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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 13. januar 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 227 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Helveg Petersen (RV). 

Spørgsmål nr. 227: 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange anbringelsessager der forventes at blive 

omfattet af den øgede refusion, jf. regeringens forslag om 75 procent refusion af 

udgiften til særligt dyre enkeltsager over 2.050.000 kroner?” 

Svar: 

Formålet med regeringens forslag er at gøre det økonomisk mere overkommeligt for 

den enkelte kommune at tilbyde den rigtige sociale indsats, også når den er dyr. 

Regeringens forslag om at indføre 75 pct. refusion for udgifter ud over 2.0505.000 kr. 

vil ikke kun omfatte anbringelsessager. Der foreslås nemlig samtidig den meget væ-

sentlige ændring, at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om 

de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.  

Med de gældende regler skal der være mindst fire anbragte søskende, førend udgifter-

ne til de anbragte børn kan summeres til én refusionssag, og det er ikke muligt i dag 

også at summere indsatser for søskende, der får forebyggende foranstaltninger i 

hjemmet.  

Alt i alt vil der med de foreslåede regelændringer blive tale om, at flere sager, som vil 

indeholde udgifterne til indsatsen for samtlige søskende og ikke kun én anbringelse, 

kan blive omfattet af refusionsordningen med de eksisterende grænser for henholdsvis 

25 og 50 pct.  

Samtidig vil summeringen af udgifter til alle søskende uanset foranstaltning gøre det 

lettere at komme op på et samlet beløb på 2.050.000 kr., hvorfor de eksisterende en-

hedsudgifter ved anbringelser ikke kan anvendes som indikation på, hvor mange an-

bringelsessager der vil blive omfattet af forslaget om 75 pct. refusion.   

Social- og Indenrigsministeriet har imidlertid ikke oplysninger om kommunernes 

faktiske udgifter i de enkelte sager, hvorfor det desværre ikke er muligt at opgøre an-

tallet af sager, der bliver omfattet af den nye refusionssats på 75 pct. for beløb ud over 

2.050.000 kr., herunder anbringelsessager. 
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