
 

 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen.  

 

Spørgsmål 

Jeg har en række spm. vedr. planer vedrørende omlægning af RUS behandlingen på Frederiksberg 

til ”Èn myndighedsindgang”. 

  

Fagligt: 

Det lyder besnærende med én indgang for borgeren i kommunen uanset hvilket problem, der er behov 

for hjælp til, men hvordan sikres at borgeren får den fagligt korrekte vurdering og vejledning ved 

rusmiddelproblematik? - har man sikret sig at personalet som møder borgeren har de nødvendige faglige 

kvalifikationer og viden til at træffe de rette afgørelser, også på rusmiddelområdet ? 

 

Hvordan kan det forsvares at se bort fra Nationale retningslinjer for god stofmisbrugs-

behandling, Nationale Kliniske Retningslinjer for alkoholbehandling, forskning, Center for Rusmiddel-

forskning, CRF, og andre kommuners erfaringer på RUS området, der alle anbefaler en sammen-

hængende specialiseret indsats og få kontakter? 

 

Rusmiddelområdet er et speciale - hvorfor vil man udvande dette ved at af specialisere området? 

KL’s seneste udmeldinger fra 18.5.21, anbefaler øget specialisering. 

  

Hvorfor ændre på den fleksibilitet, der ligger i at medarbejdere i FKRC både visiterer og udfører 

behandling? En praksis der er gennemtestet og gældende, også på landsplan. 

  

Hvorfor skal kommunale medarbejdere arbejde mere med registrering i stedet for at bruge ressourcerne i 

borgerkontakten og behandlingen? (Rusmiddelområdet er i forvejen veldokumenteret via lovkrav) 

  

Borger: 

Hvorfor skal Frederiksbergborgere der søger alkoholbehandling mødes af social myndighed i stedet for 

at gå direkte i behandling? (Sundhedslovens § 141 giver fri adgang/frit valg til at gå direkte i behandling) 

  

Størsteparten af Frederiksbergborgere der søger behandling har et akut behov for lægelig/medicinsk 

behandling - hvordan vil man tage højde for det?  

  

Hvis tanken er at vejen til behandling kan gøres kortere, hvorfor så ikke se konkret på det, i stedet for at 

ændre på en velfungerende praksis? 

  

Og I forlængelse af det; hvorfor skal vejen gøres længere for det store flertal af borgere der henvender 

sig direkte i behandling? Ca. 85 % af de behandlingssøgende har ikke behov for yderligere ydelser fra 
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Socialafdelingen. Hvordan vil de opleve en forbedring/ sammenhæng i behandlingstilbuddet, når 

myndighed og tilbud bliver skilt ad?  

  

Størsteparten af Frederiksberg borgere der søger behandling har et akut behov for lægelig/medicinsk 

behandling – hvordan tager modellen højde for det? 

  

Er det undersøgt om denne model fungerer i andre kommuner på rusmiddelbehandlingsområdet?  

   

Ressourcer: 

FKRC har allerede overbelægning - hvordan hænger det sammen med at man vil overføre ressourcer til 

mere myndighed? Er forventningen med den planlagte model, at færre vil komme i behandling i FKRC? 

  

Er de økonomiske konsekvenser undersøgt? 

Københavns kommune har sidste år valgt Frederiksbergmodellen (FKRC). I de seneste tre år så de en 

stigning på udgifter til ”frit valg” fra 9 til 21 mio.?  

  

Ved adskillelse af myndighed (afgørelse om behandling/ opfølgning m.m.) og behandling, når der i 

modellen planlægges med et person- og evt. matrikelskifte, øges sandsynligheden for at borger benytter 

sin frit valgs ret til at søge behandling privat eller i anden kommune. 

  

Der planlægges at udvide/overføre en model, som har været anvendt på andre områder i kommunen: 

fremskudt sagsbehandling, og omstrukturere et veldrevet behandlingstilbud. Dvs. at anvende en "samme 

model fits all" model, trods meget forskellige lovgivningsmæssige rammer. 

 

Hvad siger de fagspecifikke/medarbejderne og lederen i FKRC om den varslede omorganisering af 

rusmiddelområdet? 

 

Hvad er FKRC-medarbejdernes vurdering af den MED-proces som har været kørt? 

Mener forvaltningen at medarbejderne/MED er blevet tilstrækkeligt involveret i processen om 

omorganisering? 

Er det korrekt at medarbejderne gennem MED har klaget over at de ikke er tilstrækkeligt inddraget efter 

principperne omkring MED-samarbejdet? Hvis, ja - hvordan har man tænkt sig at rette op på dette? 

 

Forvaltningens svar 

 

Helt overordnet er formålet med organisationstilpasningen ”helhedsorienteret myndighedsindsats” at 

styrke en helhedsorienteret og sammenhængende indsats overfor borgeren, så kommunen opleves som 

én samlet enhed.  

 

Med oplæg til den nye model bibeholdes borgerens indgang til FKRC uændret – herunder ikke mindst 

muligheden for anonym misbrugsbehandling - samtidig med, at den udvides til også at dække borgere, 

der f.eks. henvender sig på Rådhuset, i Ungecentret, i regionen m.v. 

Organisationstilpasningen er bl.a. initieret af en ny hovedlov, der skal samle indsatser for lovgivningen på 

beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet i 2021. Det forventes fremover at blive 

obligatorisk for kommunerne at tilbyde helhedsorienterede indsatser til visse målgrupper. 
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Den foreslåede model for en helhedsorienteret myndighedsindsats omhandler således muligheden for at 

se på det hele menneske: hvad er det konkret, som borgeren har behov for – og ikke mindst at kunne 

tage højde for dette i forhold til at opstille en samlet handleplan efter servicelovens § 141 således, at 

borgeren får en sammenhængende indsats. Den helhedsorienterede myndighedsindsats anvendes 

allerede i resten af Socialafdelingen fx i forhold til fremskudte indsatser i psykiatri, på herberger og i 

ungecentret.  

 

Med helhedsorienteret myndighedsindsats på misbrugsområdet er det tanken, at borgere, der søger om 

misbrugsbehandling, skal have de samme muligheder som de øvrige borgere for en helhedsorienteret 

indsats. Ønsket er således, at koble resten af Socialafdelingens ydelser tættere på de borgere, der søger 

om misbrugsbehandling og ikke mindst en koordinering af de samtidige indsatser i andre afdelinger og fx 

i psykiatrien i regionen. Den foreslåede model har således til formål, at sikre, at borgerne tilbydes en 

helhedsorienteret indsats i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, jf. KL´s papir om helhedsorienterede 

indsatser for udsatte borgere, marts 2021.  

 

I forhold til den foreslåede model skal det pointeres, at den handler om at se 

misbrugsbehandling i sammenhæng med andre samtidige ydelser – og i mindre grad 

som i dag, hvor misbrugsbehandlingen oftere ses som en isoleret ydelse til borgerne. 

 

I de angivne svar nedenfor henledes opmærksomheden på, at der i gennemsnit er ca. 1 

person pr. dag, der fysisk kontakter FKRC i form af en nyhenvendelse. Som nævnt 

ovenfor er resten af Socialafdelingen tilpasset denne helhedsorienteret 

myndighedsindsats som nu også foreslås indført til misbrugsområdet og de forholdsvis 

få ansatte på dette område.  

 

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at MED-processen om en 

helhedsorienteret myndighedsindsats både omhandler MED-udvalget på FKRC, som 

nævnt i disse KBS-spørgsmål, og MED-udvalget i Socialafdelingen på Rådhuset. Der er 

således flere lokale MED-udvalg involveret i processen, ligesom område-MED i SSA er 

involveret.  

 

Forvaltningen har indsat svar under de enkelte spørgsmål. 

Fagligt 

1." Det lyder besnærende med én indgang for borgeren i kommunen uanset hvilket problem, der er 

behov for hjælp til, men hvordan sikres at borgeren får den fagligt korrekte vurdering og vejledning ved 

rusmiddelproblematik? - har man sikret sig at personalet som møder borgeren har de nødvendige faglige 

kvalifikationer og viden til at træffe de rette afgørelser, også på rusmiddelområdet ?" 

 

Svar: I forlængelse af en beslutning af model for helhedsorienteret myndighedsindsats vil de konkrete 

tiltag ift. de nødvendige faglige kvalifikationer hos medarbejderne blive igangsat således, at 

implementeringen kan gennemføres.  

 

2. Hvordan kan det forsvares at se bort fra Nationale retningslinjer for god stofmisbrugs-

behandling, Nationale Kliniske Retningslinjer for alkoholbehandling, forskning, Center for 

Rusmiddelforskning, CRF, og andre kommuners erfaringer på RUS området, der alle anbefaler en 

sammenhængende specialiseret indsats og få kontakter? 
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Svar: Det er forvaltningens holdning, at der med denne nye helhedsorienterede 

myndighedsmodel i højere grad end for nuværende kan sikre, at fx de Nationale 

retningslinjer for god stofmisbrugsbehandling kan overholdes. Det vil sige, at borgerens 

problemer i større grad ses i en helhed og i mindre grad isoleret set som en 

misbrugsproblematik. Hele formålet er således, at vi i højere grad kan leve op til de 

nationale retningslinjer, afsnit ”FORMÅL, MÅLGRUPPE, INDHOLD OG ANVENDELSE” 

på side 7. Det fremgår heraf, at: 

 

”Et gennemgående fokus i retningslinjerne er, at social stofmisbrugsbehandling bør 

bygge på principperne bag recovery og rehabilitering. Derfor hviler samtlige 

retningslinjer herpå.  

 

Anvender kommuner og behandlingstilbud de nationale retningslinjer som udgangspunkt 

for kvalitetsudvikling, kan ledere og medarbejdere sikre en målrettet, systematisk og 

koordineret praksis, hvor borgerens eventuelle sociale, fysiske og psykiske udfordringer 

bliver set i sammenhæng med stofmisbruget.” 

 

3. Rusmiddelområdet er et speciale - hvorfor vil man udvande dette ved at af specialisere området? 

KL’s seneste udmeldinger fra 18.5.21, anbefaler øget specialisering. 

 

Svar: KL har i KL´s papir om helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere, marts 2021 jf. ovenfor 

beskrevet en række eksempler på, hvordan der sikres en sammenhængende indsats for borgerne. Den 

nye model har netop som ambition at sikre en sammenhængende indsats både internt i kommunen men 

også på tværs af kommune og region (psykiatrien).   

  

4. Hvorfor ændre på den fleksibilitet, der ligger i at medarbejdere i FKRC både visiterer og udfører 

behandling? En praksis der er gennemtestet og gældende, også på landsplan. 

 

Svar: For de borgere, der alene møder op på FKRC og alene har behov for misbrugs-behandling (dvs. 

de hverken har eller har behov for andre samtidige ydelser), er den nuværende model en god model. 

Denne mulighed bevares i den nye model, men den udvides samtidig således, at borgere kan tilbydes 

misbrugsbehandling i alle indgange til Socialafdelingen, ligesom muligheden for en helhedsorienteret 

sammenhængende indsats med andre samtidige ydelser øges væsentligt.  

  

5. Hvorfor skal kommunale medarbejdere arbejde mere med registrering i stedet for at bruge 

ressourcerne i borgerkontakten og behandlingen? (Rusmiddelområdet er i forvejen veldokumenteret via 

lovkrav) 

 

Svar: Der påtænkes ikke øget arbejde med registrering ud over de krav, som hhv. lovgiver og 

Ankestyrelsen har fastlagt i deres lovgivning og praksis; f.eks. handleplaner efter Lov om Social Service 

§ 141.  

 

Borger: 

6. Hvorfor skal Frederiksbergborgere der søger alkoholbehandling mødes af social myndighed i stedet 

for at gå direkte i behandling? (Sundhedslovens § 141 giver fri adgang/frit valg til at gå direkte i 

behandling) 

 

Svar: Der er ikke truffet beslutning om, hvordan alkoholbehandling skal håndteres i den foreslåede 

model. En arbejdsgang skal udarbejdes i forlængelse af beslutning af model. Der vil således være 

mulighed for, at borgeren, der ønsker alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141, kan få dette på 
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FKRC ligesom i dag – dvs. uden en myndighedsvisitation. Men der vil samtidig blive øget mulighed for at 

yde råd og vejledning og give en forebyggende indsats i de tilfælde, hvor det giver mening mhp. en 

koordineret indsats.  

 

7. Størsteparten af Frederiksbergborgere der søger behandling har et akut behov for lægelig/medicinsk 

behandling - hvordan vil man tage højde for det?  

 

Svar: Borgerne vil få præcis samme tilbud som de får i dag. Dvs. at ydelsen leveres af 

sundhedspersonalet på FKRC. 

 

8. Hvis tanken er at vejen til behandling kan gøres kortere, hvorfor så ikke se konkret på det, i stedet for 

at ændre på en velfungerende praksis? 

 

Svar: Det er forvaltningens vurdering, at vejen til behandling bliver kortere for en række borgere (dem der 

ikke rette direkte henvendelse til FKRC) ligesom det er vurderingen, at en ændret organisering af 

myndighedsfunktionen er påkrævet, hvis kommunen skal leve op til krav om en ”helhedsorienteret 

indsats” jf. ovenfor.   

  

9. Og I forlængelse af det; hvorfor skal vejen gøres længere for det store flertal af borgere der henvender 

sig direkte i behandling? Ca. 85 % af de behandlingssøgende har ikke behov for yderligere ydelser fra 

Socialafdelingen. Hvordan vil de opleve en forbedring/ sammenhæng i behandlingstilbuddet, når 

myndighed og tilbud bliver skilt ad?  

 

Svar: Der vil i modellen stadig være mulighed for, at myndighedsbehandlingen kan ske på FKRC – og  

derved sikre den samme vej ind i misbrugsbehandling, som det foregår i dag. Den påtænkte model 

handler derfor ikke om at gøre vejen for borgerne længere, men om at sikre, at de borgere, der retter 

henvendelse andre steder i systemet, også sikres en kvalificeret myndighedsbehandling i forhold til 

mulighederne for misbrugsbehandling. Herudover er det forvaltningens vurdering af nogen af borgerne i 

de 85% med fordel kunne støttes yderligere, hvis misbrugsbehandling skal være mere effektfuld.  

  

10. Størsteparten af Frederiksberg borgere der søger behandling har et akut behov for lægelig/medicinsk 

behandling – hvordan tager modellen højde for det?  

 

Svar: Ifølge den foreslåede model vil borgeren ligesom i dag får ydelsen leveret af 

sundhedspersonalet på FKRC.  

  

11. Er det undersøgt om denne model fungerer i andre kommuner på rusmiddelbehandlingsområdet?  

 

Svar: Populært sagt fungerer der 98 forskellige måder at håndtere misbrugsbehandlingen på i de 98 

kommuner. Så den nye model, der er til drøftelse i MED, er ikke afprøvet i andre kommuner i et 1:1 

forhold. Det vigtige ved den foreslåede model er dog, at den hænger tæt sammen med den nuværende 

model for Myndighed og Udfører i Socialafdelingen. Dvs. at Myndighed sikrer en korrekt udredning af 

borgerens behov, udarbejder den lovpligtige handleplan, opstiller mål for indsatsen sammen med 

borgeren osv. og på baggrund af disse bestiller den indsats, som borgeren har behov for hos Udfører. På 

denne måde kan der løbende følges op på, om indsatsen har den nødvendige effekt, eller om indsatsen 

skal ændres. 

   

Ressourcer: 

12. FKRC har allerede overbelægning - hvordan hænger det sammen med at man vil overføre 
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ressourcer til mere myndighed? Er forventningen med den planlagte model, at færre vil komme i 

behandling i FKRC? 

 

Svar: Det er ikke forvaltningens vurdering, at FKRC har en overbelægning, og ideen med den nye model 

er ikke at lave besparelser på FKRC eller mindske myndighedsindsatsen. Ideen med modellen er at øge 

borgernes mulighed for at komme i misbrugsbehandling, der hvor vi møder borgerne – dvs. ikke alene på 

FKRC - men i alle de indgange, hvor vi møder borgerne. Der skal derfor ikke overføres ressourcer til 

mere myndighed – men etableres en anderledes myndighed, hvor myndighedssagsbehandlerne ligesom 

i den øvrige Socialafdeling også skal kunne træffe afgørelse om, at en borger er berettiget til misbrugs-

behandling. På denne måde er det ikke ambitionen, at færre vil komme i behandling i FKRC. Derimod er 

det ambitionen, at borgerne vil få en mere helhedsorienteret myndighedsindsats indsats i de tilfælde, 

hvor det giver mening. 

 

13. Er de økonomiske konsekvenser undersøgt? 

Københavns kommune har sidste år valgt Frederiksbergmodellen (FKRC). I de seneste tre år så de en 

stigning på udgifter til ”frit valg” fra 9 til 21 mio.?  

 

Svar: Forvaltningen er bekendt med, at udgifterne til ”frit valg” er steget betydeligt i Københavns 

Kommune. Det er forvaltningens ambition at understøtte borgernes lovgivningsbestemte frie valg. 

Samtidig med dette er det ambitionen fortsat, at kunne stille med et meget kvalificeret behandlingstilbud 

på Frederiksberg i form af FKRC – således, at køb udenbys kan imødegås i størst muligt omfang.  

  

14. Ved adskillelse af myndighed (afgørelse om behandling/ opfølgning m.m.) og behandling, når der i 

modellen planlægges med et person- og evt. matrikelskifte, øges sandsynligheden for at borger benytter 

sin frit valgs ret til at søge behandling privat eller i anden kommune. 

 

Svar: I modellen arbejdes der ikke med et matrikelskift. Borgerne kan som i dag rette direkte 

henvendelse til FKRC (hvor der vil være en myndighedsfunktion). Samtidig vil der være mulighed for, at 

borgere, der retter henvendelse på fx Rådhuset, også kan visiteres til misbrugsbehandling, uden at de 

skal via en myndighedsfunktion på FRKC. 

 

15. Der planlægges at udvide/overføre en model, som har været anvendt på andre områder i 

kommunen: fremskudt sagsbehandling, og omstrukturere et veldrevet behandlingstilbud. Dvs. at 

anvende en "samme model fits all" model, trods meget forskellige lovgivningsmæssige rammer. 

 

Svar: Det er korrekt, at der tænkes i at anvende ”den samme model” for myndigheds- og udfører-

behandling som for resten af Socialafdelingen. På denne måde er det vigtigt at sikre en 

helhedsorienteret myndighedsindsats jf. tidligere. Misbrugsbehandlingen skal således som nævnt 

tænkes ind i den allerede eksisterende helhedsorienterede myndighedsindsats i resten af 

Socialafdelingen fx i forhold til fremskudte indsatser i psykiatri, på herberger og i ungecentret. 

 

Vedr. medarbejderinddragelse 

16. Hvad siger de fagspecifikke/medarbejderne og lederen i FKRC om den varslede omorganisering af 

rusmiddelområdet? 

Svar: Såvel medarbejdere som ledere i FKRC har udtrykt utilfredshed med både proces og model for en 

helhedsorienteret myndighedsindsats. 

17. Hvad er FKRC-medarbejdernes vurdering af den MED-proces som har været kørt? 
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Svar: FKRC-medarbejderne er utilfredse med processen. 

18. Mener forvaltningen at medarbejderne/MED er blevet tilstrækkeligt involveret i processen om 

omorganisering?  

 

Svar: Det er ledelsens vurdering, at medarbejderne på FKRC er blevet tilstrækkeligt involveret i 

processen jf. MED-reglerne. For at sikre en korrekt involvering af medarbejderne følges processen tæt af 

område-MED.  

 

19. Er det korrekt at medarbejderne gennem MED har klaget over at de ikke er tilstrækkeligt inddraget 

efter principperne omkring MED-samarbejdet? Hvis, ja - hvordan har man tænkt sig at rette op på dette?  

 

Svar: Det er korrekt, at medarbejderne har klaget over, at de ikke føler sig tilstrækkeligt inddraget i 

processen. For at sikre en korrekt involvering af medarbejderne følges processen tæt af område-MED 

ligesom der i forlængelse af involveringen vil blive lagt op til en længere implementeringsproces end den 

der i første omgang blev lagt op til. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør  


