mange medarbejdere, der er behov for i hvert enkelt socialtilsyn (dimensionering). På bag-

grund heraf fastlægger modellen, hvad taksterne vil udgøre pr. tilbud og hvad den objekti-

ve finansiering vil udgøre pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. 

 

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de 5 socialtilsyn, er hvilke opgaver, der 

dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau  

og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem 

socialtilsyn ikke de samme takster.  

 

Socialtilsynene har for 2016 beregnet budget, takster og objektiv finansieringsbidrag med 

afsæt i velkendte data om antallet af tilbud og plejefamilier. For fire af tilsynene har der 

reelt vist sig at være færre tilbud og plejefamilier end forudsat for 2014 og 2015. Derud-

over er der foretaget nogle få tilpasninger af takstmodellen for 2016, der tager højde for 

nogle af de arbejdsopgaver, som ikke hidtil har været dimensioneret med takstmodellen. 

Disse beskrives nærmere i de følgende afsnit. 

 

Generelt har socialtilsynene været forsigtige med at foretage større ændringer i det fælles 

beregningsgrundlag for taksterne i 2016. Socialtilsynene har på nuværende tidspunkt ikke  
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fundet anledning til at ændre grundlæggende på forudsætningerne om, hvor lang tid de 

enkelte tilsynsopgaver tager.  

 

Justeringerne i 2016-beregningen handler derfor fortrinsvis om tilpassede antalsjusteringer 

og tilføjelse af enkelte, relativt små, opgaver samt ajourføring af posterne i Socialtilsyn 

Hovedstadens budget. 

3. Om socialtilsynets tilpasning til opgaven 

Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkost-

ninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. 

Socialtilsynene arbejder bevidst ud fra denne grundpræmis – både i budgetlægningen og i 

den løbende styring af økonomi og ressourcer. Socialtilsynene har således fokus på kostef-

fektivitet og på løbende at tilpasse sine udgifter og medarbejdernormering til den opgave, 

der skal løses. 

 

Taksterne i Socialtilsyn Hovedstaden faldt med 8 pct. fra 2014 til 2015 målt i løbende priser 

(målt i faste priser svarer faldet til 10 pct). Socialtilsyn Hovedstaden har sigtet imod et 

yderlige fald i taksterne for 2016. Der er imidlertid sket en stigning i en nogle af tilsynets 

omkostninger i forhold til tidligere forudsat. Det gælder især udgifter til socialtilsynenes IT-

system og omkostninger til at dække Frederiksberg Kommunes fremtidige feriepengefor-

pligtelse. Det har derfor været en udfordring at nedbringe de samlede omkostninger, så det 

afspejler nedgangen i antallet af tilbud og plejefamilier. For at undgå en takststigning i 

2016 er der aftalt en mere gradvis indfasning i dækningen af Frederiksberg Kommunes 

feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der er desuden indregnet en effektivise-

ring på socialtilsynets lønudgifter svarende til 1,7 pct. af lønbudgettet. Disse tiltag sikrer 

uændrede takster fra 2015 til 2016.  

4. Takster og objektiv finansiering i 2016 

Tabel 1 viser Socialtilsyn Hovedstadens takster for 2016. Taksterne i 2015 er indsat til 

sammenligning. 
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Tabel 1: Socialtilsyn Hovedstadens takster i 2015 og i 2016, 2016-priser 

Takstkategorier  Tilsyns-

takst  

 Nygod-

kendelse 

af tilbud  

 Væsentlig 

ændring af 

eksisterende 

godkendelse   

 Skærpet 

tilsyn  

2015:     

1-7 pladser kr. 28.682 kr. 23.121 kr. 11.561 kr. 7.170 

8-24 pladser kr. 34.418 kr. 27.745 kr. 13.873 kr. 8.605 

25-49 pladser kr. 57.364 kr. 46.242 kr. 23.121 kr. 14.341 

50+ pladser kr. 86.046 kr. 69.364 kr. 34.682 kr. 21.511 

2016:     

1-7 pladser kr. 28.680 kr. 23.121 kr. 7.261 kr. 7.170 

8-24 pladser kr. 34.417 kr. 27.745 kr. 8.714 kr. 8.604 

25-49 pladser kr. 57.361 kr. 46.241 kr. 14.523 kr. 14.340 

50+ pladser kr. 86.041 kr. 69.362 kr. 21.784 kr. 21.510 

 

Taksterne i 2016 er uændrede i forhold til taksterne i 2015, dog sker der et betydeligt fald i 

taksterne for væsentlig ændring i eksisterende godkendelser.  

 

At taksterne fastholdes på niveau med 2015 skal ses i sammenhæng med, at Socialtilsyn 

Hovedstaden reducerede sit budget fra 2014 til 2015 med 4 mio. kr., og at taksterne faldt 

med 10 pct. fra 2014 til 2015 (sammenlignet i faste priser).   

 

Den objektive finansiering, som opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med ple-

jefamilier, er for 2016 opgjort til i alt 17,6 mio. kr. Det er ligeledes uændret i forhold til 

2015. For den enkelte kommune kan der være sket en ændring som følge af en ændret 

andel af det samlede antal børn og unge i regionen. De objektive finansieringsbidrag fra 

den enkelte kommune fremgår af bilag 1.   

5. Ændringer fra 2015 til 2016: Færre tilbud og plejefamilier 

For Socialtilsyn Hovedstaden (som for tre af de øvrige fire socialtilsyn) er beregningerne for 

2016 baseret på en forventning om færre tilbud og plejefamilier end i 2015. Tabel 2 viser 

udviklingen i antalsforudsætningerne: 

 

Tabel 2: Antalforudsætninger i takstberegningen i Socialtilsyn Hovedstaden  

  2014  2015  2016   

Antal voksentilbud 481 420 395 

Antal børnetilbud 167 165 148 

Antal plejefamilier 1.302 1.164 1.025 

Nygodk. af tilbud 9 15 25 

Nygodk. af plejefamilier 91 116 150 

I alt 2.050 1.880 1.743 
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Antallet af tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med, er faldet med 15 pct. fra 

2014 til 2016.  

 

At antalsforudsætningen for tilbud er lavere skyldes primært, at der i hele 2014 og i starten 

af 2015 er sket afklaring af, hvilke tilbud der er omfattet af tilsynet, og der er sket sam-

menlægninger af bosteder mv. Blandt plejefamilierne er der sket et frafald, idet mange 

”gamle” plejefamilier ikke har ønsket at blive generelt godkendt af socialtilsynet til at tage 

nye plejebørn. For både 2014 og 2015 har man derfor forudsat et højere antal af tilbud og 

plejefamilier omfattet af tilsynet, end der reelt har vist sig at være.  

 

At der er færre tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynet, betyder at Socialtilsyn Hovedsta-

den skal have færre medarbejdere. Samtidig betyder det lavere antal tilbud også, at social-

tilsynets indtægtsgrundlag bliver mindre, og at socialtilsynet skal nedbringe sine samlede 

udgifter for at undgå takststigninger.  

6. Ændringer i Socialtilsynets budget 2015 - 2016 

Tabel 3 nedenfor viser udviklingen fra 2014 til 2016 i Socialtilsyn Hovedstadens budget. 

Budgettet afspejler samtlige omkostninger, der skal finansieres af takster og objektiv finan-

siering.  

 

Tabel 3: Udvikling i takstbudget for Socialtilsyn Hovedstaden, 1.000 kr., 2016-priser 

Udgift Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 

Løn 40.366     37.278  35.450 

IT og telefoni 841         842  1.257 

Øvr. driftsudgifter; husleje, kørsel mv.) 2.417      3.023  3.159 

Overhead 3.012      2.849  2.591 

Tilbagebetaling vedr. 2013* 2.172        -301  0 

Afdrag på anlægsudgifter 500         592  592 

Tjenestemandspension 95         108  0 

Feriepengeforpligtelse 0          0    400 

Udgifter i alt 49.403     44.391  43.449 

Efterregulering, regnskab 2 år før 0 0 -1.433 

Takstbudget i alt 49.403     44.391  42.016 

Dimensionering, antal årsværk** 70 65 64 

* Frederiksberg Kommunes udgifter til opstart af socialtilsynet i 2013 skulle dækkes via den objektive finan-
siering i 2014 og 2015. Der blev indregnet 301 t. kr. for meget i den objektive finansiering i 2014 i forhold til 
de endelige udgifter i 2013, og beløbet blev derfor tilbageført via den objektive finansiering i 2015. 
** Udviklingen i antal årsværk fra 2015 til 2016 beskrives nøjere i nedenstående afsnit 13.   

 

Tabel 3 viser, at der skete et stort fald i socialtilsynets budget fra 2014 til 2015 og et min-

dre fald fra 2015 til 2016. I alt er socialtilsynets budget faldet med 15 pct. over perioden. 
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Fra 2015 til 2016 forventes en stigning i nogle af socialtilsynets udgifter. Det gælder bl.a. 

udgifterne til IT, hvor socialtilsynets fagsystem tilsyn.dk er blevet 0,5 mio. kr. dyrere som 

følge af behovet for fortsat udvikling af systemet. Det gælder endvidere afdrag på Frede-

riksberg Kommunes feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der redegøres nær-

mere for denne omkostning i følgende afsnit.  

 

Fra 2015 til 2016 er der samtidig sket en større nedjustering af lønbudgettet. En del af ned-

justeringen i lønbudgettet er en naturlig konsekvens af det lavere antal tilbud og plejefami-

lier og det deraf følgende mindre medarbejderbehov. Derudover er lønudgifterne effektivi-

seret yderligere for at imødegå stigninger på de øvrige omkostninger.  

 

Der er også  sket en nedjustering af udgifterne til overhead som følge af, at Frederiksberg 

Kommune generelt har nedsat overheadprocenten på det specialiserede socialområde fra 7 

til 6,5 pct.  

7. Dækning af feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte 

En ny omkostning, der er indregnet i taksterne for 2016, er feriepengeforpligtelsen for soci-

altilsynets ansatte. Frederiksberg Kommunes revision, ved Ernst and Young (EY) har anvist, 

at der i omkostningsbaserede takster skal indregnes omkostninger til feriepengeforpligtel-

sen. Derved sikres det, at Frederiksberg Kommune via taksterne får dækket sine udgifter til 

at udbetale opsparede feriepenge for socialtilsynets ansatte i tilfælde af lukning eller omor-

ganisering. Feriepengeforpligtelsen skal ikke forveksles med den løbende udgift til løn under 

ferie, der er dækket af det almindelige driftsbudget til løn.  

 

Feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte er opgjort til i alt 6 mio. kr. Heraf blev 

2,0 mio. kr. afdraget til Frederiksberg Kommune ved regnskabsafslutningen for 2014. De 

resterende 4,0 mio. kr. indregnes som en indirekte udgift i socialtilsynets budget i perioden 

2016-2025, med 400.000 kr. årligt. Frederiksberg Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden 

vurderer, at denne relativt langsomme indfasning af feriepengeforpligtelsen har været nød-

vendig for at minimere udsving i socialtilsynets takster.   

8. Efterregulering af socialtilsynets regnskab for 2014 

DDeett  fføøllggeerr  aaff  lloovvggiivvnniinnggeenn  oomm  ssoocciiaallttiillssyynn,,  aatt  hhvviiss  ssoocciiaallttiillssyynneett  hhaarr  eett  oovveerrsskkuudd  eelllleerr  uunnddeerr--

sskkuudd  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  ddee  bbuuddggeetttteerreeddee  oommkkoossttnniinnggeerr,,  sskkaall  ddeett  iinnddrreeggnneess  ii  ttaakksstteerr  oogg  oobbjjeekkttiivv  

ffiinnaannssiieerriinngg  sseenneesstt  ttoo  åårr  eefftteerr..    

  

II  22001144  hhaavvddee  SSoocciiaallttiillssyynn  HHoovveeddssttaaddeenn  ffæærrrree  ttaakkssttiinnddttææggtteerr  eenndd  bbuuddggeetttteerreett  ppåå  ggrruunndd  aaff  eett  

llaavveerree  aannttaall  ttiillbbuudd,,  mmeenn  mmiinnddrreeuuddggiifftteerrnnee  ttiill  lløønn  vvaarr  eennddnnuu  ssttøørrrree,,  hhvviillkkeett  ssaammlleett  fføørrttee  ttiill  eett  

oovveerrsskkuudd  ii  oommkkoossttnniinnggssrreeggnnsskkaabbeett  ppåå  ssoomm  uuddggaannggssppuunnkktt  33,,44  mmiioo..  kkrr..  UUdd  aaff  ddeettttee  oovveerrsskkuudd  

aaffddrraaggeess  22  mmiioo..  kkrr..  ttiill  ffeerriieeppeennggeeffoorrpplliiggtteellsseenn,,  hhvvoorrvveedd  ddeerr  kkaann  fføørreess  ii  aalltt  11,,44  mmiioo..  kkrr..  ttiillbbaa--

ggee  ttiill  kkoommmmuunneerr  oogg  pprriivvaattee  ddrriiffttsshheerrrreerr  vviiaa  ttaakksstteerr  oogg  oobbjjeekkttiivv  ffiinnaannssiieerriinngg  ii  22001166..    
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II  aalltt  fføørreess  00,,88  mmiioo..  kkrr..  ttiillbbaaggee  ttiill  kkoommmmuunneerr  oogg  pprriivvaattee  ddrriiffttsshheerrrreerr  vviiaa  ttaakksstteerrnnee,,  oogg  ddeerr  

fføørreess  00,,66  mmiioo..  kkrr..  ttiillbbaaggee  ttiill  kkoommmmuunneerrnnee  vviiaa  ddeenn  oobbjjeekkttiivvee  ffiinnaannssiieerriinngg..    

9. Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver der bortfalder 

TTaakkssttmmooddeelllleenn  hhaarr  ffrraa  ssttaarrtteenn  iinnddeehhoollddtt  ffoorruuddssæættnniinnggeerr  oomm,,  aatt  ssoocciiaallttiillssyynneenneess  ooppggaavveerr  

æænnddrreerr  ssiigg  ffrraa  22001166..  DDeenn  vvææsseennttlliiggssttee  æænnddrriinngg  eerr,,  aatt  rree--ggooddkkeennddeellsseerrnnee  bboorrttffaallddeerr  oogg  eerr--

ssttaatttteess  aaff  aallmmiinnddeelliiggee  ddrriiffttssoorriieenntteerreeddee  ttiillssyynn..    

  

PPåå  pplleejjeeffaammiilliieeoommrrååddeett  eerr  ddeerr  iikkkkee  ttiillssvvaarreennddee  ddiimmeennssiioonneerreeddee  ooppggaavveerr,,  ddeerr  bboorrttffaallddeerr  ffrraa  

22001166..  EEnn  rree--ggooddkkeennddeellssee  ffoorr  eenn  pplleejjeeffaammiilliiee  hhaarr  hheellee  ttiiddeenn  vvæærreett  ffoorruuddssaatt  ttiill  aatt  ttaaggee  lliiggee  ssåå  

llaanngg  ((eelllleerr  kkoorrtt))  ttiidd  ssoomm  eett  aallmmiinnddeelliiggtt  ddrriiffttssoorriieenntteerreett  ttiillssyynn..  

10.  Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver tilføjet 

SSaammttiiddiigg  eerr  ddeett  ddee  55  ssoocciiaallttiillssyynnss  ffæælllleess  eerrffaarriinngg,,  aatt  eenn  rræækkkkee  kkoonnkkrreettee  aarrbbeejjddssooppggaavveerr,,  ddeerr  

ffyyllddeerr  ii  ssoocciiaallttiillssyynneenneess  ddaagglliiggee  aarrbbeejjddee,,  iikkkkee  eerr  rreeggnneett  mmeedd  ii  ttaakkssttmmooddeelllleenn  ffoorr  22001144  oogg  

22001155..  II  ttaakkssttmmooddeelllleenn  ffoorr  22001166  eerr  ddeerr  ddeerrffoorr  aaffssaatt  mmeeddaarrbbeejjddeerrttiidd  ttiill  eennkkeellttee  ooppggaavveerr,,  ssoomm  

iikkkkee  hhaarr  iinnddggååeett  ii  ttaakkssttmmooddeelllleenn  ffoorr  22001144  oogg  22001155..  DDee  bbeesskkrriivveess  ii  ddeett  fføøllggeennddee..  

  

FFøøllggeennddee  aarrbbeejjddssooppggaavveerr  eerr  ttiillfføøjjeett  ii  ttaakkssttmmooddeelllleenn  ffoorr  22001166::  

  

RRåådd  oogg  vveejjlleeddnniinngg  ttiill  ttiillbbuudd  ii  ffhhtt..  iinnddbbeerreettnniinngg  ppåå  TTiillbbuuddssppoorrttaalleenn..  SSoocciiaallttiillssyynneennee  oopplleevveerr  aatt  

ddeennnnee  ooppggaavvee  ffyyllddeerr  mmeeggeett,,  oogg  aatt  ddeett  ii  pprraakkssiiss  iikkkkee  eerr  mmuulliiggtt  aatt  ggeennnneemmfføørree  ttiillssyynnssggeerrnniinn--

ggeenn  uuddeenn  aatt  aassssiisstteerree  ttiillbbuudd  mmeedd  aatt  iinnddbbeerreettttee  ooppllyyssnniinnggeerr  ppåå  TTiillbbuuddssppoorrttaalleenn..  AAlleennee  vveejj--

lleeddnniinngg  ttiill  ttiillbbuuddddeennee  ii  aatt  iinnddsseennddee  rreeggnnsskkaabbss--  oogg  bbuuddggeettooppllyyssnniinnggeerr  ppåå  TTiillbbuuddssppoorrttaalleenn  

iinnddeebbæærreerr  eenn  vvææsseennttlliigg  aarrbbeejjddssooppggaavvee  ffoorr  ssoocciiaallttiillssyynneennee..  

  

DDeett  ffoorrvveenntteess  aatt  ooppggaavveenn  ffoorrttssæætttteerr  ooggssåå  ii  22001166  oogg  ffrreemm,,  ddoogg  mmeedd  eett  mmiinnddrree  rreessssoouurrccee--

ttrræækk  eenndd  ddeett  hhaarr  vvæærreett  ttiillffæællddeett  ii  22001144  oogg  22001155..  SSoomm  eett  ffoorrssiiggttiiggtt  bbuudd  eerr  iinnddrreeggnneett  ½½  ttii--

mmeess  aarrbbeejjddssttiidd  ii  ggeennnneemmssnniitt  pprr..  ttiillbbuudd  ((iikkkkee  ffoorr  pplleejjeeffaammiilliieerr))..    

  

AArrbbeejjddeett  vveedd  vvææsseennttlliiggee  æænnddrriinnggeerr  aaff  eekkssiisstteerreennddee  ggooddkkeennddeellssee,,  ffxx  oommoorrggaanniisseerriinngg  eelllleerr  

æænnddrreett  jjuurriiddiisskk  ggrruunnddllaagg..  DDeennnnee  ooppggaavvee  hhaarr  hheellee  ttiiddeenn  vvæærreett  iinnddrreeggnneett  ii  ttaakkssttmmooddeelllleenn  ppåå  

iinnddttææggttssssiiddeenn  ((ppåå  ttiillbbuuddssddeelleenn)),,  mmeenn  hhaarr  iikkkkee  vvæærreett  ddiimmeennssiioonneerreett  ii  mmeeddaarrbbeejjddeerrnnoorrmmee--

rriinnggeenn,,  ffoorrmmeennttlliigg  ffoorrddii  ddeett  hhaarr  vvæærreett  ffoorruuddssaatt,,  aatt  ooppggaavveenn  iikkkkee  vviillllee  ffyyllddee  ssæærrlliigg  mmeeggeett..  

TTaakksstteenn  ffoorr  vvææsseennttlliigg  æænnddrriinngg  eerr  ii  22001144  oogg  22001155  ffaassttllaaggtt  uudd  ffrraa  eenn  pprrææmmiiss  oomm,,  aatt  rreessssoouurr--

cceettrræækkkkeett  ssvvaarreerr  ttiill  ccaa..  hhaallvvddeelleenn  aaff  eenn  nnyyggooddkkeennddeellssee..  

  

SSoocciiaallttiillssyynneenneess  oopplleevveellssee  ii  22001144  oogg  22001155  eerr,,  aatt  ooppggaavveenn  mmeedd  aatt  ffoorrhhoollddee  ssiigg  ttiill  vvææsseennttlliiggee  

æænnddrriinnggeerr  ii  ggooddkkeennddeellsseessggrruunnddllaaggeett  hhooss  bbååddee  ttiillbbuudd  oogg  pplleejjeeffaammiilliieerr  ffyyllddeerr  rreellaattiivvtt  mmeeggeett..  

PPåå  ttiillbbuuddssssiiddeenn  sskkeerr  ddeerr  eekksseemmppeellvviiss  mmaannggee  lløøbbeennddee  æænnddrriinnggeerr  ii  ttiillbbuuddddeenneess  ssttrruukkttuurr,,  ssttøørr--

rreellssee,,  bbyyggnniinnggeerr,,  mmåållggrruuppppeerr  mmvv..  BBllaannddtt  pplleejjeeffaammiilliieerr  sskkeerr  ddeerr  ooffttee  æænnddrriinnggeerr  ii  hhvviillkkee  ””ttyy--

ppeerr””  aaff  bbøørrnn,,  pplleejjeeffaammiilliieenn  sskkaall  vvæærree  ggooddkkeennddtt  ttiill..  
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II  ttaakkssttmmooddeelllleenn  ffoorr  22001166,,  eerr  ddeett  ffoorruuddssaatt,,  aatt  ddeerr  sskkeerr  eenn  vvææsseennttlliigg  æænnddrriinngg  ii  ggooddkkeennddeell--

sseessggrruunnddllaaggeett  ffoorr  ccaa..  hhvveerrtt  77..  ttiillbbuudd,,  oogg  aatt  æænnddrriinnggeenn  ttaaggeerr  ii  ggeennnneemmssnniitt  2200  ttiimmeerr  aatt  vvuurr--

ddeerree  oogg  ggooddkkeennddee  ffoorr  ssoocciiaallttiillssyynneett..  FFoorr  pplleejjeeffaammiilliieerr  eerr  ddeett  ffoorruuddssaatt,,  aatt  ddeerr  sskkeerr  eenn  vvææ--

sseennttlliigg  æænnddrriinngg  aaff  ggooddkkeennddeellsseessggrruunnddllaaggeett  ffoorr  hhvveerr  2200..  pplleejjeeffaammiilliiee,,  oogg  aatt  ddee  ttaaggeerr  ii  ggeenn--

nneemmssnniitt  55  ttiimmeerr  aatt  vvuurrddeerree  oogg  ggooddkkeennddee..  

  

ÆÆnnddrriinnggeenn  hhaarr  iikkkkee  bbeettyyddnniinngg  ffoorr  ddee  ””aallmmiinnddeelliiggee””  ttaakksstteerr,,  mmeenn  ffoorr  bbeettyyddnniinngg  ffoorr  ttaakksstteenn  

ffoorr  vvææsseennttlliigg  æænnddrriinngg,,  ddeerr  ffaallddeerr  ssoomm  fføøllggee  aaff,,  aatt  ffoorruuddssæættnniinnggeenn  oomm  2200  ttiimmeerr  pprr..  ””ssaagg””  eerr  

llaavveerree  eenndd  ddeenn  ttiiddlliiggeerree  ffoorruuddssæættnniinngg..  ÆÆnnddrriinnggeenn  hhaarr  ooggssåå  bbeettyyddnniinngg  ffoorr  ddeenn  oobbjjeekkttiivvee  

ffiinnaannssiieerriinngg,,  iiddeett  ddeerr  ssoomm  nnooggeett  nnyytt  bblliivveerr  iinnddrreeggnneett  mmeeddaarrbbeejjddeerrttiidd  ttiill  aatt  bbeehhaannddllee  vvææsseenntt--

lliiggee  æænnddrriinnggeerr  hhooss  pplleejjeeffaammiilliieerr..    

  

TTiillssyynn..ddkk  ––  uuddvviikklliinngg  mmvv..    TTiillssyynn..ddkk  eerr  eett  hheelltt  nnyytt  ffaaggssyysstteemm,,  ddeerr  bblleevv  uuddvviikklleett  ii  22001133  ssæærr--

lliiggtt  ttiill  ssoocciiaallttiillssyynneenneess  ooppggaavveerr..  SSoomm  eetthhvveerrtt  nnyytt  ffaaggssyysstteemm,,  eerr  ddeerr  bbeehhoovv  ffoorr  lløøbbeennddee  ffeejjll--

rreetttteellssee  oogg  uuddvviikklliinngg  aaff  ffuunnkkttiioonnaalliitteetteerr,,  oogg  ddeerr  aannvveennddeess  mmeeddaarrbbeejjddeerrrreessssoouurrcceerr  ppåå  bbll..aa..  aatt  

ssiikkrree  ggooddee  aarrbbeejjddssggaannggee  oogg  vvaalliiddeerree  ddaattaa  ttiill  bbrruugg  ffoorr  ssttaattiissttiikk  oogg  lløøbbeennddee  ppllaannllææggnniinngg..    DDeett  

eerr  ssoocciiaallttiillssyynneenneess  eerrffaarriinngg,,  aatt  ddeennnnee  ooppggaavvee  ffyyllddeerr  ccaa..  eett  åårrssvvæærrkk  ii  hhvveerrtt  ssoocciiaallttiillssyynn..  DDeett  

eerr  ooppggaavveerr,,  ddeerr  lliiggggeerr  uudd  oovveerr  ””bblloott””  aatt  bbrruuggee  ttiillssyynn..ddkk  ssoomm  uunnddeerrssttøøtttteennddee  ffaaggssyysstteemm  ii  ddeenn  

aallmmiinnddeelliiggee  ttiillssyynnssooppggaavvee..  

  

FFaagglliigg  kkvvaalliitteettssssiikkrriinngg  vviiaa  aauuddiittffoorrlløøbb  mmmm..  UUddvvaallggttee  mmeeddaarrbbeejjddeerree  ii  ddee  55  ssoocciiaallttiillssyynn  ddeellttaa--

ggeerr  ii  ssååkkaallddttee  aauuddiittffoorrlløøbb,,  ssoomm  ffaacciilliitteerreess  aaff  SSoocciiaallssttyyrreellsseenn..  DDeellttaaggeellssee  hheerrii  eerr  eenn  kkoonnkkrreett  

oogg  vveellaaffggrræænnsseett  ooppggaavvee,,  ddeerr  bbiiddrraaggeerr  ppoossiittiivvtt  ttiill  ddeenn  ffaagglliiggee  uuddvviikklliinngg  oogg  ssoomm  eerr  mmeedd  ttiill  aatt  

ssiikkrree  eenn  eennssaarrtteett  pprraakkssiiss  ppåå  ttvvæærrss  aaff  llaannddeett..  II  ttaakkssttmmooddeelllleenn  ffoorr  22001166  eerr  ddeerr  aaffssaatt  mmeeddaarr--

bbeejjddeerrttiidd  ttiill  ddeennnnee  ooppggaavvee..  

  

IInntteerrnn  øøkkoonnoommiissttyyrriinngg  oogg  bbeettaalliinngg  aaff  rreeggnniinnggeerr..  SSoocciiaallttiillssyynn  HHoovveeddssttaaddeenn  hhaarr  eett  eerrffaarreett  

rreessssoouurrcceettrræækk  ppåå  ccaa..  ½½  åårrssvvæærrkk  ttiill  iinntteerrnn  øøkkoonnoommiissttyyrriinngg,,  hheerruunnddeerr  ttiidd  aannvveennddtt  ttiill  aaffrreegg--

nniinngg  mmeedd  aallllee  ttiillbbuudd..    

11.  Ændringer fra 2015 til 2016: Ændret fordeling mellem små og store tilbud 

I forhold til 2015-beregningerne er 2016-beregningen baseret på et større antal små tilbud 

(1-7 pladser) og et lavere antal tilbud med 50 pladser eller derover. Den ændrede fordeling 

er indarbejdet ud fra den faktiske fordeling i 2015. Den ændrede fordeling mellem små og 

store tilbud påvirker tilsynstaksterne i opadgående retning, da de små tilbud betaler lavere 

tilsynstakst end de større tilbud.  

 

Den samme ændrede fordeling har også betydning for taksten for nygodkendelser. Taksten 

for nygodkendelser var i 2014 og 2015 beregnet ud fra, at tilbuddene fordeler sig ligeligt 

mellem de fire størrelseskategorier, mens det reelle billede er, at 75 pct. af tilbuddene hø-

rer til de to laveste størrelseskategorier.   
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12.  Ændringer fra 2015 til 2016: Øvrige antalsforudsætninger justeret 

Udover forudsætningerne om antal tilbud og plejefamilier har de 5 socialtilsyn i løbet af 

2014 fået et erfaringsgrundlag, der gør det muligt at tilpasse en række antalsforudsætnin-

ger til det faktiske niveau. Det medfører følgende ændringer i forudsætningerne fra 2015 til 

2016: 

 

- Flere nygodkendelser af både tilbud og plejefamilier, jf. tabel 2 ovenfor. 

- Flere kurser til plejefamilier 

- Flere bekymrende henvendelser (whistleblows) 

- Flere fonde 

- Mindre tid til tilsyn med ekstra afdelinger 

13. Udvikling i antal ansatte 

Fra 2014 til 2015 blev der foretaget en stor tilpasning af Socialtilsyn Hovedstadens dimen-

sionering som følge af færre tilbud og plejefamilier – fra 70 til 65 årsværk. Reelt blev der 

aldrig ansat 70 årsværk i 2014, men beregning af takster og objektiv finansiering i 2014 

var baseret på denne dimensionering af socialtilsynet. 

 

Fra 2015 til 2016 sker der samlet set en mindre tilpasning af socialtilsynets dimensionering; 

fra 65 til 64 årsværk (jf. også tabel 3). Det dækker over, at der forventes anvendt færre 

medarbejderressourcer på det løbende driftstilsyn på grund af, at regodkendelserne er af-

sluttet og på grund af det lavere antal plejefamilier og tilbud. Samtidig forventes der an-

vendt flere medarbejderressourcer på nygodkendelser og på væsentlige ændringer i de 

eksisterende tilbud og plejefamilier. Fordelingen fremgår af tabel 4. 

 

Tabel 4: Dimensionering i Socialtilsyn Hovedstaden fordelt på driftsorienteret tilsyn og an-

dre tilsynsopgaver, antal årsværk 

Årsværk 2015 2016 Ændring 

Årsværk til driftsorien-

teret tilsyn i tilbud 

35,6 32,8 -2,8 

Årsværk til nygodken-

delser og væsentlige 

ændringer i tilbud* 

3,1 4,1 0,9 

Årsværk til driftsorien-

teret tilsyn hos plejefa-

milier 

21,2 19,8 -1,4 

Årsværk til nygodken-

delser og væsentlige 

ændringer i plejefamili-

er 

4,7 6,9 2,3 

Årsværk i alt 64,6 63,6 -1,0 

 * Inkluderer også forventet tid anvendt til skærpet tilsyn og tilsyn med ekstra afdelinger, der dækkes via 
tilægstakster. Antallet illustrerer dermed hvor mange medarbejderressourcer, der forventes anvendt på de 
områder, der er indtægtsdækket af særtakster og tillægstakster.  
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BBiillaagg  11::  Objektive finansieringsbidrag fra kommunerne i 2016, 2016-priser 

 

Kommune Antal 0-17-årige 

pr. 2. kvartal 

2015 

Andel Finansierings-

bidrag 2016  

Finansierings-

bidrag i 2015 

København 102.679 28,8% kr. 5.067.270 kr. 4.997.712 

Dragør 3.145 0,9% kr. 155.208 kr. 155.489 

Tårnby 9.259 2,6% kr. 456.937 kr. 454.328 

Albertslund 6.259 1,8% kr. 308.885 kr. 311.425 

Ballerup 10.496 2,9% kr. 517.984 kr. 524.195 

Brøndby 7.312 2,1% kr. 360.852 kr. 359.142 

Gentofte 17.208 4,8% kr. 849.225 kr. 853.012 

Gladsaxe 15.100 4,2% kr. 745.194 kr. 744.645 

Glostrup 4.504 1,3% kr. 222.275 kr. 220.500 

Herlev 6.262 1,8% kr. 309.033 kr. 306.767 

Hvidovre 11.429 3,2% kr. 564.028 kr. 558.830 

Høje-Taastrup 11.197 3,1% kr. 552.579 kr. 551.893 

Ishøj 5.074 1,4% kr. 250.405 kr. 245.770 

Lyngby-Taarbæk 11.767 3,3% kr. 580.708 kr. 579.939 

Rødovre 7.918 2,2% kr. 390.758 kr. 386.742 

Vallensbæk 3.641 1,0% kr. 179.686 kr. 180.810 

Allerød 6.027 1,7% kr. 297.436 kr. 303.150 

Egedal 10.639 3,0% kr. 525.041 kr. 531.082 

Fredensborg 8.988 2,5% kr. 443.563 kr. 448.432 

Frederikssund 9.570 2,7% kr. 472.285 kr. 480.590 

Furesø 9.439 2,6% kr. 465.820 kr. 462.207 

Gribskov 8.184 2,3% kr. 403.885 kr. 413.846 

Halsnæs 5.950 1,7% kr. 293.636 kr. 300.771 

Helsingør 12.741 3,6% kr. 628.776 kr. 640.936 

Hillerød 11.396 3,2% kr. 562.399 kr. 568.344 

Hørsholm 5.319 1,5% kr. 262.496 kr. 265.442 

Rudersdal 12.881 3,6% kr. 635.685 kr. 637.665 

Bornholm 6.904 1,9% kr. 340.717 kr. 352.106 

Holbæk 15.066 4,2% kr. 743.516 kr. 754.555 

I alt 356.354 100,0% kr. 17.586.282 kr. 17.590.324 

Kilde til befolkningstal: Danmarks Statistik, statistikbankens tabel ”Folk1” 

 


