
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen. 

 

 

Spørgsmål 

Jeg har en række opfølgende spørgsmål: 

1) Hvilke risici kan forvaltningen se ift. at omlægningen fører til øget bureaukrati samt person- og 

matrikelskift, frem for behandlingsmæssig kvalitet for borgerne? 

 

Hvordan sikres det at der ikke bliver tale om en vægtning af myndighed på bekostning af 

behandling?  

 

2) Lægger der potentielt en implicit besparelse på området i og med, at der reelt vil være færre 

ressourcer, idet medarbejdere, der i dag er ansat i stillinger, der varetager både indskrivninger, 

afgørelse og behandling skal udskilles til alene at varetage myndighedssagsbehandling på 

FKRC og udvalgte steder, ligesom borgere skal møde to personer i FKRC: en der leverer 

myndighed, ”afgørelse om behandling” og en der behandler?  

 

3) Hvordan forholder forvaltningen sig til, at der med den besluttede model vil ske en væsentlig 

øget registrering (dobbelt) i myndighedsmodul og tilbud?  

 

4) Når nu majoriteten af borgere (85 % i marts 2021) der søger RUS-behandling på Frederiksberg, 

ikke har brug for eller ønske om en helhedsorienteret indsat – kunne man da risikere at mange 

borgere vil vægre sig mod at blive til en ’social’ sag, og i stedet vil opsøge private tilbud?  

 

5) Kan det risikeres, at der vil opstå øget ventetid som følge af den varslede omlægning?  

 

6) Hvordan forholder forvaltningen sig til, at Københavns kommune er gået tilbage til en model som 

Frederiksbergs/FKRC efter at have forsøgt sig med en adskillelse?  

 

7) Er det korrekt at erfaringen i KK har været, at begge dele: den generelle råd og vejledning og 

den specialiserede rusvejledning/behandling blev forringet?  

 

8) Hvorfor har medarbejdere såvel som ledere i FKRC udtrykt utilfredshed med både proces og 

model for en helhedsorienteret myndighedsindsats?  

 

9) Hvorfor har medarbejderne været utilfreds med processen?  
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10) Har forvaltningen ifm. omlægningstankerne inddraget faglige input og argumenter fra 

fagspecialister og ledere, herunder socialrådgivere og læger på FKRC?  

 

11) Har forvaltningen forholdt sig til erfaringer fra andre kommuner, der vurderer den planlagte 

adskillelse af myndighed og tilbud som klientgørende og bureaukratisk ift. RUS-behandling?  

 

12) Har forvaltningen set på forskningsresultater fra Center for Rusmiddelforskning eller VIVE? 

 

 

 

 

Forvaltningens svar i f.t. spørgsmålene er nedenfor: 

 

1. Hvilke risici kan forvaltningen se ift. at omlægningen fører til øget bureaukrati samt person- og 

matrikelskift, frem for behandlingsmæssig kvalitet for borgerne? 

Hvordan sikres det at der ikke bliver tale om en vægtning af myndighed på bekostning af behandling? 

Svar: 

Det er forvaltningens vurdering, at den nye organisering vil styrke den helhedsorienterede og 

sammenhængende indsats overfor borgerne, hvilket ikke bare vil betyde, at borgerne får et bedre tilbud, 

men også, at der sker en forenkling og rationalisering af den kommunale opgavevaretagelse. 

Oplægningen vil således ikke føre til øget bureaukrati.  

 

Behandling er FKRC’s kerneopgave og vil altid være i fokus. Myndighedsarbejdet skal understøtte 

borgerens behandling, så de sikres det rette tilbud, afpasset efter deres behov. 

 

Konkret vil de opgaver, der i dag udføres i Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter (FKRC), og som 

defineres som myndighedsopgaver, overføres organisatorisk til Socialafdelingens myndighedsområde, 

og registreres og journalføres i Socialafdelingens myndighedssystem. Registrering vil i udgangspunktet 

ikke blive udvidet, og der vil ikke ske flere registreringer, end der for nuværende sker i FKRC. Den 

ændrede arbejdsgang betyder, at det fremover vil være muligt at se, at borgeren har en behandlingssag 

(med mindre at borger er anonym), hvilket vil øge sammenhænge mellem borgers eventuelle øvrige 

sager. 

Borgerne vil netop ikke opleve et matrikelskift, da der vil være adgang til at få bevilget 

misbrugsbehandling flere steder, afhængigt af, hvor borgeren mødes med sit behov. Adgang til en 

afgørelse om misbrugsbehandling vil derfor ikke være afhængig af, om borgeren møder op på FKRC 

(som i dag), på rådhuset, i Ungecentret, på herberg, i sit botilbud etc.. 

Organisationstilpasningen vil betyde, at der sker et personskift. Forvaltningen har en særlig 

opmærksomhed på, at dette skift sker så ubesværet som muligt og vurderer, at fordelen i en 

sammenhængende behandling langt overstiger dette. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, 

at der også sker personskift på nuværende tidspunkt, hvis der er tale om personer, der ikke møder op 

direkte på FKRC. 

2. Lægger der potentielt en implicit besparelse på området i og med, at der reelt vil være færre 

ressourcer, idet medarbejdere, der i dag er ansat i stillinger, der varetager både indskrivninger, afgørelse 

og behandling skal udskilles til alene at varetage myndighedssagsbehandling på FKRC og udvalgte 

steder, ligesom borgere skal møde to personer i FKRC: en der leverer myndighed, ”afgørelse om 

behandling” og en der behandler? 
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Svar: 

Socialafdelingen har igennem flere år arbejdet i Den sociale Masterplan med udgangspunkt i den 

rehabiliterende tilgang på at udvikle og modernisere det specialiserede voksenområde. Som en del af 

dette arbejde har Socialafdelingen udarbejdet en model for samarbejdet mellem myndighed og udfører, 

som fordrer et meget tæt samarbejde om at opnå de mål, der er defineret for borgerens rehabilitering.  

Organisationsjusteringen har alene til formål at forbedre kommunens serviceniveau via en ændret 

snitflade/arbejdsgang mellem myndighed og behandling. Der er ikke tale om en økonomisk besparelse,  

og tilsvarende omlægning er sket f.eks. vedr. ungeindsatsen, den fremskudte indsats osv. gennem de 

seneste 5-6 år. 

3. Hvordan forholder forvaltningen sig til, at der med den besluttede model vil ske en væsentlig øget 

registrering (dobbelt) i myndighedsmodul og tilbud? 

Svar: 

Omlægningen ændrer ikke ved borgerens indgang til FKRC, og det vil fortsat være muligt at henvende 

sig anonymt og modtage behandling, uden at der sker en registrering jvf. Servicelovens § 101. 

Omlægningen betyder derimod, at de borgere der har behov for en mere kompleks indsats, i endnu 

højere grad sikres dette. Og også anonym behandling hvis dette ønskes. 

 

Der vil ikke ske flere registreringer end for nuværende, men udførerdelen vil som noget nyt automatisk få 

adgang til de informationer, der er nødvendige for, at der kan laves en god behandlingsplan. 

 

4. Når nu majoriteten af borgere (85 % i marts 2021) der søger RUS-behandling på Frederiksberg, ikke 

har brug for eller ønske om en helhedsorienteret indsat – kunne man da risikere at mange borgere vil 

vægre sig mod at blive til en ’social’ sag, og i stedet vil opsøge private tilbud?  

 

Svar: 

Uanset hvor borgeren henvender sig, vil der som i dag blive foretaget en registrering, såfremt der er ydet 

råd og vejledning, som er omfattet af notatpligten. Fremadrettet vil registreringen blive samlet i ét system.  

Det er forvaltningens vurdering, at organisationsjusteringen ikke vil betyde en større søgning til private 

tilbud, måske nærmere tværtimod fordi kommunen kan tilbyde en indsats, der også rummer muligheden 

for at yde rådgivning og vejledning om andre udfordringer. 

5. Kan det risikeres, at der vil opstå øget ventetid som følge af den varslede omlægning? 

Svar: 

Omlægningen er alene administrativ og vil ikke medføre øget ventetid; blandt andet fordi lovgivningen 

regulerer, at der skal være truffet en afgørelse om behandling indenfor 14 dage. Der er tale om en 

ændret arbejdsgang og opgavefordeling – ikke en udvidelse af opgaven. 

 

6. Hvordan forholder forvaltningen sig til, at Københavns kommune er gået tilbage til en model som 

Frederiksbergs/FKRC efter at have forsøgt sig med en adskillelse? 

 

Svar: 

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan ikke umiddelbart sammenlignes, således at der 

kan sættes lighedstegn mellem organiseringen af områderne. Københavns Kommune er væsentligt 

større med mange indgange og med myndighedsfunktioner flere forskellige steder i kommunen under 

flere forskellige centre. Københavns Kommune har IKKE gennemført en tilsvarende borgervendt 

tilpasning af organisationen.  

 

I Frederiksberg Kommune vil al myndighedsbehandling nu være samlet i én organisation, og 

samarbejdet mellem myndighed og udfører er dermed mindre kompliceret. Til gengæld er myndigheden 
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efter tilpasningen nu tilstede der hvor borgerne er – uanset om det er i Ungecentret, den fremskudte 

indsats, herberget eller i den integrerede psykiatri. 

 

7. Er det korrekt at erfaringen i KK har været, at begge dele: den generelle råd og vejledning og den 

specialiserede rusvejledning/behandling blev forringet? 

 

Svar: 

Se svaret ovenfor. 

8. Hvorfor har medarbejdere såvel som ledere i FKRC udtrykt utilfredshed med både proces og model for 

en helhedsorienteret myndighedsindsats? 

 

Svar: 

Se nedenfor 

 

9. Hvorfor har medarbejderne været utilfreds med processen? 

 

Svar: 

I forhold til processen har medarbejderne oplevet, at de ikke er blevet inddraget tidligt nok. Tilpasningen 

har været behandlet i det lokale MED i FKRC (og også i socialafdelingens lokale MED), hvor det blev 

besluttet at omgøre processen, således at man gennem en møderække kunne drøfte elementer, detaljer, 

hele modellen og mulige scenarier for en implementering i flere omgange før der blev truffet en 

beslutning.  

 

På anmodning af medarbejderne i FKRC’s lokale udvalg har også SSA’s OmrådeMED forholdt sig til 

processen omkring tilpasningen 

 

Medarbejderne i FKRC vil gerne bevare, at man kun kan træffe beslutning om misbrugsbehandling ét 

sted, nemlig i FKRC. Derfor er de efter processen i MED ikke enige i den beslutning, der er truffet. Til 

brug for implementeringen er der i enighed med medarbejderne i begge lokale MED-udvalg nedsat en 

særlig MED-følgegruppe til løbende at følge og drøfte implementeringen. Der er i det spor afsat ekstra 

god tid til implementeringen, fordi der skal være sikkerhed for, at arbejdsgange, rutiner, IT-systemer er 

tilpassede før tilpasningen kan fungere.   

10. Har forvaltningen ifm. omlægningstankerne inddraget faglige input og argumenter fra fagspecialister 

og ledere, herunder socialrådgivere og læger på FKRC? 

Svar: 

I forbindelse med oplægningstankerne er der blevet udarbejdet en analyse af Frederiksberg Kommunes 

misbrugsområde, som dels baserer sig på interviews af ledere i FKRC (fagspecialister) og dels 

undersøger organiseringen i fire andre kommuner.  

 

11. Har forvaltningen forholdt sig til erfaringer fra andre kommuner, der vurderer den planlagte adskillelse 

af myndighed og tilbud som klientgørende og bureaukratisk ift. RUS-behandling? 

Svar: 

I ovenfor beskrevne analyse har man kigget på fire kommuner i Danmark, der har forskellige erfaringer 

med organisering af misbrugsområdet. Overordnet er konklusionen, at alle landets kommuner 

organiserer sig på hver sin måde, og at der er fordele og ulemper forbundet med alle former. 

  

Socialafdelingen har vurderet, at der vil være en overvejende fordel ved at kunne danne en indgang, der 

hvor borgeren er, levere samme serviceniveau i råd og vejledning uanset, hvor borgeren henvender sig i 

Socialafdelingen, samt lave en helhedsplan for alle sociale indsatser. Som tidligere beskrevet forventes 
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løsningen ikke at føre til en yderligere klientgørelse eller bureaukratisering. Tværtimod er målet og 

forventningen, at misbrugsbehandlingen kan blive en integreret del af den sociale indsats, hvor 

myndighedsdelen allerede i dag fysisk er tilstede i Ungecentret, i den fremskudte indsats, på 

herbergerne og i den integrerede psykiatri. Fremadrettet er rusmiddelbehandlingen også en del af at 

møde borgeren, der hvor vedkommende er – så borgerne ikke oplever flere indgange. 

12. Har forvaltningen set på forskningsresultater fra Center for Rusmiddelforskning eller VIVE? 

Svar: 

Forvaltningen følger løbende den forskning, der sker på forvaltningsområderne. Tilpasningen tager 

udgangspunkt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, som anbefaler, at den 

kommunale myndighed udarbejder en social handleplan, og som lægger vægt på, at 

stofmisbrugsbehandlingen foregår integreret og som minimum koordineret med behandlingen af 

eventuelle psykiske og fysiske lidelser samt sociale indsatser. Dette sikres i tilpasningen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør 

 


