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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 15. september 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 732 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF) på vegne af ud-

valget.  

Spørgsmål nr. 732: 

”Vil ministeren orientere om, hvordan udgifter på anbringelsesområdet indgår i 

FFL21, herunder særligt dyre enkeltsager på området? Hvordan bliver kommunerne 

på tilsvarende vis kompenseret på handicapområdet? Spørgsmålet stilles i forlængelse 

af den tekniske gennemgang af FFL21 i SOU den 10. september 2020.” 

Svar: 
Regeringen vil sætte børnene først. Derfor afsætter regeringen midler til en styrket 

indsats over for udsatte og anbragte børn, så samfundet giver den nødvendige hjælp 

tidligere end i dag. Der afsættes 150 mio. kr. i 2021, 250 mio. kr. i 2022 og 500 mio. 

kr. årligt i årene herefter. Regeringens ambitioner rækker videre, og regeringen vil 

derfor arbejde for, at der foretages yderligere prioriteringer af området. 

Med den centrale refusionsordning yder staten refusion af en kommunes udgifter efter 

serviceloven, når udgiften i en enkeltsag overstiger 850.000 kr. Refusionen udgør: 

 25 pct. af den del af udgifterne, der overstiger 850.000 kr.,  

 50 pct. af den del af udgifterne, der overstiger 1.660.000 kr. og  

 75 pct. af den del af udgifterne, der overstiger 2.090.000 kr. (2021-niveau). 

Det gælder enkeltsager på både børne- og voksenområdet, herunder også udgifter 

vedr. handicappede.  

Kommunen kan endvidere sammenlægge udgifter til hjælp og støtte efter loven for to 

eller flere børn og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte til efterværn, hvis 

disse tilhører samme husstand.  

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til merudgiftsydelse til familier, 

der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der ydes der-

udover 50 pct. refusion af en kommunes tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 

forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne i eget hjem.  

Derudover er der på socialområdet en række tilskudsordninger, hvor der bl.a. ydes 

støtte til organisationer målrettet anbragte børn, ligesom der kan være ansøgningspul-

Sagsnr. 

2020 - 8836 

 

Doknr. 

305803 

 

Dato 

09-10-2020 

Social- og Indenrigsudvalget 2019-20
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 732 

Offentligt



 

 2 

jer mv., som er målrettet grupperne. Disse er ikke medtaget i opgørelsen, idet der er 

fokuseret på de kommunale udgifter på anbringelsesområdet. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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