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Det var på grund af økonomiske hensyn ikke muligt at sikre overvågning til personer over 23 år. Men grundlaget for
beregningerne er uklart, skriver Emil Søberg Falster. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix )
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DEBAT: Det er uklart, hvordan KL er kommet frem til, at overvågning
af alle borgere med behov for det vil koste et trecifret millionbeløb,
skriver ph.d.-studerende Emil Søberg Falster.
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Astrid Krag var den 18. juni i samråd om overvågningssagen, der
grundlæggende handler om, hvordan det i snart fem år har været umuligt
at finde en løsning for de mennesker, der har behov for overvågning, for
eksempel på grund af kvælningsfare.

2. Ligeværd: Ankestyrelsens principmeddelelser
skal ikke være til diskussion

Fra samrådet kan drages den overordnede konklusion, at det ikke er muligt
at sikre overvågning til personer over 23 år, idet KL vurderer, at ordningen
vil koste et trecifret millionbeløb. Forhandlingerne med KL var simpelthen
gået i hårknude, og parterne kunne ikke opnå enighed om økonomien.

1. KL: Vi er nødt til at drøfte rækkevidden af
Ankestyrelsens principmeddelelser

3. Debat: Sådan tjener private bosteder penge på
samfundets svageste
4. Aktører: Udligningsreformen kan blive en
katastrofe for velfærden

Hvad er grundlaget?
Da der imidlertid blev stillet spørgsmålet om, hvorvidt beregninger var
oﬀentliggjort eller tilgængelige, blev det ikke rigtig besvaret. Men hvorfor er
det vigtigt, at oﬀentligheden får kendskab til KL’s beregninger?
Det er der flere årsager til, hvoraf den mest
afgørende er, at det ikke er tydeligt,
hvordan ordningen vil nå den nævnte
størrelsesorden – hvis der tages afsæt i de
eksisterende kilder, der umiddelbart er
tilgængelig for oﬀentligheden.

CITAT

“ Det er samlet set

ikke tydeligt på
baggrund af de
eksisterende
undersøgelser, hvorfor
ordningen vil koste et
trecifret millionbeløb

Der forekommer en mærkværdig stor
forskel på det beløb som forskellige aktører
vurderer, at ordningen vil koste.
Beregningerne tager ofte afsæt i en
rapport, som Deloitte udførte for det
tidligere Børne- og Socialministerium i
2017.

—
Emil Søberg Falster

I undersøgelsen estimeres målgruppens
størrelse og omkostningerne forbundet
med ordningen, og det fremgår blandt andet, at det ifølge kommunerne
kostede dem cirka 72 millioner kroner at bevillige hjælp til overvågning før
2014 (svarende til 720.000 pr. borger), inden landsretsdommen fastslog,
at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at bevillige overvågning. Det er i
sig selv et interessant tal, når KL efterfølgende finder, at ordningen vil
koste markant mere.
Mange kommuner er i gang
I undersøgelsen regner Deloitte på to forskellige scenarier, hvoraf det kun
er scenarie 1, der forekommer at være et realistisk afsæt til beregningen
af, hvad ordningen vil koste.
Baggrunden for den antagelse er, at der næppe er mange borgere, der har
behov for hjælp og støtte i mindre end 20 timer, men som alligevel har
behov for overvågning – og som ikke kan få dækket behovet gennem
teknologisk udstyr.
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I scenarie 1 finder Deloitte, at der er tale om 145-155 borgere, der har
behov for cirka 60 timers overvågning ugentlig. Det vil resultere i en
meromkostning på 80-90 millioner kroner.
Når jeg alligevel ikke finder det nævnte beløb korrekt, skal det ses i forhold
til en undersøgelse, der blev udgivet af Ankestyrelsen i februar 2019, hvor
styrelsen gennemførte en spørgeskemaundersøgelse med 95 kommuner.
Den havde blandt andet til formål at undersøge kommunernes praksis i
forhold til at dække overvågning, der ikke kan dækkes efter servicelovens §
95. På den baggrund konkluderes følgende:
1. 24 kommuner (svarende til 25,2 procent) dækker behovet for
overvågning ved at optage målgruppen på botilbud.
2. 43 kommuner (svarende til 45,3 procent) har en anden praksis for at
dække behovet for overvågning.
3. 28 kommuner (svarende til 29,5 procent) dækker ikke behovet for
overvågning.
Ovenstående betyder, at 67 kommuner (svarende til 70,5 procent af de 95
deltagende kommuner) allerede afholder udgifterne til overvågning efter
serviceloven. Som konsekvens heraf, kan der ikke være tale om
meromkostninger på 80-90 millioner kroner, idet 67 kommuner allerede
dækker udgiften – ifølge dem selv.
En tilsyneladende overkompensation
Med finanslovsaftalen blev der bevilliget 30 millioner kroner i 2020 og 60
millioner kroner årligt i perioden 2021-2023. Derudover blev der nedsat en
arbejdsgruppe, som skal afdække målgruppen og udgifterne forbundet
med tilbud om overvågning. Aftalen gælder imidlertid kun unge i alderen
18-23 år.
Rapporten fra Deloitte anslog, at målgruppen var på 145-155 borgere.
Hvis vi på den baggrund antager, at gruppen af unge i alderen 18-23 år
udgør 33 procent (svarende til cirka 50 personer), er der tale om en relativt
voldsom overkompensation af kommunerne på cirka 24 millioner kroner
(hvis ordningen koster 720.000 kroner per borger).
Det er derfor uklart, hvilke informationer som aftalepartierne er blevet
forelagt, og hvorfor de har accepteret den tilsyneladende
overkompensation, idet flere støttepartier efter sigende gerne havde set,
at personkredsen var blevet udvidet.
Behov for gennemsigtighed
Men hvad er så begrundelsen for det trecifrede millionbeløb?
Et argument kan være, at flere borgere vil vælge at flytte fra botilbuddet og
hjem til deres familie, hvis det bliver muligt for at modtage overvågning i
hjemmet. Ligeså vil der måske fremadrettet være færre borgere, der
vælger at flytte på botilbud.
Det må imidlertid betragtes som en udvikling, der er i fin forlængelse af
handicapkonventionen.
Desuden kan det næppe automatisk antages, at flere borgere vælger at
flytte tilbage til deres tidligere hjem. Det er der flere årsager til, for
eksempel fordi de trives, hvor de er, eller fordi det forhold at flytte kan
påvirke deres trivsel negativt.
Derudover vil det med afsæt i undersøgelsen fra Ankestyrelsen
umiddelbart kun dreje sig om de borgere, der allerede bor i én af de 24
kommuner, der dækker behovet for overvågning ved at optage målgruppen
på botilbud. Derfor kan der næppe være tale om, at udgifterne vil stige i et
voldsomt omfang, men på nuværende tidspunkt kan parterne altså ikke
opnå enighed om at udvide personkredsen – hvilket forekommer
mærkværdigt, hvis ovenstående tages i betragtning.
Det er samlet set ikke tydeligt på baggrund af de eksisterende
undersøgelser, hvorfor ordningen vil koste et trecifret millionbeløb, men
det er stadig helt afgørende for de berørte familier, at der efter fem år
bliver fundet en løsning.
Det vil i sagens natur kræve, at der skabes gennemsigtighed i de
beregninger, der ligger til grund for uenigheden – en gennemsigtighed, der
må komme fra parterne selv, for eksempel på foranledning af
medlemmerne fra Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.
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Børnerådet får ny formand
NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk
Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny
formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen
på posten.

Tidligere Vive-direktør er
ny formand for
Børnerådet

Lev ansætter ny direktør
fra Ungdommens Røde
Kors

FORMANDSSKIFTE: Social- og indenrigsminister
Astrid Krag (S) har udpeget tidligere Vive-direktør
Agi Csonka til ny formand for Børnerådet. Hun skal
bestride posten indtil udgangen af 2021.

NAVNE: Anne Christoﬀersen bliver ny direktør i Lev.
Hun tiltræder med bred ledelseserfaring indenfor
NGO-arbejde, hvor hun tidligere har været direktør i
Dansk Flygtningehjælp.

Debat: Sådan tjener
private bosteder penge på
samfundets svageste

Peter Kofods pressechef
skifter til Social- og
Indenrigsministeriet

DEBAT: Man kan blive rig af at drive bosteder, og for
nogle har hensynet til profit overhalet hensynet til
borgernes bedste. Det skriver Dansk
Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne og FOA,
der oplister smutvejene til at tjene penge på
samfundets svageste - og efterlyser ny lovgivning.

JOBSKIFTE: Peter Kofods pressechef Morten Mærsk
begynder til august som pressechef for Social- og
Indenrigsministeriet.

Minister præsenterer plan for evaluering af det
specialiserede socialområde
PLAN: Astrid Krag igangsatte fredag sin plan for evalueringen af det specialiserede socialområde.
Evalueringen bliver afviklet i tre etaper, og herefter indledes de politiske drøftelser om løsningsforslag, der
skal sikre en national specialeplanlægning, i 2021.

Socialt Lederforum: God ledelse er forudsætningen
for socialpædagogik
DEBAT: Under coronakrisen lykkedes det landets bosteder at holde fast i struktur, faglighed og relationer.
Det har gjort det tydeligt, at grundforudsætningen for god socialpædagogik er god ledelse, skriver Bo
Mollerup.

Efter afgørelse i konsulentsag: Minister forventer, at
kommuner tager udsatte borgeres sager op på ny
INTERVIEW: Det var ulovligt, da en række kommuner benyttede konsulenter på resultatløn til at finde
besparelser på udsatte borgere. Derfor forventer social- og indenrigsminister Astrid Krag, at kommunerne
genbehandler sagerne med friske øjne.

Konsulentsag afgjort: Resultatløn i handicapsager var
ulovligt
AFGØRELSE: Det er ifølge Ankestyrelsen ulovligt, at kommuner har betalt konsulenter resultatløn for at
hjælpe med at finde besparelser i et stort antal udsatte borgeres sager. Nu skal sagerne gå om, vurderer
ekspert.

Dokumentation: Her er Ankestyrelsens afgørelse
AFGJORT: Kommuner må ikke bruge resultatlønnede konsulenter til at forberede konkrete afgørelser i
sociale sager. Det fremgår af Ankestyrelsens generelle udtalelse i forbindelse med styrelsens
undersøgelse af kommunernes brug af konsulenter på det sociale område. Få overblik over Ankestyrelsens
udtalelse her.

KL: Det er umuligt at udregne præcise udgifter for
handicapovervågning
REPLIK: Ph.d.-studerende Emil Søberg Falster efterlyser åbenhed om KL's beregninger angående en
overvågningsordning af personer med svære handicap. Sandheden er, at ingen kender merudgifterne ved
ordningen, skriver Laila Kildesgaard, direktør i KL.

Socialborgmester: Anbragte børn bliver unge
hjemløse
DEBAT: Når de anbragte unge flytter fra deres anbringelse, har de ofte ingen forældre eller voksne at
spørge til råds. Det kan være en direkte trædesti til både hjemløshed og en tilværelse uden for
fællesskabet, skriver socialborgmester Mia Nyegaard.

Forsker: KL må vise regnestykket bag millionregning
for handicapovervågning
DEBAT: Det er uklart, hvordan KL er kommet frem til, at overvågning af alle borgere med behov for det vil
koste et trecifret millionbeløb, skriver ph.d.-studerende Emil Søberg Falster.

Boligforhold, helbred og sprogbarrierer gør etniske
minoriteter mere udsatte over for covid-19
ULIGHED: Tætbeboede boliger og manglende information har formentlig været afgørende for spredningen
af corona blandt etniske minoriteter, viser ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder. Man bør
forberede et beredskab til næste omgang allerede nu, mener de.

Socialrådgiverne: Nedskæringer har gjort samfundet
dårligere rustet til krise
DEBAT: Hvis politikerne de seneste ti år havde investeret i velfærd fremfor at spare havde Danmark stået
stærkere, da coronaepidemien ramte, skriver socialrådgivernes formand.

KL og socialpædagoger i fælles opråb: Staten må
betale mere til hårdt presset specialiseret
socialområde
DEBAT: Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde vokser hurtigt. Derfor må staten tage et
større økonomisk ansvar, skriver Thomas Adelskov og Benny Andersen.

Lektor: Vi bør have ny uddannelse med fokus på
retssikkerhed i det offentlige
DEBAT: Retssikkerheden på socialområdet er svækket og Folketinget må se på, hvordan borgerne kan
genfinde tilliden til det oﬀentlige. En ny uddannelse er en del af svaret, skriver lektor.

Eyvind Vesselbo: Socialområdet mangler permanent
afløser for satspuljen
DEBAT: Coronakrisen tydeliggør behovet for perspektivrig erstatning for satspuljen med permanente beløb
til gavn for sociale organisationer og kommuner, skriver Eyvind Vesselbo.

Odense-rådmand: Vi skal holde fast i ensomhed som
tema og ikke tabu
DEBAT: Jeg håber, at samfundets flertal vil huske de nye erfaringer om social isolations betydning for
mental sundhed, skriver rådmand for beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense.

Aktører: Udligningsreformen kan blive en katastrofe
for velfærden
DEBAT: Udligningsreformen kan ende med at straﬀe kommuner, der forsøger at finde det rigtige tilbud til
borgeren, skriver Dansk Erhvervs velfærdschef og Selveje Danmarks branchedirektør.

KL: Vi er nødt til at drøfte rækkevidden af
Ankestyrelsens principmeddelelser
DEBAT: Ankestyrelsens principmeddelelser er afgørende for kommunernes arbejde med socialt udsatte.
Men styrelsen tolker loven vidtgående, skriver KL's socialformand, Thomas Adelskov (S).

Venstres rokerer og udpeger ny socialordfører
Venstre har foretaget en intern rokade og i den forbindelse er Marie Bjerre udpeget som partiets nye
socialordfører, hvor hun erstatter Anni Matthiesen.

Debat: Hold fast i det gode, krisen bragte med for
udsatte børn og unge
DEBAT: Coronakrisen har skabt forværring for mange udsatte børn og unge, men der er også nogen, som
ser ud til at have nydt gavn af situationen. Det bør vi ikke glemme i vores iver efter at lære af det, som ikke
har fungeret optimalt.

Hver 10. par har droppet skilsmissen efter
refleksionsperiode, der snart kan være fortid
TÆNKEPAUSE: Et flertal i Folketinget ventes torsdag at vedtage et lovforslag, der afskaﬀer
refleksionsperioden i skilsmissesager, som har fået 311 par til at ombestemme sig. Forkert at afskaﬀe
tænkepausen, mener DF.
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