
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Københavns Kommunes Socialforvaltning 
Att.: Direktør Mikkel Boje 
mikkel.boje@sof.kk.dk  

Vedrørende Københavns Kommunes redegørelse om Socialforvaltningens 

beregninger af administrationsudgifter til selvejende tilbud med 

driftsoverenskomst 

Social- og Indenrigsministeriet har den 30. oktober 2020 modtaget Københavns 

Kommunes kommentarer til ministeriets brev af 19. oktober 2020 vedrørende 

kommunens redegørelse af 1. september 2020 om Socialforvaltningens beregninger af 

administrationsudgifter til selvejende tilbud med driftsoverenskomst. 

Ministeriet har følgende bemærkninger til Københavns Kommunes kommentarer til 

Social- og Indenrigsministeriets svar vedrørende den omtalte redegørelse: 

Københavns Kommune skriver i sine kommentarer vedrørende ministeriets 

”bemærkning 2”, at: 

”De nævnte udgiftsposter til Boligrådgivere og Sundhedsteam svarer til den relative 

andel af de generelle kommunale støtteordninger til alle kommunens tilbud efter § 

110 og er udtryk for støtte, der ydes til borgerne i selve tilbuddet. 

Budgetposterne vedr. de konkrete støtteordninger fordeles på de enkelte tilbud ud fra 

en fordelingsnøgle, der beregnes på baggrund af tilbuddets størrelse. 

Fordelingsnøglen er gennemgået og påtegnet af Københavns Kommunes eksterne 

revisor, Deloitte. […]” 

Ministeriet skal i den forbindelse generelt bemærke, at det alene er indsatser, der 

følger af servicelovens § 110, der kan indregnes i taksten. Ydelser og indsatser, som 

kommunen visiterer til eller stiller til rådighed i form af fx sundhedsrettede tilbud, er 

ikke umiddelbart omfattet af servicelovens § 110. Dermed kan udgifterne til indsatsen 

heller ikke indregnes i taksten for tilbuddet. 

Ministeriet tager herudover kommunens redegørelse og efterfølgende kommentarer til 

ministeriets bemærkninger til redegørelsen til efterretning. 

Det bemærkes, at kommunens redegørelse og den øvrige korrespondance mellem 

ministeriet og kommunen i sagen vil indgå i social- og indenrigsministerens 

orientering af Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.  

Kopi af dette brev og den øvrige korrespondance i sagen sendes endvidere til 

Ankestyrelsen og socialtilsynet. 
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Med venlig hilsen 

Anita Hørby 

Kontorchef, Socialjura og International 


