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[…]

Om styrket misbrugsbehandling – arbejdsgange mellem Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter
(FKRC) og myndighedsfunktionen i Socialafdelingen
Den 7. juni 2021 begærede et mindretal i Socialudvalget (Mette Bang Larsen) Den Sociale Masterplan
behandlet i Kommunalbestyrelsen. Det er på denne baggrund, at Magistraten den 16. august 2021
behandler Masterplan for det specialiserede socialområde status 2021.

Baggrunden for at sagen er begæret i Kommunalbestyrelsen, er den tilpasning af organisationen i
Socialafdelingen, der er foretaget i foråret 2021, og som implementeres i løbet af efteråret for at styrke
misbrugsbehandlingen.

Organisationstilpasningen følger dels de principper om styrket koordinering mellem myndighed og udfører og
én indgang for borgerne på socialområdet, som er en del af fundamentet i den sociale masterplan, ligesom
det følger Frederiksbergstrategiens arbejdsprincip om, at ”Vi arbejder som én organisation” herunder, at ”Der
er ikke nogen forkert indgang”. Dels tager tilpasningen udgangspunkt i de nationale retningslinjer for social
stofmisbrugsbehandling

Tilpasningen er foretaget af forvaltningen og drøftet med medarbejdere og ledere forud for beslutningen.
Tilpasningen er ikke en del af beslutningsgrundlaget for Den Sociale Masterplan.

Den 7. juni blev Socialudvalget forelagt et meddelelsespunkt om tilpasningen, sålydende:

På mødet den 31. maj 2021 udsatte Socialudvalget sag om ”Masterplan for det specialiserede socialområde
status 2021” og anmodede om, at der på det næstkommende møde bliver forelagt et meddelelsespunkt
vedr. FKRC (SU 31. maj 2021, pkt. 41).

Tilpasningen af arbejdsgange mellem Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter (FKRC) og
myndighedsfunktionen er omtalt i planudkastets side 22 og 26. Tilpasningerne blev ligeledes drøftet på
Socialudvalgets temamøde om Den Sociale Masterplan den 31. maj 2021. Materiale fra temamødet vedr.
FKRC/myndighed er vedlagt som bilag 1.

I forbindelse med, at rådmand Balder Mørk Andersen har stillet et KBS-spørgsmål vedr. planen for
omlægning af RUS behandlingen på Frederiksberg til ’Én myndighedsindgang’, har forvaltningen redegjort
nærmere for organisationstilpasningen. Besvarelsen af KBS- spørgsmålet er vedlagt som bilag 2.

Socialchef Flemming Nielsen vil give en mundtlig status på arbejdet med organisationstilpasningen på FKRC
på Socialudvalgets møde den 7. juni 2021.

Den 9. juni 2021 har rådmand Balder Mørk Andersen stillet uddybende KBS-spørgsmål om
organisationsjusteringen på FKRC. Spørgsmålene drejer sig bl.a. om hvilke konsekvenser,
organisationstilpasningen forventes at få for borgerne, om der i beslutningen er inddraget erfaringer fra
København Kommune samt om medarbejdernes holdning til organisationstilpasningen. Forvaltningens svar
på spørgsmålet er vedlagt som bilag 3.

Foreslås taget til efterretning.

Protokol: En orientering om ændret arbejdsgange for styrket misbrugsbehandling blev taget til efterretning
med de faldne bemærkninger.
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Baggrund og formål:

• Ny hovedlov, der skal samle indsatser for lovgivningen på
beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet i 2021 –
forventning om, at det vil blive obligatorisk for kommunerne at tilbyde
helhedsorienterede indsatser til visse målgrupper

• Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
(Socialstyrelsen). ”Behandling med substitutionsmedicin bør dog som
udgangspunkt ikke stå alene. Når der er behov for både social og
lægelig indsats, er det centralt, at disse koordineres eller integreres, og
at de rette kompetencer inddrages, på baggrund af borgerens ønsker
og behov, så der skabes en sammenhængende indsats for borgeren.”

• § 10, § 12 (rådgivning og vejledning) VUM 2.0 udredning, fælles
anvendelse af it-system – sagsåbning - fremskudt psykiatri, fremskudt
indsats og forebyggende indsatser i § 82,d mv. er centrale
udviklingsspor. Overgange fra fam.afd. Mv.

• Skrivsand rapporten, 2020 samt erfaring fra andre kommuner

Helhedsorienteret myndighedsindsats
på tværs i Socialafdelingen inkl. rusmiddelområdet
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Ændringen vil navnlig være til gavn for: 

• At vi både på myndighedsniveau og på tilbudsniveau kan skabe en
sammenhængende indsats for borgeren – i modsætning til en isoleret
misbrugsbehandling

• Udsatte borgere, som kan få reduceret kaos ( og fx hjemløshed og/eller
ophold på forsorgshjem)

• Borgere med kontakt til psykiatrien, der kan få understøttende indsatser
i kommune

• Unge, som hurtigere kan komme i uddannelse eller beskæftigelse

Organisationstilpasning i FKRC

3



• Drøftet på MED-møder siden slutningen af marts 2021
• Nedsættelse af arbejdsgruppe, der udarbejder oplæg til, hvordan

modellen udmøntes i praksis

• Januar 2022: Medarbejdere overføres organisatorisk til TFA/TMI/skifter
formelt arbejdssted

• Fokus på kompetenceudvikling, kultursammenføring, uddannelse,
indføring i samarbejdsaftaler mv.

Medarbejderinddragelse og proces
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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 

Notat 28. maj 2021

J.nr.: 27.51.04-G01-1-21

Social-, sundheds- & 

arbejdsmarkedsområdet 

Bilag 2
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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 



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 
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