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1. Konklusion 
På baggrund af rapporten vurderes det, at der for de fleste tilbud er en god sammenhæng mellem kapacitet 

og belægning på de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.  

 

Tilbud som fremadrettet vil blive fulgt at Koordinationsforum 

Koordinationsforum har udpeget tre tilbud, som de vurderer bør følges mere tæt: 

• Kofoedsminde (Region Sjælland) 

• Center for Døvblindhed og Høretab – tilbud til borgere med døvblindhed (Region Nordjylland) 

• Synscenter Refsnæs 

 

Kofoedsminde (Region Sjælland) – Øvrige landsdækkende tilbud 

Den sikrede boform Kofoedsminde for domfældte udviklingshæmmede finansieres via objektiv finansiering og har 

længe været fulgt tæt af Koordinationsforum. Region Sjælland driver Kofoedsminde på vegne af Lolland Kommune, 

der ifølge lovgivningen har forsyningsforpligtelsen overfor målgruppen. Pladstallet er øget fra 44 pladser i 2016 til 

68 pladser i 2019. Kofoedsminde havde i 2019 en belægning på 102%.  Tiltag til at minimere antallet af borgere, 

der visiteres til Kofoedsminde har ikke haft den ønskede effekt, hvorfor tilbuddet stadig oplever en stor efterspørg-

sel efter pladser. 

Social- og Indenrigsministeriet er på opfordring fra KL ved at nedsætte en arbejdsgruppe omkring Kofoedsminde, 

der skal undersøge og komme med mulige løsningsmodeller i forhold til finansieringsmodellen samt udviklingen 

i målgruppen og kvaliteten i tilbuddet til domfældte borgere med udviklingshæmning. Hensigten er at lave et 

beslutningsgrundlag for Folketinget.  

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) – Landsdækkende tilbud 

Koordinationsforum har haft særlig opmærksomhed på CDH siden 2017. CDH leverer en landsdækkende ydelse 

for målgruppen børn og unge med døvblindhed, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur. De sidste 

10 år har der været en nedgang af i antallet af børn med døvblindhed, der anvender undervisningsområdet på 

CDH. I 2019 oplevede CDH dog – i stedet for en nedgang – en uændret efterspørgsel på pladser. Med dette for-

ventes samtlige 6 pladser at være belagt i 2020.  

På baggrund af de udviklingsinitiativer, der er iværksat, forventer undervisningstilbuddet at kunne fastholde den 

nuværende efterspørgsel i de kommende år. Der er dog behov for et vedvarende fokus på området med henblik 

på at bevare den faglige og økonomiske bæredygtighed, da en yderligere nedgang i efterspørgslen kan have den 

konsekvens, at den faglige og økonomiske bæredygtighed på området forsvinder, og at ydelsen derfor må udfases.  

Synscenter Refsnæs, Region Sjælland 

Overordnet vurderes det, at Synscenter Refsnæs generelt er udfordret, både på det landsdækkende undervis-

ningstilbud, men også på de takstbaserede ydelser (bo-, fritid og skoletilbuddene). Særligt har der på botilbuddene 

(§ 66 stk. 6 og §107) været et fald i antal borgere siden 2014, jf. afsnit 3.2. 

Synscenter Refsnæs har forsøgt at tilpasse kapaciteten på botilbuddet, men vurderer, at man nu har nået en 

grænse i forhold til, at tilbuddet skal have en vis størrelse for at kunne drives som døgntilbud. Region Sjælland har 

på den baggrund indstillet til Koordinationsforum, at der igangsættes tiltag med henblik på at sikre tilbuddets 

fremtidige eksistens. Koordinationsforum tilsluttede sig dette, hvorfor Synscenter Refsnæs vil blive fulgt tæt af 

Koordinationsforum. Koordinationsforum vurderer ikke, at et tiltag kan være objektiv finansiering, men ønsker en 

opfølgning på de kommende møder i forhold til mulige tiltag. 



 

Tilbud, hvor bæredygtigheden har været drøftet i Koordinationsforum 

Foruden de tre nævnte tilbud, peger rapporten på yderligere tilbud, hvor belægningsprocenten kan indikere, 

at bæredygtigheden kan være udfordret. Disse tilbud er alle blevet drøftet i Koordinationsforum, og har ikke 

givet anledning til, at Koordinationsforum bør følge disse tilbud i ekstraordinær grad. 

 

Bakkegården og Stevnsfortet, Region Sjælland 

Sammenhængen mellem kapacitet og belægning på de sikrede og særligt sikrede afdelinger vurderes at være 

god, og der er ingen særlige opmærksomhedspunkter i forhold til den overordnede kapacitet for de sikrede 

afdelinger. Der kan dog rettes en opmærksomhed mod de to tilbud i Region Sjælland – Bakkegården og Stevns-

fortet, som begge har oplevet relative lave belægningsprocenter. Begge tilbud har over de sidste par år oplevet 

skiftende efterspørgsel, men det vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at belægningen kræver særlige udvik-

lingstiltag. Koordinationsforum har taget dette til efterretning, hvorfor tilbuddene for nuværende ikke giver 

anledning til yderligere opmærksomhed. 

 

Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland 

Center for Døvblindhed og Høretabs undervisningstilbud til børn og unge med høretab oplever et kraftigt fald i 

belægningsprocenten, hvorfor der forventes en belægning på 3,6 pladser i 2020 (9,4 i 2018).  

Efter aftale med Den Administrative Styregruppe i Nordjylland er der iværksat adskillige udviklingsinitiativer, 

som man løbende vurderer effekten af. Der vurderes ikke et behov for yderligere tiltag i regi af Koordinations-

forum. 

Center for Høretab (Region Syddanmark) - Landsdelsdækkende undervisningstilbud 

Center for Høretab leverer en landsdelsdækkende undervisningsindsats målrettet børn og unge med høretab. Til-

buddet er udpeget til at blive fulgt særligt fordi Center for Høretabs skoletilbud for unge (STU) og elevhjemmet de 

seneste år har oplevet et faldende elevtal, og det udfordrer den faglige og økonomiske bæredygtighed for elev-

hjemmet og STU’en, hvilket kan påvirke den landsdelsdækkende undervisningsydelse. 

Socialdirektørforum i Syddanmark har fulgt udviklingen tæt siden januar 2018. Situationen er pt. stabil, hvorfor 

situationen fremadrettet vil blive fulgt af Socialdirektørforum i Syddanmark. Hvis der er behov for yderligere tiltag 

på et senere tidspunkt, kan dette forelægges Koordinationsforum. 

 

 

  



 

2. Beskrivelse af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 

Nærværende rapport beskriver belægningen på tre landsdækkende undervisningstilbud, fire landsdelsdæk-

kende undervisningstilbud, tre øvrige landsdækkende tilbud samt otte tilbud med sikrede afdelinger. Det drejer 

sig om følgende tilbud:

Landsdækkende undervisningstilbud til børn og unge efter 
Folkeskolelovens § 20, stk. 3: 

▪ Center for Døvblindhed og Høretab – børn og 

unge med døvblindhed (Region Nordjylland) 

▪ Børneskolen på Kolonien Filadelfia – børn og 

unge indlagt på Epilepsihospitalet (Region Sjæl-

land) 

▪ Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs – børn og 

unge med synshandicap (Region Sjælland). 

Landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge 
efter Folkeskolelovens § 20, stk. 3: 

▪ Center for Døvblindhed og Høretab – børn og 

unge med høretab (Region Nordjylland) 

▪ Center for Høretab – børn og unge med høre tab 

(Region Syddanmark) 

▪ Skolen på Kastelsvej – børn og unge med høretab 

(Københavns Kommune) 

▪ Geelsgårdskolen  –  børn  og  unge  med  svære  

fysiske  handicaps og  børn og unge med døv-

blindhed (Region Hovedstaden). 

Øvrige landsdækkende tilbud: 

▪ IBOS – voksne med synshandicap (Københavns 

Kommune) 

▪ CFD – Døvekonsulentordningen  (Selvejende til-

bud) 

▪ Kofoedsminde – sikret boform til voksne med ud-

viklingshæmning (Region Sjælland). 

De sikrede afdelinger er placeret i følgende tilbud: 

▪ Kompasset (Region Nordjylland) 

▪ Koglen (Region Midtjylland) 

▪ Grenen (Region Midtjylland) 

▪ Egely (Region Syddanmark) 

▪ Bakkegården (Region Sjælland) 

▪ Stevnsfortet (Region Sjælland) 

▪ Sølager (Region Hovedstaden) 

▪ Sønderbro (Københavns Kommune). 

Figur 1: Overblik over beliggenhed for de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
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2.1 Hvad er lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger? 

De lands- og landsdelsdækkende tilbud1 er højt specialiserede undervisningstilbud med få borgere i mål-

gruppen, jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 3. Finansieringen dækkes af en takst for brug af undervisningstil-

buddet, der reduceres med en objektiv finansiering, som afholdes af de kommuner, der har mulighed for 

at benytte det pågældende undervisningstilbud. De landsdækkende tilbud har en objektiv finansiering, 

som omfatter alle landets kommuner, hvorimod de landsdelsdækkende tilbud dækker kommunerne i en 

eller flere landsdele jf. bilag 1.  

De sikrede afdelinger2 er målrettet børn og unge med dom eller som er kriminalitetstruede, og har lige-

ledes en objektiv finansieringsandel. På grund af tilbuddenes specialiseringsniveau, snævre målgruppe og 

den objektive finansiering er der behov for at sikre landsdækkende koordination af de lands- og lands-

delsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over målgrupper 

og paragraffer for de enkelte tilbud. 

I rapporten henvises der også til tre øvrige tilbud, hvor der er en objektiv finansiering, der gælder for alle 

landets kommuner. Det er Institut for Blinde og Svagtseende, som tilbyder landsdækkende undervisnings-

tilbud til voksne med et synshandicap. Endvidere gives der objektiv finansiering til driften af Døvekonsu-

lentordningen, som drives af Center for Døve (selvejende institution). Døvekonsulentordningen er speci-

aliseret rådgivningstilbud til voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab. Slutteligt er der lands-

dækkende objektiv finansiering i forhold til driften af den sikrede boform Kofoedsminde, som er den ene-

ste sikrede afdeling til domsfældte udviklingshæmmede borgere med en type 1 dom.  

 

2.2 Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
Den indbyrdes koordinering mellem kommunerne af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og de sikrede 

afdelinger sikres løbende. Til dette formål er nedsat et koordinationsforum bestående af repræsentanter 

fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem Kommunekon-

taktråd (KKR).  

For at tilvejebringe den nødvendige information vedrørende de lands- og landsdelsdækkende undervis-

ningstilbud og sikrede afdelinger, der skal danne grundlag for koordinationen af disse tilbud på tværs af de 

fem regioner, har de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR’er ansvar for følgende: 

▪ at følge udviklingen for de tilbud, der er beliggende i egen region og bringe opmærksomheds-

punkter op i Koordinationsforum. Opmærksomhedspunkter kan være: ændringer i efterspørgsel, 

lav belægningsprocent, ændringer i målgruppens størrelse eller behov e.l.  

▪ at bringe det op i Koordinationsforum såfremt der er udsigt til væsentlige ændringer i kapacitet 

og/eller behov 

 
 

 

1 Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.  
2 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalfor-
sorgens institutioner 
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▪ at tilvejebringe den nødvendige information vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud 

og de sikrede afdelinger beliggende i egen region, der skal danne grundlag for koordinationen af 

disse tilbud på tværs af de fem regioner. 

Endvidere udarbejdes denne rapport en gang årligt for sikre et overblik over kapacitet og belægning på de 

lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger på tværs af landet. Rapportens vigtigste for-

mål er at henlede opmærksomheden på tilbud eller konkrete ydelser, der på grund af vigende belægning, 

målgruppeændringer eller lignende kræver særlig opmærksomhed i koordinationsforum. 
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3. Kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud 

I dette afsnit gennemgås først kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende ydelser, som 

er helt eller delvist objektivt finansieret.  

 

Udover de delvist objektive finansierede ydelser har samtlige tilbud også ydelser, som er rent takstfinan-

sierede. De takstfinansierede ydelser er essentielle for tilbuddene, eftersom det er de takstfinansierede 

ydelser, der gør at tilbuddene får en tilstrækkelig kapacitet til at opretholde en høj faglig specialisering. 

Derfor har rapporten fokus på de takstfinansierede ydelser – men kun på de tilbud med en lav belægning, 

da det kan være her man i første omgang kan fange potentielle fremtidige belægningsmæssige udfordrin-

ger. 

3.1 Delvist objektive finansierede ydelser 

Landsdækkende ydelser 

De tre landsdækkende undervisningstilbud har alle oplevet fremgang i 2019. Dette til trods henstiller både 

Synscenter Refsnæs og Center for Døvblindhed og Høretab, at Koordinationsforum bør have fokus på 

udviklingen af belægningen. I afsnit 5 ”Tilbud udpeget til at blive fulgt af Koordinationforum” gives en 

status på Center for Døvblind og Høretabs undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed. Under 

tabel 1 gives en status på Synscenter Refsnæs’ undervisningstilbud til børn og unge med et synshandicap. 

 
Tabel 1: Udvikling i kapacitet og belægning for de landsdækkende undervisningstilbud, jf. FSL § 20 stk. 3 

 Landsdækkende undervisningstilbud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland)             

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug 10,1 11,1 10,9 11,3  
 

Belægningsprocent 92% 101% 99% 103%  
 

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland)            

Pladstal 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 6,0 5,6 5,0 5,6  
 

Belægningsprocent 100% 93% 83% 93%  
 

Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs (Region Sjælland)             

Pladstal 21 23,0 20,0 18,0 16,0 16,0 

Pladsforbrug 19,0 16,0 13,8 14,5  
 

Belægningsprocent 90% 69% 69% 81%  
 

 

 

Synscenter Refsnæs (Region Sjælland) 

Synscenter Refsnæs havde i 2019 en beskeden fremgang i antal borgere i forhold til 2018, hvilket bryder et 

løbende fald i antal borgere siden 2013. Belægningsprocenten er steget betragteligt siden 2018, men dette 

skyldes en justering af kapaciteten.  

Overordnet vurderes det, at Synscenter Refsnæs generelt er udfordret, både på det landsdækkende under-

visningstilbud, men også på de takstbaserede ydelser (bo-, fritid og skoletilbuddene). Særligt har der på bo-

tilbuddene (§ 66 stk. 6 og §107) været et fald i antal borgere siden 2014, jf. afsnit 3.2. 
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Synscenter Refsnæs har forsøgt at tilpasse kapaciteten på botilbuddet, men vurderer, at man nu har nået en 

grænse i forhold til, at tilbuddet skal have en vis størrelse for at kunne drives som døgntilbud. Den mang-

lende belægning medfører således stigende pladspriser, da budgetunderskuddet fra de foregående år læg-

ges til taksten to år efter, jf. takstbekendtgørelsen.  

Pladserne på Refsnæs er jf. forløbet omkring de centrale udmeldinger en central del af den nationale forsy-

ning af pladser til de mest udsatte synshandicappede børn og unge. Som det blev påpeget sidste år, er til-

buddet truet af manglende belægning og opretholdelse af det faglige miljø på Synscenter Refsnæs, da bo- 

og skoletilbuddene på Refsnæs tjener som ’det laboratorium’ der muliggør, at Synscenter Refsnæs kan være 

førende i udviklings af tilbud til børn og unge med alvorlige synshandicap og dermed varetage de specialråd-

givningsopgaver overfor kommunerne, som Synscenter Refsnæs har forpligtet sig på i KaS-kontrakten med 

Socialstyrelsen.  

Region Sjælland vurderer, at Koordinationsforum bør drøfte, hvilke tiltag der kan igangsættes i henhold til 

at sikre tilbuddets fremtidige eksistens. 

Landsdelsdækkende undervisningsydelser 

Der er et enkelt af de fire landsdelsdækkende tilbud, der oplever udfordringer i forhold til belægningen - 

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland). Derudover har Center for Høretab (Region Syd-

danmark) oplevet en faldende efterspørgsel, men har justeret kapaciteten herefter. Center for Høretab 

er dog yderligere udfordret i forhold til deres takstfinansierede ydelser, hvilket på sigt vurderes  kan få 

betydning for undervisningstilbuddet til de unge, jf. afsnit 3.2. Det vurderes, at der overordnet er god 

sammenhæng mellem kapacitet og belægning på henholdsvis Geelsgårsskolen og Skolen på Kastelvej.  

 

Den samlede udvikling i kapacitet og belægning på de landsdelsdækkende undervisningstilbud illustreres 

i tabel 3.  

 
Tabel 3: Udvikling i kapacitet og belægning for de landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. FSL § 20 stk. 3 

 Landsdelsdækkende undervisningstilbud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland)  
Børn og unge med hø         

 
  

Pladstal 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 10,6 9,9 9,4 6,0  
 

Belægningsprocent 118% 110% 104% 66% 0% 0% 

Center for Høretab (Region Syddanmark)            

Pladstal 33,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

Pladsforbrug 39,4 38,4 37,7 36,5   

Belægningsprocent 119% 98% 97% 94%   

Geelsgårdskolen (Region Hovedstaden)     
 

 
Pladstal 98,0 98,0 106,0 108,0 116,0 116,0 

Pladsforbrug 100,5 104,8 106,6 107,2  
 

Belægningsprocent 103% 107% 101% 99%  
 

Skolen på Kastelsvej        

Pladstal 19,0 19,0 14,0 13,0 13,0  

Pladsforbrug 19,0 16,3 13,2 13,0   

Belægningsprocent 100% 91% 94% 100%   
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Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 

Center for Døvblindhed og Høretabs undervisningstilbud til børn og unge med høretab oplever et kraftigt 

fald i belægningsprocenten, jf. tabel 3. Tilbuddet har fra 2018 til 2019 haft tre elever, som har afsluttet 

folkeskolen, ligesom yderligere én elev forventes at afslutte sit folkeskoletilbud til juni 2020. Uden yderli-

gere tilgang forventes der en belægning på 3,6 pladser i 2020. Til sammenligning var 9,4 pladser ibrugtaget 

i 2018. 

Efter aftale med Den Administrative Styregruppe i Nordjylland er der iværksat udviklingsinitiativer, hvor 

der bl.a. er oprettet to nye ydelser med rejsehold og fjernundervisning, iværksat temadage for fagperso-

nele i kommunnerne samt dialogmøder med kommunerne. Disse initiativer har dog endnu ikke haft effekt 

på efterspørgslen af pladser.   

Der er fortsat behov for vedvarende fokus på området med henblik på at sikre den faglige og økonomiske 

bæredygtighed. Tilbuddet til målgruppen kan pt. kun opretholdes idet Undervisningsafdelingen også va-

retager indsatser for andre målgrupper. 

 

Øvrige landsdelsdækkende ydelser 

Kofoedsminde har fortsat en stigende efterspørgsel af pladser, jf. tabel 4, hvorfor tilbuddet stadig er om-

fattet af tilbud, som følges særligt af Koordinationsforum. 

Det vurderes, at der overordnet er god sammenhæng mellem kapacitet og belægning i forhold til special-

undervisning for voksne med synshandicap ved Institut for Blinde og Svagtsynede. 

Tabel 4: Udvikling i kapacitet og belægning for de øvrige landsdækkende tilbud 

 Øvrige landsdækkende tilbud 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IBOS - Institut for Blinde og Svagsynede (Københavns 
Kommune) 
LSV § 1, stk. 1     

 

 

Pladstal 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 8,1 7,0 9,1 9,1   

Belægningsprocent 135% 117% 152% 101% 0% 0% 

Kofoedsminde (Region Sjælland) 
§108, stk. 7         

 
  

Pladstal 44,0 47,0 47,0 68,0 68,0 68,0 

Pladsforbrug 52,4 61,0 65,9 69,6  
 

Belægningsprocent 119% 130% 140% 102%  
 

 

3.2 Takstfinansierede ydelser 
De takstfinansierede ydelser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud har overordnet set en god belæg-

ningsprocent. Der er dog enkelte ydelser, som det er nødvendigt at henlede opmærksomheden på grun-

det lav belægning. 

De takstfinansierede ydelser er essentielle for de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, ef-

tersom det er disse ydelser, der sikrer, at tilbuddene har tilstrækkelig kapacitet til at opretholde en høj 

faglig specialisering også i forhold til de delvist objektivt finansierede undervisningsydelser. I nedenstå-

ende tabel illustreres de takstfinansierede ydelser, som har en belægning, som bør italesættes. 
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Tabel 5: Tabel over takstfinansierede ydelser med lav belægning 

Takstfinansierede ydelser og belægning under 80 % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Synscenter Refsnæs (SEL § 36)       

Pladstal 5 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 

Pladsforbrug Samlet 4,5 3,4 2,9 2,9 
  

Belægningsprocent 90% 85% 74% 97% 0% 0% 

Synscenter Refsnæs (SEL § 66 nr. 6/SEL § 107)       

Pladstal 37,0 36,0 36,0 33,0 28,0 28,0 

Pladsforbrug Samlet 28,0 26,5 25,1 24,4 
  

Belægningsprocent 76% 74% 70% 74% 0% 0% 

Center for Høretab (SEL §107)       

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug Samlet 8,5 4,8 0,0 0,4   

Belægningsprocent 85% 48% 0% 4% 
  

Center for Høretab (SEL §66 nr. 6)       

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug Samlet 8,3 7,9 6,9 7,9 
  

Belægningsprocent 75% 72% 63% 72% 
  

Center for Døvblindhed og Høretab (SEL §66 nr. 6) 
Børn og unge med høretab 

      

Pladstal 5,0 5,0 2,2 2,2 1,0 1,0 

Pladsforbrug Samlet 2,4 1,5 1,2 0,7   

Belægningsprocent 48% 30% 56% 32% 0% 0% 

 

I tidligere afsnit er det blevet beskrevet, hvordan Synscenter Refsnæs er udfordret i forhold til undervis-

ning af børn og unge med et synshandicap mens Center for Døvblindhed og Høretab ligeledes er udfordret 

i forhold til deres undervisningstilbud til børn og unge med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. 

Som det fremgår i tidligere afsnit, er de takstfinansierede ydelser for de to tilbud essentielle i forhold til 

at skabe et økonomisk og fagligt bæredygtigt undervisningstilbud. For uddybning af de konkretet udfor-

dringer, da se tidligere afsnit. 

Center for Høretab (Region Syddanmark) 

Center for Høretab er et af de tilbud Koordinationsforum har fulgt indtil nu, jf. afsnit 5.3. Center for Høre-

tab er udfordret i forhold til deres elevhjem, som er tilknyttet deres landsdelsdækkende undervisningstil-

bud til børn og unge med høretab. På elevhjemmet er der både botilbudspladser efter SEL §66 nr. 6 og 

SEL §107, hvorfor pladserne på de to paragraffer samlet udgør kapaciteten. Der har de seneste par år 

været et fald i belægningen, hvorfor Region Syddanmark har valgt, at elevhjemmet pr. 1.1. 2020 organi-

satorisk er flyttet til Specialcenter Syddanmark. Dette kan afhjælpe dele af de økonomiske konsekvenser 

ved den lave belægning. Hertil arbejdes der på en tilpasning i forhold til medarbejderressourcer samt 

muligheden for at samle beboerne på et botilbud i stedet for to.  

4. Kapacitet og belægning på de sikrede afdelinger 
På baggrund af en landsdækkende benchmarkanalyse af kapaciteten i de sikrede afdelinger besluttede de 

regionale driftsherrer at foretage en kapacitetsjustering i 2017 således, at kapaciteten på landsplan faldt 
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fra 123 til 106 pladser. Pladserne justeres løbende i forhold til behov, hvorfor pladsantallet i 2019 er på 

109 pladser. 
 

Det vurderes overordnet, at der er god sammenhæng mellem kapacitet og belægning på de sikrede tilbud. 

Danske regioner budgetterer med et aktivitetsmål på 90 % belægning på de sikrede afdelinger. Det vur-

deres at være et niveau, der sikrer, at der på den ene side ikke er unødige udgifter til tomme pladser 

samtidig med, at ingen unge må afvises på grund af pladsmangel. Som det fremgår af tabel 4 ligger ho-

vedparten af ydelserne på de sikrede afdelinger tæt på dette aktivitetsmål.  

 
Tabel 4: Udvikling i kapacitet og belægning for de sikrede afdelinger 

Sikrede afdelinger 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Egely – almindeligt sikrede (Syddanmark)            

Pladstal 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Pladsforbrug 12,1 13,6 11,8 12,6   

Belægningsprocent 86% 97% 84% 90%   

Egely – særligt sikrede (Syddanmark) 
    

 
 

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 3,5 4,1 4,3 3,0   

Belægningsprocent 70% 82% 86% 60%   

Grenen - almindeligt sikrede (Midtjylland) 
    

 
 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 9,8 10,0 9,9 9,5  
 

Belægningsprocent 98% 100% 99% 95%   

Grenen - særligt sikrede (Midtjylland)            

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 4,9 4,9 4,6 4,6  
 

Belægningsprocent 98% 98% 92% 92%   

Koglen - almindeligt sikrede (Midtjylland)            

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 9,5 9,9 9,8 9,9  
 

Belægningsprocent 95% 99% 98% 99%   

Kompasset (Nordjylland)            

Pladstal 8 8 8 8 8 8 

Pladsforbrug 7,3 7,8 7,9 7,3  
 

Belægningsprocent 91% 98% 98% 93%   

Bakkegården (Sjælland)            

Pladstal 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 7,7 7,4 8,0 7,5  
 

Belægningsprocent 39% 74% 80% 75%   
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Stevnsfortet (Sjælland)            

Pladstal 15 11 11 11 11 11 

Pladsforbrug 8,3 7,4 9,0 7,4  
 

Belægningsprocent 55% 67% 82% 67%   

Sølager (Hovedstaden)            

Pladstal 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Pladsforbrug 14,0 13,9 14,0 12,4  
 

Belægningsprocent 78% 93% 93% 93%   

Sønderbro (København)            

Pladstal 18 18 18 18 18 18 

Pladsforbrug 16,0 17,0 15,9 16,7     

Belægningsprocent 89% 94% 88% 93%   

 

Egely (Region Syddanmark) 

Egely har haft et mindre fald i forhold til de særligt sikrede pladser, men har til gengæld haft en mindre 

stigning i forhold til de almindelig sikrede pladser, hvilket samlet har givet et mindre fald. Region Syddan-

mark har dog en forventning om, at der i 2020 igen vil være en belægningsprocent på 90 %. 

 

Bakkegården og Stevnsfortet (Region Sjælland) 

De to sikrede afdelinger i Region Sjælland – Bakkegården og Stevnsfortet - har begge en relativ lav belæg-

ningsprocent. Region Sjælland forklarer, at efterspørgslen efter sikrede pladser svinger meget. Således 

var belægningsprocenten i 2019 næsten det samme som i 2017, mens begge tilbud havde en stigning i 

2018. Region Sjælland forklarer endvidere, at den lave efterspørgsel håndteres ved at lukke pladser mid-

lertidigt og kun have personale til rådighed, som dækker det faktiske antal pladser. 
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5. Tilbud tidligere udpeget til at blive fulgt af koordinationsforum 
Følgende tilbud er tidligere udpeget til at blive fulgt særligt af koordinationsforum: 

▪ Kofoedsminde (Region Sjælland) 

▪ Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 

▪ Center for Høretab (Region Syddanmark) 

5.1. Kofoedsminde (Region Sjælland) 
Kommunerne i Sjælland, KL og Region Sjælland har de seneste år samarbejdet om at nedbringe antallet af 

anbringelser på Kofoedsminde, der for særlige kategorier af domfældte udviklingshæmmede voksne har 

modtagepligt.  

Frem til 2018 er den store søgning til Kofoedsminde imødekommet ved overbelægning, der til og med 2016 

er blevet betalt af kommunerne ved meropkrævning. Ændring i takstbekendtgørelse umuliggør videreførelse 

af denne praksis, hvorfor pladstallet fra 2019 er 68 pladser svarende til den faktiske belægning.  

Kofoedsminde har hverken i 2018 eller 2019 afvist borgere, hvor der har været grundlag for anbringelse på 

en åben plads (ikke objektiv finansieret). Der består en særlig problemstilling vedr. de borgere, der har en 

type 2 dom, som efter administrativ afgørelse i kommunerne, kan overflyttes til en sikret plads på Kofoeds-

minde. Borgere med type 2 dom udgør 61% af belægningsdagene i 2019.  

Ministeriet udsendte i 2018 en vejledning hvoraf det fremgår at, Lolland Kommune skal høres i sager, hvor 

en kommune ønsker at anbringe en borger med type 2 dom på Kofoedsminde. Lolland Kommune har i to 

tilfælde indgivet sager til Ankestyrelsen med den begrundelse at mindre indgribende foranstaltninger (al-

mindelig § 108 tilbud) ikke har været prøvet inden anbringelse på Kofoedsminde. Ankestyrelsen udgav i de-

cember 2019 en principafgørelse, hvor Ankestyrelsen afgjorde, at Lolland Kommune ikke kan klage over en 

anden kommunes afgørelse om administrativ anbringelse af en domfældt på en sikret afdeling på Kofoeds-

minde. Derudover vurderer Ankestyrelsen, at den ikke kan behandle sagen som et spørgsmål om uenighed 

mellem kommuner om deres forpligtelser, og at sagen ikke giver anledning til at rejse en tilsynssag.  

I 2016 var der 35 borgere med en type 2 dom indskrevet på Kofoedsminde. I 2018 og 2019 blev henholdsvis 

36 og 42 borgere med en type 2 dom indskrevet. Foreløbig kan der således ikke ses en effekt af de initiativer, 

der er sat i værk for at nedbringe antallet af anbragte med type 2 dom, herunder den nye vejledning. Det 

bør overvejes, om der skal ske andre initiativer til at ændre de mønstre, der fører til anbringelse af type 2 

dømte på Kofoedsminde, der ifølge deres dom også kan anbringes på en almindelig § 108- plads med takst-

opkrævning. 

Socialtilsynet vurderede i sin seneste tilsynsrapport, at Kofoedsminde samlet set opfylder betingelserne for 

fortsat godkendelse. Socialtilsynet fremhæver dog en række opmærksomhedspunkter, bl.a. kvaliteten i de 

fysiske rammer, øget opmærksomhed på at forebygge vold og overgreb, samt om medarbejderne har de 

faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til målgruppen. Herunder frem-

hæves et behov for strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt 

sigt.  

I årene 2016-2019 har Kofoedsminde oplevet en tilgang af beboere på mere end 50%. Stigningen har været 

håndteret som midlertidig, idet udgangspunktet for driften hele tiden har været, at pladstallet skulle 
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nedbringes igen. Eksterne vikarer har derfor udgjort en betydelig del af løsningen i forhold til at skaffe per-

sonale. Samtidig har en stor del af det faste personale ikke haft en relevant faglig uddannelse. Regionsrådet 

i Region Sjælland har i forlængelse heraf vedtaget en plan for personaleindsatsen på Kofoedsminde. Indsats-

planen for Kofoedsminde indeholder en plan for omlægning af personaleindsatsen, der sætter mål for op-

nåelse af et højere uddannelsesniveau samt nedbringelse af forbruget af eksterne vikarer. Der sker løbende 

opfølgning på indsatsplanen til både Regionsrådet og Socialtilsyn Øst. Opfølgningerne viser, at Kofoeds-

minde følger de opstillede milepæle i indsatsplanen. 

Alle parter i samarbejdet omkring Kofoedsminde er enige om, at tilgangen er uønsket. Social- og Inden-

rigsministeriet er, på opfordring fra KL, ved at nedsætte en arbejdsgruppe, omkring Kofoedsminde, der 

skal undersøge og komme med mulige løsningsmodeller i forhold til finansieringsmodellen samt udviklin-

gen i målgruppen og kvaliteten i tilbuddet til domfældte borgere med udviklingshæmning. Hensigten er at 

lave et beslutningsgrundlag for Folketinget.  

 

Socialstyrelsen har igangsat en Central Udmelding, hvor det ligeledes undersøges, hvordan sammenhængen 

er mellem udbud og efterspørgsel af pladser for domfældte udviklingshæmmede. 

5.2. Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 
I 2017 udpegede koordinationsforum Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) som et tilbud der skal følges 

særligt af koordinationsforum. Baggrunden er, at der har været en nedgang af i antallet af børn med døv-

blindhed, der anvender undervisningsområdet på CDH.  Yderligere nedgang i efterspørgslen kan have den 

konsekvens, at den faglige og økonomiske bæredygtighed på området forsvinder, og at ydelsen derfor må 

udfases. Udviklingen i efterspørgslen viser, at der er behov for vedvarende fokus på området med henblik 

på at bevare den faglige og økonomiske bæredygtighed.  

CDH leverer en landsdækkende ydelse for målgruppen børn og unge med døvblindhed, der er omfattet af 

den nationale koordinationsstruktur, og en landsdelsdækkende ydelse for børn og unge med høretab. Det 

er kun ydelserne for børn og unge med døvblindhed, der er særlig bevågenhed på. 

På baggrund af nedgangen har Koordinationsforum opfordret Region Nordjylland til at foretage en analyse 

af årsagerne til den faldende søgning til tilbuddet samt mulige udviklingsområder. Med afsæt i analysens 

anbefalinger er der efter aftale med Forum for Koordination iværksat en række initiativer på det landsdæk-

kende undervisningstilbud for børn med døvblindhed.  

For første gang i 10 år oplever CDH – i stedet for en nedgang – en uændret efterspørgsel på pladser. Med 

dette forventes samtlige 6 pladser at være belagt i 2020.  

På baggrund af de udviklingsinitiativer, der er iværksat, forventer undervisningstilbuddet at kunne fastholde 

den nuværende efterspørgsel i de kommende år. Der er dog behov for et vedvarende fokus på området med 

henblik på at bevare den faglige og økonomiske bæredygtighed.  

5.3. Center for Høretab (Region Syddanmark) 
Center for Høretab er et højt specialiseret tilbud til børn og unge med høretab og bestod i 2019 af et lands-

delsdækkende skoletilbud for børn, et skoletilbud for unge (STU), et elevhjemstilbud for børn og unge samt 

en konsulentafdeling, der er VISO leverandør. I 2017 udpegede Koordinationsforum Center for Høretab som 
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et tilbud, der skal følges særligt i Koordinationsforum.  Baggrunden er, at Center for Høretabs skoletilbud for 

unge (STU) og elevhjemmet de seneste år har oplevet et faldende elevtal, og det udfordrer den faglige og 

økonomiske bæredygtighed for elevhjemmet og STU’en. 

Skoletilbud for børn  

Belægningen på skoletilbuddet for børn har været svagt faldende de seneste år. Samlet set forventes der en 

belægning på 34 fuldtidselever i 2020. De kommende år forventes belægningen at ligge på ca. 33-34 elever, 

dvs. lidt lavere end det nuværende niveau. Økonomien for skolen er sund, og det endelige regnskab for 2019 

viser et samlet akkumuleret årsresultat med et overskud på ca. 0,8 mio. kr. (4,2% af budgettet)  

Skoletilbud for unge (STU) 

Belægningen på skoletilbuddet for unge har svinget de seneste år. Der forventes i 2020 en belægning på ca. 

4,5 elever. De kommende år forventes belægningen at ligge mellem 4-5 elever. Økonomien for skolen er 

sund, og det endelige regnskab for 2019 viser et samlet akkumuleret årsresultat med et overskud på ca. 0,1 

mio. kr. (3% af budgettet). Da det er en lille økonomisk enhed er økonomien sårbar over for større udsving i 

elevtallet.  

Elevhjemmene  

Belægningen på elevhjemmene har de to seneste år været på 7-8 fuldtidselever, og aktuelt er der 10 fuld-

tidselever. Center for Høretab forventer på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger, at elevtallet for 

elevhjemmene pr. 1. august 2020 falder til ca. 6 fuldtidselever. Belægningen særskilt for elevhjemstilbuddet 

for de kommende år forventes at ligge på ca. 4- 5 fuldtidselever. Det endelige regnskab for 2019 viser et 

samlet akkumuleret årsresultat med et underskud på ca. 0,3 mio. kr. (ca. 3 % af budgettet).  

Elevhjemmene er fra 1.1.2020 organisatorisk (og økonomisk) flyttet til Specialcenter Syddanmark, da det 

skaber en større synergi i forhold til børnetilbuddene inden for dette center.  

Det faldende elevtal i 2. halvår 2020 udfordrer økonomien på elevhjemmet, og der er fokus på at tilpasse 

økonomien til den faldende belægning. Dette sker bl.a. ved at tilpasse medarbejderressourcerne. Der arbej-

des samtidig på fra 2. halvår at samle eleverne på en bo-enhed i stedet for de nuværende to bo-enheder. 

Endelig er det hensigten, at nogle af de tomme pladser på elevhjemmene på sigt anvendes til målgruppen 

for børnetilbuddene indenfor Specialcenter Syddanmark. 

De forskellige tiltag samt det forhold, at belægningen har fundet et stabilt leje gør, at det anbefales, at til-

buddet ikke længere følges tæt af Koordinationsforum, men alene i regi af Socialdirektørforum i Syddan-

mark.  
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BILAG 

Bilag 1. Oversigt over målgrupper og paragraffer på tilbuddene 
I nedenstående tabeller fremgår oversigter over de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelin-

ger, herunder tilbuddenes målgrupper og paragraffer. For de landsdelsdækkende tilbud fremgår endvi-

dere, hvilke kommuner der er en del af aftalen. 

Tabel 1: Oversigt over landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper 

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og Høre-
tab 

Døvblindhed FSL § 20 stk. 3 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og Høre-
tab 

Døvblindhed LSV § 1 stk. 2 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og Høre-
tab 

Døvblindhed SEL § 104 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og Høre-
tab 

Døvblindhed SEL § 107 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og Høre-
tab 

Døvblindhed SEL § 108 

Region Nordjylland 
Center for Døvblindhed og Høre-
tab 

Døvblindhed SEL § 66 nr. 6 

Region Sjælland Børneskolen Filadelfia 
Børn indlagt på Epilepsihos-
pitalets børneafdeling 

FSL § 20 stk. 3 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter Refs-
næs 

Blinde og svagsynede FSL § 20 stk. 3 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter Refs-
næs 

Blinde og svagsynede LSV § 1 stk. 2 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter Refs-
næs 

Blinde og svagsynede SEL § 36 

Region Sjælland 
Refsnæsskolen/Synscenter Refs-
næs 

Blinde og svagsynede 
SEL § 66 nr. 6 / § 
107 

 

Tabel 2: Oversigt over øvrige landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper 

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 103 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 104 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 107 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 108 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede 
Erhvervsuddannel-
ser 
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Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede Rehabilitering, § 85 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede SEL § 104 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede SEL § 107 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede SEL § 108 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede STU 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede LSV 

Region Sjælland Kofoedsminde 
Domsfældte udviklings-
hæmmede 

SEL § 103 

Region Sjælland Kofoedsminde 
Domsfældte udviklings-
hæmmede 

SEL § 108 stk. 6 

 

Tabel 3: Oversigt over de sikrede afdelinger omfattet af en objektiv finansieringsandel  

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf 

Region Syddanmark Egely - alm. Sikrede Social truede børn og unge FSL § 20 stk. 3 

Region Syddanmark Egely - særligt sikrede Social truede børn og unge SEL § 66 nr. 6 

Region Midtjylland Grenen - alm. Sikrede 
Kriminelle og kriminalitetstruede 
unge med psykiske lidelser 

SEL § 66 nr. 6 

Region Midtjylland 
Grenen - særligt Sik-
rede 

Kriminelle og kriminalitetstruede 
unge med psykiske lidelser 

SEL § 66 nr. 6 

Region Midtjylland Koglen - alm. Sikrede 
Kriminelle og kriminalitetstruede 
unge 

SEL § 66 nr. 6 

Region Nordjylland Kompasset Sikrede pladser SEL § 66 nr. 6 

Region Sjælland Bakkegården Kriminelle unge i alderen 12-18 år SEL § 66 nr. 6 

Region Sjælland Stevnsfortet Kriminelle unge i alderen 12-18 år SEL § 66 nr. 6 

Region Hovedstaden Sølager Sikrede pladser SEL § 66 nr. 6 

Københavns Kommune Sønderbro Sikrede pladser SEL § 66 nr. 6 
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Tabel 4: Oversigt over landsdelsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper 

Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Kommuner dækket af aftalen 

Region Syd-
danmark 

Center for Høretab Høretab FSL § 20 stk. 3 

Kommunerne i Region Syddanmark og i 
Region Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner. 

Region Syd-
danmark 

Center for Høretab Høretab LSV § 1 stk. 3 

Kommunerne i Region Syddanmark og i 
Region Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner. 

Region Syd-
danmark 

Center for Høretab Høretab SEL § 107 

Kommunerne i Region Syddanmark og i 
Region Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner. 

Region Syd-
danmark 

Center for Høretab Høretab SEL § 66 nr. 6 

Kommunerne i Region Syddanmark og i 
Region Midtjylland med undtagelse af 
Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner. 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblind-
hed og Høretab 

Høretab FSL § 20 stk. 3 
Kommunerne i Region Nordjylland plus 
Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblind-
hed og Høretab 

Høretab LSV § 1 stk. 2 
Kommunerne i Region Nordjylland plus 
Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner 

Region 
Nordjylland 

Center for Døvblind-
hed og Høretab 

Høretab SEL § 66 nr. 6 
Kommunerne i Region Nordjylland plus 
Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, 
Syddjurs og Viborg kommuner 

Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 
Døvblinde 
børn og unge 

FSL § 20 stk. 3 
Albertslund, Ishøj, Herlev, Høje-Taa-
strup, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Ru-
dersdal,Rødovre og Tårnby Kommune. 

Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 

Børn og unge 
med svære fy-
siske handi-
caps 

FSL § 20 stk. 3 
Samtlige kommuner i Region Hovedsta-
den og Region Sjælland. 

Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 

Svære fysiske 
funktionsned-
sættelser og 
døvblinde 

SEL § 104  Takstfinansieret  
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Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 

Svære fysiske 
funktionsned-
sættelser og 
døvblinde 

SEL § 36  Takstfinansieret  

Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 

Svære fysiske 
funktionsned-
sættelser og 
døvblinde 

SEL § 66 nr. 6 
inkl. afl 

 Takstfinansieret  

Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 

Svære fysiske 
funktionsned-
sættelser og 
døvblinde 

STU  Takstfinansieret  

Københavns 
Kommune 

Skolen på Kastelvej 
Nedsat fysisk 
funktionsevne 

FSL § 20 stk. 3 
Kommunerne i Region Hovedstaden og i 
Region Sjælland. 
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Bilag 2. Oversigt over kapacitet og belægning  

Tabel 5: Oversigt over landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper  

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Nordjyl-
land 

Center for 
Døvblindhed 
og Høretab 

Døvblind-
hed 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

6,0 5,6 5,0 5,6     

Belægningspro-
cent 

100% 93% 83% 93%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Sjælland Børneskolen 
Filadelfia 

Børn  ind-
lagt på Epi-
lepsihospi-
talets bør-
neafdeling 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

10,1 11,1 10,9 11,3     

Belægningspro-
cent 

92% 101% 99% 103%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscen-
ter Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 21 23,0 20,0 18,0 16,0 16,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

19,0 16,0 13,8 14,5     

Belægningspro-
cent 

90% 69% 69% 81%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Nordjyl-
land 

Center for 
Døvblindhed 
og Høretab 

Døvblind-
hed 

SEL § 
104 

Pladstal 43,0 43,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

43,0 44,7 44,7 44,2     

Belægningspro-
cent 

100% 104% 93% 93%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Nordjyl-
land 

Center for 
Døvblindhed 
og Høretab 

Døvblind-
hed 

SEL § 
107 

Pladstal 11 11 11 13 13 13 

Pladsforbrug 
Samlet 

11,9 12,1 10,5 11,0     

Belægningspro-
cent 

108% 110% 95% 95%   
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Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Nordjyl-
land 

Center for 
Døvblindhed 
og Høretab 

Døvblind-
hed 

SEL § 
108 

Pladstal 38,0 38,0 38,0 40,0 40,0 40,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

38,3 37,9 39,4 39,4     

Belægningspro-
cent 

101% 100% 104% 104%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Nordjyl-
land 

Center for 
Døvblindhed 
og Høretab 

Døvblind-
hed 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

5,5 4,8 5,2 4,9     

Belægningspro-
cent 

69% 80% 87% 87%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Nordjyl-
land 

Center for 
Døvblindhed 
og Høretab 

Døvblind-
hed 

LSV § 1 
stk. 2 

Pladstal 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

42,3 44,6 43,2 42,2     

Belægningspro-
cent 

118% 124% 120% 120%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscen-
ter Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 36 Pladstal 5 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

4,5 3,4 2,9 2,9     

Belægningspro-
cent 

90% 85% 74% 97%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscen-
ter Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 66 
nr. 6 / § 
107 

Pladstal 37,0 36,0 36,0 33,0 28,0 28,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

28,0 26,5 25,1 24,4     

Belægningspro-
cent 

76% 74% 70% 74%   

Lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscen-
ter Refsnæs 

Blinde og 
svagsynede 

LSV § 1 
stk. 2 

Pladstal 9,0 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,3 8,8 8,4 8,5     

Belægningspro-
cent 

81% 80% 76% 85%   
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Tabel 6: Oversigt over øvrige landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper  

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Sjæl-
land 

Kofoedsminde Domsfældte 
udviklings-
hæmmede 

SEL § 
103 

Pladstal 45 45 45 45 52 52 

Pladsforbrug 
Samlet 

56,9 57,1 61,2 59,8     

Belægningspro-
cent 

126% 127% 136% 133%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Region Sjæl-
land 

Kofoedsminde Domsfældte 
udviklings-
hæmmede 

SEL § 
108 stk. 
7 

Pladstal 44,0 47,0 47,0 68,0 68,0 68,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

52,4 61,0 65,9 69,6     

Belægningspro-
cent 

119% 130% 140% 102%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

LSV § 1 
stk. 1 

Pladstal 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,1 7,0 9,1 9,1     

Belægningspro-
cent 

135% 117% 152% 101%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Selvejende in-
stitution 

Center for Døve 
(CFD) 

Døve og Hø-
retab 

SEL § 
103 

Pladstal 52,0 64,0 55,0 56,0 61,0 61,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

62,3 60,3 59,0 55,0 56,0 56,0 

Belægningspro-
cent 

120% 94% 107% 98% 92% 92% 

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Selvejende in-
stitution 

Center for Døve 
(CFD) 

Døve og Hø-
retab 

SEL § 
104 

Pladstal 58,0 62,0 57,0 57,0 57,0 57,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

66,4 68,3 59,0 53,0 54,0 54,0 

Belægningspro-
cent 

114% 110% 104% 93% 95% 95% 

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Selvejende in-
stitution 

Center for Døve 
(CFD) 

Døve og Hø-
retab 

SEL § 
107 

Pladstal 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

1,9 2,7 3,0 2,0 3,0 3,0 

Belægningspro-
cent 

38% 54% 75% 67% 100% 100% 
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Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Selvejende in-
stitution 

Center for Døve 
(CFD) 

Døve og Hø-
retab 

SEL § 
108 

Pladstal 103 101 109 112 117 117 

Pladsforbrug 
Samlet 

106,6 110,7 108,0 110,0 112,0 113,0 

Belægningspro-
cent 

103% 110% 99% 98% 96% 97% 

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

Er-
hvervs-
uddan-
nelser 

Pladstal 30,0 30,0 30,0 4,0 4,0 4,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

24,3 23,0 16,3 2,0     

Belægningspro-
cent 

81% 77% 54% 50%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

Rehabili-
tering, § 
85 

Pladstal 6 6 6 3 3 3 

Pladsforbrug 
Samlet 

2,4 2,7 2,5 2,4     

Belægningspro-
cent 

40% 45% 42% 80%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 
103 

Pladstal       6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

      5,8     

Belægningspro-
cent 

0% 0% 0% 96%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 
104 

Pladstal 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 20,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

15,7 16,9 19,0 20,8     

Belægningspro-
cent 

92% 99% 112% 122%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 
107 

Pladstal 17 17 17 13 13 13 

Pladsforbrug 
Samlet 

11,4 13,9 14,8 13,9     

Belægningspro-
cent 

67% 82% 87% 107%   

Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

SEL § 
108 

Pladstal 9,0 9,0 9,0 13,0 13,0 13,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,7 10,0 10,9 12,6     

Belægningspro-
cent 

97% 111% 121% 97% 
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Øvrige 
lands-
dæk-
kende 
tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for Blinde 
og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og 
svagsynede 

STU Pladstal 6 6 6 6 6 6 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,0 10,0 7,8 6,5     

Belægningspro-
cent 

150% 167% 130% 109%   

 

Tabel 7: Oversigt over de sikrede afdelinger omfattet af en objektiv finansieringsandel  

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Syddan-
mark 

Egely - alm. Sik-
rede 

Social truede 
børn og unge 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

12,1 13,6 11,8 12,6 12,6 12,6 

Belægnings-
procent 

86% 97% 84% 90% 90% 90% 

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Syddan-
mark 

Egely - særligt sik-
rede 

Social truede 
børn og unge 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

3,5 4,1 4,3 3,0 4,5 4,5 

Belægnings-
procent 

70% 82% 86% 60% 90% 90% 

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Midtjyl-
land 

Grenen - alm. Sik-
rede 

Kriminelle og 
kriminalitets-
truede unge 
med psykiske 
lidelser 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,8 10,0 9,9 9,5     

Belægnings-
procent 

98% 100% 99% 95%   

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Midtjyl-
land 

Grenen - særligt 
Sikrede 

Kriminelle og 
kriminalitets-
truede unge 
med psykiske 
lidelser 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

4,9 4,9 4,6 4,6     

Belægnings-
procent 

98% 98% 92% 92%   

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Midtjyl-
land 

Koglen - alm. Sik-
rede 

Kriminelle og 
kriminalitets-
truede unge 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,5 9,9 9,8 9,9     

Belægnings-
procent 

95% 99% 98% 99%   



 
 

Side 25 
 

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Nordjyl-
land 

Kompasset Sikrede plad-
ser 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 8 8 8 8 8 8 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,3 7,8 7,9 7,3     

Belægnings-
procent 

91% 98% 98% 93%   

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Sjælland Bakkegården Kriminelle 
unge i alde-
ren 12-18 år 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,7 7,4 8,0 7,5     

Belægnings-
procent 

39% 74% 80% 75%   

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Sjælland Stevnsfortet Kriminelle 
unge i alde-
ren 12-18 år 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 15 11 11 11 11 11 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,3 7,4 9,0 7,4     

Belægnings-
procent 

55% 67% 82% 67%   

Sik-
rede 
afde-
linger 

Region Hoved-
staden 

Sølager Sikrede plad-
ser 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

14,0 13,9 14,0 12,4     

Belægnings-
procent 

78% 93% 93% 93%   

Sik-
rede 
afde-
linger 

Københavns 
Kommune 

Sønderbro Sikrede plad-
ser 

SEL § 66 
nr. 6 

Pladstal 18 18 18 18 18 18 

Pladsforbrug 
Samlet 

16,0 17,0 15,9 16,7     

Belægnings-
procent 

89% 94% 88% 93% 
 

- 

 

  



 
 

Side 26 
 

Tabel 8: Oversigt over landsdelsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper  

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Syddan-
mark 

Center for Høre-
tab 

Høretab FSL § 20 stk. 
3 

Pladstal 33,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

39,4 38,4 37,7 36,5 34,0 32,5 

Belægningspro-
cent 

119% 98% 97% 94% 87% 83% 

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Nordjyl-
land 

Center for Døv-
blindhed og Hø-
retab 

Høretab FSL § 20 stk. 
3 

Pladstal 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

10,6 9,9 9,4 6,0     

Belægningspro-
cent 

118% 110% 104% 66%   

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Hovedsta-
den 

Geelsgårdskolen Svære fysi-
ske funkti-
onsnedsæt-
telser og 
døvblinde 

FSL § 20 stk. 
3 

Pladstal 98,0 98,0 106,0 108,0 116,0 116,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

100,5 104,8 106,6 107,2     

Belægningspro-
cent 

103% 107% 101% 99%   

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Københavns 
Kommune 

Skolen på Ka-
stelvej 

Nedsat fysisk 
funktions-
evne 

FSL § 20 stk. 
3 

Pladstal 19,0 19,0 14,0 13,0 13,0   

Pladsforbrug 
Samlet 

19,0   13,2       

Belægningspro-
cent 

100% 0% 94% 0%  - 

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Syddan-
mark 

Center for Høre-
tab 

Høretab SEL § 107 Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,5 4,8 0,0 0,4 0,4 0,4 

Belægningspro-
cent 

85% 48% 0% 4% 4% 4% 

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Syddan-
mark 

Center for Høre-
tab 

Høretab SEL § 66 nr. 
6 

Pladstal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

8,3 7,9 6,9 7,9 7,7 5,0 

Belægningspro-
cent 

75% 72% 63% 72% 70% 45% 
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Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Syddan-
mark 

Center for Høre-
tab 

Høretab LSV § 1 stk. 
3 

Pladstal 15,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

9,1 5,3 4,4 6,3 4,5 4,5 

Belægningspro-
cent 

61% 59% 49% 70% 50% 50% 

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Nordjyl-
land 

Center for Døv-
blindhed og Hø-
retab 

Høretab SEL § 66 nr. 
6 

Pladstal 5,0 5,0 2,2 2,2 1,0 1,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

2,4 1,5 1,2 0,7     

Belægningspro-
cent 

48% 30% 56% 32%   

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Nordjyl-
land 

Center for Døv-
blindhed og Hø-
retab 

Høretab LSV § 1 stk. 
2 

Pladstal 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

94,0 97,0 126,0 123,1     

Belægningspro-
cent 

188% 194% 252% 246%   

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Nordjyl-
land 

Aktivitets- og Bo-
tilbud - CDH 

Høretab SEL § 107 
og § 108 

Pladstal 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

      7,3     

Belægningspro-
cent 

0% 0% 0% 104%   

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Hovedsta-
den 

Geelsgårdskolen Svære fysi-
ske funkti-
onsnedsæt-
telser og 
døvblinde 

SEL § 104 Pladstal 15,0 15,0 13,0 12,0 7,0 7,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

14,6 13,5 11,4 10,4     

Belægningspro-
cent 

97% 90% 88% 87%   

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Hovedsta-
den 

Geelsgårdskolen Svære fysi-
ske funkti-
onsnedsæt-
telser og 
døvblinde 

SEL § 36 Pladstal 77,0 77,0 84,0 80,0 88,0 88,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

79,6 83,8 80,9 81,0     

Belægningspro-
cent 

103% 109% 96% 101%   

Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Hovedsta-
den 

Geelsgårdskolen Svære fysi-
ske funkti-
onsnedsæt-
telser og 
døvblinde 

SEL § 66 nr. 
6 inkl. af-
lastning 

Pladstal 7,0 7,0 16,1 16,5 12,8 12,8 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,9 11,3 16,5 14,4     

Belægningspro-
cent 

113% 161% 102% 87%   
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Lands-
dels-
dæk-
kende 

Region Hovedsta-
den 

Geelsgårdskolen Svære fysi-
ske funkti-
onsnedsæt-
telser og 
døvblinde 

STU Pladstal 9,0 8,0 8,0 7,0 4,0 4,0 

Pladsforbrug 
Samlet 

7,4 7,9 7,2 5,8     

Belægningspro-
cent 

82% 99% 90% 82%   

 

 


