
 

 

 

 

 

 

 

  

Lands- og landsdels-

dækkende tilbud og 

sikrede afdelinger 

28. marts 

2022 
Denne rapport sætter fokus på de lands- og landsdelsdækkende til-

bud samt de sikrede afdelinger, og følger udviklingen i kapacitet og 

belægning på tilbuddene. I rapporten udvælges og beskrives endvi-

dere de tilbud, der følges særligt tæt for at sikre den fremadrettede 

bæredygtighed.  

Kapacitet og  

Belægning 2021 



 

1 
 

Indhold 
 

1. Konklusion .......................................................................................................................................................... 2 

 Tilbud som følges af Koordinationsforum .................................................................................................. 2 

 Særlige opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 3 

2. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger ................................................ 4 

2.1 Beskrivelse af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger ................................................. 5 

3. Kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud .................................................................. 7 

3.1 Delvist objektive finansierede ydelser.............................................................................................................. 7 

3.1.1 Landsdækkende ydelser ............................................................................................................................ 7 

3.1.2 Landsdelsdækkende undervisningsydelser ............................................................................................... 8 

3.1.3 Øvrige landsdækkende ydelser ................................................................................................................. 9 

3.2 Takstfinansierede ydelser ............................................................................................................................... 10 

4. Kapacitet og belægning på de sikrede afdelinger ............................................................................................. 11 

5. Tilbud udpeget til at blive fulgt af KL’s Koordinationsforum ............................................................................ 13 

5.1 Kofoedsminde (Region Sjælland) ................................................................................................................... 13 

5.2 Undervisning og Behandling – CDH (Region Nordjylland) .............................................................................. 14 

5.3 Synscenter Refnæs (Region Sjælland) ............................................................................................................ 14 

6. BILAG ................................................................................................................................................................ 15 

Bilag 1: Oversigt over målgrupper og paragraffer på tilbuddene ........................................................................ 15 

Bilag 2: Oversigt over kapacitet og belægning ..................................................................................................... 19 

Bilag 3: Forventet aktivitet i døvekonsulentordningen 2022-2024 ...................................................................... 23 

 

 

 

  



 

2 
 

1. Konklusion 
Nærværende rapport stiller skarpt på de lands- og landsdelsdækkende tilbud, som er helt eller delvist objek-

tivt finansieret1 og de sikrede afdelinger, som ligeledes er objektivt finansieret. Formålet er at følge og poten-

tielt udpege konkrete tilbud, hvor der er grund til at være bekymret for den fremadrettede bæredygtighed. 

 

Som følge af opgørelserne over kapacitet og belægning for 2021 på de lands- og landsdelsdækkende tilbud 

samt sikrede afdelinger vurderes det ikke, at der pt. er behov for, at KL’s Koordinationsforum følger yderli-

gere tilbud end de tre, der tidligere er udpeget.  

 

Opgørelser over belægningsprocenten på de lands- og landsdelsdækkende tilbud giver ikke anledning til be-

kymring. Sidste år sås et mindre fald i belægningsprocenten på flere tilbud, som blev tilskrevet Covid-19, 

mens der i år ses en stigning eller samme belægning på størstedelen af tilbuddene. Det er de relevante til-

bud, der følges tæt af KL’s Koordinationsforum.  

De sikrede afdelinger har i de seneste år oplevet større efterspørgsel, hvis man ser på den årlige belægnings-

procent. Det vurderes derfor i nærværende rapport at være relevant at have skærpet opmærksomhed på de 

sikrede afdelinger. Der pågår et arbejde i regi af KL’s Koordinationsforum og i samarbejde med Danske Regio-

ner vedr. de sikrede afdelinger, mens der ligeledes er truffet beslutning om åbning af yderligere pladser på 

møde i december 2021. Danske Regioner har udarbejdet en analyse af kapacitetsudfordringerne på de sik-

rede afdelinger, som blev behandlet i KL’s Koordinationsforum i efteråret 2021. Desuden er der igangsat akti-

viteter ift. de sociale anbringelser.  

 

Den overordnede konklusion er, at der er en god sammenhæng mellem kapacitet og belægning på de lands- 

og landsdelsdækkende undervisningstilbud. I forhold til de sikrede afdelinger konkluderes det, at der kan 

være udfordringer med kapaciteten, og at dette skal undersøges nærmere i samarbejde mellem kommu-

nerne og Danske Regioner.  

 

 Tilbud som følges af Koordinationsforum 
Koordinationsforum har udpeget tre tilbud, som de følger: 

• Kofoedsminde (Region Sjælland) 

• Undervisning og Behandling – CDH – tilbud til borgere med døvblindhed (Region Nordjylland) 

• Synscenter Refsnæs (Region Sjælland) 

 

 

Kofoedsminde (Region Sjælland) – Øvrige landsdækkende tilbud 

Den sikrede boform Kofoedsminde for domfældte udviklingshæmmede finansieres via fuld objektiv finansiering 

af de sikrede pladser, og har længe været fulgt tæt af Koordinationsforum. Region Sjælland driver Kofoedsminde 

 
 

 

1 Af de lands- og landsdelsdækkende tilbud ydes der typisk 10 % delvis objektiv finansiering (jf. afsnit 2.1). Det er kun de tre 
øvrige landsdelsdækkende tilbud som er fuldt objektivt finansieret: Kofoedsmindes sikrede pladser, CFD’s døvekonsulent-
ordning og IBOS’ rådgivningsydelse vedr. voksne med synsnedsættelser 
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på vegne af Lolland Kommune, der ifølge lovgivningen har forsyningsforpligtelsen over for målgruppen. Pladstal-

let er øget fra 47 pladser i 2017 til 67 pladser i 2021. Tiltag til at minimere antallet af borgere, der visiteres til Ko-

foedsminde har ikke haft den ønskede effekt, hvorfor tilbuddet stadig oplever en stor efterspørgsel efter pladser.  

Efterspørgslen efter pladser på Kofoedsminde er samlet set så omfattende, at det ikke er muligt at håndtere be-

lægningen på den eksisterende matrikel på Kofoedsminde i Rødbyhavn. Der er derfor oprettet to satellitafdelin-

ger beliggende på den sikrede børne- og ungeinstitution Stevnsfortet med i alt 14 sikrede pladser. Driften er ad-

skilt fra Stevnsfortet. I 2022 er der 81 sikrede pladser til målgruppen domfældte udviklingshæmmede.  

Social- og Indenrigsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe omkring Kofoedsminde, der skal undersøge og 

komme med mulige løsningsmodeller. Hensigten er at lave et beslutningsgrundlag for Folketinget. Der er af-

holdt møder mellem ministeriet, kommunerne og Socialstyrelsen mhp. den Centrale Udmelding om Udviklings-

hæmmede med dom fra 2019. Social- og Indenrigsministeren har desuden igangsat en evaluering af det specia-

liserede socialområde. 

 

Undervisning og Behandling - CDH (Region Nordjylland) – Landsdækkende tilbud 

Undervisning og Behandling – CDH leverer en landsdækkende undervisningsydelse for målgruppen af børn og 

unge med døvblindhed, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur. 

CHD oplever for andet år i træk en stigning i efterspørgslen på pladser, og der forventes i 2022 at være en efter-

spørgsel på otte pladser. En vedvarende strategisk indsats for området ses som den forklarende årsag til den sti-

gende efterspørgsel. Indsatsen har været tilrettelagt i et samarbejde mellem Den Administrative Styregruppe i 

Nordjylland og KL’s Koordinationsforum. Der er fortsat behov for fokus på området med henblik på at bevare 

den faglige og økonomiske bæredygtighed. 

 

Synscenter Refsnæs (Region Sjælland) 

Region Sjælland har i en lang årrække tilpasset kapaciteten på bo- og skoleområdet på Synscenter Refsnæs, som 

følge af vigende belægning. I 2021 er fundet et stabilt niveau, så der er i 2022 budgetteret med et uændret akti-

vitetsniveau. På botilbudsområdet er driften stabiliseret gennem etablering af § 108-pladser, der er ramme om 

tilbud til unge, der har et synshandicap som del af en multipel funktionsnedsættelse. Synscenter Refsnæs’ mål-

gruppe indgår som en af de pilotmålgrupper, der indgår i ministeriets arbejde med evalueringen af det speciali-

serede socialområde. KL’s Koordinationsforum godkendte den 29. april 2021 at afvente evalueringen af det spe-

cialiserede socialområde.  

 

 Særlige opmærksomhedspunkter 
De sikrede afdelinger 

Kapaciteten på de sikrede afdelinger ser endnu ud til at være under pres. Tre ud af de otte almindeligt sik-

rede afdelinger har en belægning på over 100 %, mens de resterende sikrede afdelinger har en belægning 

over 90 %.  Belægningen på de enkelte sikrede afdelinger kan variere kraftigt hen over året, og derfor kan 

den årlige belægningsprocent ikke alene anvendes til at konkludere, om der er kapacitetsudfordringer. Dan-

ske Regioner har udarbejdet en analyse af kapaciteten på de sikrede institutioner, og på baggrund af en hen-

vendelse fra Danske Regioner til de administrative styregrupper vedrørende presset på de sikrede institutio-

ner i december 2021, gav de fem administrative styregrupper tilsagn til, at regionerne indledte arbejdet med 
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at åbne fem ekstra pladser på Sjælland samt at to flekspladser i Nordjylland og en fleksplads på Fyn blev per-

manentgjort. Samtidig opretholdes tre flekspladser i Østdanmark. Flekspladser aktiveres kun, hvis der ikke er 

øvrige ledige pladser, og kun til retslige anbringelser. Der er et ønske om, at etableringen af pladserne evalu-

eres igen om et til to år. Herudover drøfter Koordinationsforum yderligere initiativer på området.  

 

De lands- og landsdelsdækkende tilbud 

Foruden de tre tilbud som KL’s Koordinationsforum følger, så peger rapporten denne gang ikke på yderligere 

tilbud, hvor belægningsprocenten kan indikere, at bæredygtigheden kan være udfordret. Generelt har belæg-

ningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud været stabil i 2021.  

 

2. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afde-

linger 
 

Den indbyrdes koordinering mellem kommunerne af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og de sikrede afde-

linger sikres løbende. Til dette formål er nedsat et koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de admi-

nistrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem Kommunekontaktråd (KKR).  

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

bud og sikrede afdelinger, der skal danne grundlag for koordinationen af disse tilbud på tværs af de fem regio-

ner, 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 opmærksomhedspunkter 

op i Koordinationsforum. Opmærksomhedspunkter kan være: Ændringer i efterspørgsel, lav belæg-

ningsprocent, ændringer i målgruppens størrelse, behov e.l.  

• At bringe det op i Koordinationsforum såfremt der er udsigt til væsentlige ændringer i kapacitet og/el-

ler behov 

• 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. 

Nærværende rapport udarbejdes 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 formål er at 

henlede opmærksomheden på tilbud eller konkrete ydelser, der på grund af vigende belægning, målgruppe-

ændringer eller lignende kræver særlig opmærksomhed i KL’s Koordinationsforum. 
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2.1 Beskrivelse af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 

De lands- og landsdelsdækkende tilbud2 er højt specialiserede undervisningstilbud med få borgere i målgrup-

pen, jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 3. Finansieringen dækkes af en takst for brug af undervisningstilbuddet, 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 afdelinger3 er målrettet børn og unge med dom eller som er kriminalitetstruede, og har ligeledes 

en objektiv finansieringsandel. På grund af tilbuddenes specialiseringsniveau, snævre målgruppe og den ob-

jektive finansiering er der behov for at sikre landsdækkende koordination af de lands- og landsdelsdækkende 

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 lan-

dets kommuner. Det er Institut for Blinde og Svagtseende, som tilbyder landsdækkende undervisningstilbud til 

voksne med et synshandicap. Endvidere gives der objektiv finansiering til driften af Døvekonsulentordningen, 

som drives af Center for Døve (selvejende institution). Døvekonsulentordningen er et specialiseret rådgiv-

ningstilbud til voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab. Slutteligt er der landsdækkende objektiv 

finansiering i forhold til driften af den sikrede boform Kofoedsminde, som er landets eneste sikrede afdeling 

til domsfældte udviklingshæmmede borgere med en type 1 dom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.  
3 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens 

institutioner 
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De lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger er beliggende på tværs og landet, hvilket ses af 

nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbuddene er som følger: 

Landsdækkende undervisningstilbud til børn og unge ef-
ter Folkeskolelovens § 20, stk. 3: 

• Undervisning og Behandling - CDH – 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: 

• Undervisning og Behandling - CDH – 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 høre-

tab (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 

udviklingshæmning (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).
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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 retter rapporten fokus mod de takstfinansierede ydelser på tilbud med en lav belægning, da det 

kan være her man i første omgang kan fange fremtidige udfordringer ift. bæredygtigheden. 

 

3.1 Delvist objektive finansierede ydelser 

3.1.1 Landsdækkende ydelser  

De tre landsdækkende undervisningstilbud har alle en stigning eller den samme belægning i 2021 som i 

2020, jf. tabel 1. Af de tilbud der leverer landsdækkende ydelser følges to ud af tre af KL’s Koordinati-

onsforum, hvilket er Undervisning og Behandling – CDH samt Synscenter Refnæs. For en beskrivelse af 

status på initiativer vedr. udviklingen af belægningen for disse to tilbud henvises til afsnit 5 Tilbud udpe-

get til at blive fulgt af Koordinationsforum. 

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

 Landsdækkende undervisningstilbud  2018  2019  2020  2021  2022 

Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland) 

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

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

Belægningsprocent 99% 103% 83% 83% 
 

Undervisning og Behandling - CDH (Region Nordjylland) 

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

Pladsforbrug 5,0 5,6 4,4 6,3 
 

Belægningsprocent 83% 93% 73% 105% 
 

Refnæsskolen/Synscenter Refnæs (Region Sjælland) 

Pladstal 20,0 18,0 16,0 13,0 12,0 

Pladsforbrug 13,8 14,5 12,3 12,6 
 

Belægningsprocent 69% 81% 77% 97% 
 

 

Børneskolen Filadelfia: Som det fremgår i tabel 1, så er belægningsprocenten for Børneskolen Filadelfia’s 

landsdækkende ydelse 83 % i 2021, som den også var i 2020. I 2020 skete et fald på to børn og unge på 

tilbuddet. Faldet i 2020 skyldtes Covid-19, og der er ikke på nuværende tidspunkt grund til at være be-

kymret for dette udsving. 
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Undervisning og Behandling – CDH: Den landsdækkende ydelse på Undervisning og Behandling – CDH – 

vedrører børn og unge med døvblindhed. Belægningen steg fra 73 % i 2020 til 105 % i 2021.  

I 2022 er der samlet set udsigt til en stigning i belægningen, hvorefter der forventes en belægning af otte 

pladser fra august 2022. Undervisning og Behandling – CDH har fortsat opmærksomhed på efterspørgslen 

på området grundet tilbuddets beskedne størrelse. 

Områdets lille målgruppe medfører, at undervisningstilbuddet er sårbart både fagligt og økonomisk. Der er 

fortsat fokus på udviklingsinitiativer og informationer til interessenter om undervisningstilbuddet med 

henblik på at bevare den faglige og økonomiske bæredygtighed i de kommende år. 

Synscenter Refnæs: Der ses en stigning i belægningen på Synscenter Refnæs fra en belægning på 77 % i 

2020 til 97 %. i 2021. Normeringen på Synscenter Refnæs justeres løbende, så den matcher belægnin-

gen. Grundet den faldende normering er det fortsat relevant, at tilbuddet følges af KL’s koordinationsfo-

rum.  

 

3.1.2 Landsdelsdækkende undervisningsydelser 

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

og det er Undervisning og Behandling – CDH (børn og unge med høretab), (Region Nordjylland).  

Derudover har Center for Høretab (Region Syddanmark) oplevet en faldende efterspørgsel, men har ju-

steret pladstallet for 2022 fra 39 til 35 pladser, mens økonomien også er tilpasset belægningen. Center 

for Høretab er dog yderligere udfordret i forhold til deres takstfinansierede ydelser, hvilket på sigt vur-

deres at kunne få betydning for undervisningstilbuddet til de unge, jf. afsnit 3.2. Center for Høretab har 

justeret pladstallet på elevhjemmet fra 21 pladser i 2020 til seks pladser i 2022. På undervisningstilbud-

det til unge over 18 år har belægningen ligget på fem til seks elever siden 2017.  

Det vurderes, at der overordnet er en god sammenhæng mellem kapacitet og belægning på henholdsvis 

Geelsgårdsskolen (Region Hovedstaden) og Skolen på Kastelvej (Københavns Kommune).  

 

Den samlede udvikling i kapacitet og belægning på de landsdelsdækkende undervisningstilbud illustre-

res i tabel 3.  

 
Tabel 2: Udvikling i kapacitet og belægning for de landsdelsdækkende undervisningstilbud , jf. FSL § 20 stk. 3 

 Landsdelsdækkende undervisningstilbud  2018  2019  2020  2021  2022 

Undervisning og Behandling – CDH (Region Nordjylland), Børn og unge med høretab 

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

Pladsforbrug 9,4 6,0 5,0 4,2 
 

Belægningsprocent 104% 67% 56% 47% 
 

Center for Høretab (Region Syddanmark) 

Pladstal 39,0 39,0 39,0 39,0 35,0 

Pladsforbrug 37,7 36,5 34,8 32,1 
 

Belægningsprocent 97% 94% 89% 82% 
 

Geelsgårdskolen (Region Hovedstaden) 

Pladstal 106,0 108,0 116,0 104,0 93,0 
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Pladsforbrug 106,6 107,2 103,2 97,5 
 

Belægningsprocent 101% 99% 89% 94% 
 

Skolen på Kastelsvej (Københavns Kommune) 

Pladstal 14,0 13,0 14,0 17,0 17,0 

Pladsforbrug 13,2 0 14,2 16,4  

Belægningsprocent 94% 0% 101% 96%  

 

Undervisning og Behandling – CDH:  

 

Undervisning og Behandling – CDH´s undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed og høretab op-

lever en generel stigning i antallet af henvendelser. I 2022 forventes der en tilgang på en elev med høre-

tab, hvorefter der forventes et pladsforbrug af 4 pladser.  

Der er iværksat udviklingsinitiativer på området. Der er fortsat tale om et mindre tilbud og af hensyn til 

målgruppens behov er det væsentligt, at der også på længere sigt bevares en indsats for målgruppen af 

børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. Det tidligere samarbejde og de iværksatte initiati-

ver gennem Den Administrative Styregruppe i Nordjylland er fortsat i fokus.  

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

hed. Det tætte samarbejde mellem Region Nordjylland som driftsherre og Den Administrative Styregruppe 

i Nordjylland fortsættes således. Tilbuddet til målgruppen kan primært opretholdes, idet Undervisningsaf-

delingen også varetager indsatser for andre målgrupper inden for fagområdet.  

3.1.3 Øvrige landsdækkende ydelser 

Kofoedsminde har fortsat en stigende efterspørgsel af pladser, jf. tabel 2, hvorfor tilbuddet følges særligt 

af KL’s Koordinationsforum (jf. afsnit 5). 

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

alundervisning for voksne med synshandicap ved Institut for Blinde og Svagtsynede (IBOS) 

Tabel 3: Udvikling i kapacitet og belægning for de øvrige landsdækkende tilbud 

 Øvrige landsdækkende tilbud 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

IBOS (Københavns Kommune), LSV § 1, stk. 1 

Pladstal 6,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug 9,1 9,1 10,0 10,0  

Belægningsprocent 152% 101% 100% 100%  

Kofoedsminde (Region Sjælland), SEL § 108, stk. 6 

Pladstal 47,0 68,0 68,0 67,0 81,0 

Pladsforbrug 65,9 69,6 73,6 78,3  

Belægningsprocent 140% 102% 108% 117%  

CFD – døvekonsulentordningen (selvejende tilbud) For en beskrivelse af kapacitet og aktivi-
tet jf. nedenfor og bilag 3   
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Center for døve – døvekonsulentordningen:  Døvekonsulentordningen yder helhedsorienteret socialfaglig 

hjælp til personer med døvhed eller betydeligt høretab. Der ydes også rådgivning til kommuner, regioner 

og andre, der kommer i berøring med personer, der er døve eller har et betydeligt høretab. Der er åben 

visitation til ordningen, og borgere, kommuner, institutioner, virksomheder m.fl. kan frit henvende sig til 

ordningen. Ordningen arbejder derfor ikke ud fra en pladsnormering, hvorfor pladsnormering og belæg-

ning ikke fremgår af tabel 3. For en gennemgang af aktiviteten i døvekonsulentordningen henvises derfor 

til bilag 3.  

Der har været en stigning i aktivitetsniveauet i 2021, efter at aktivitetsniveauet i 2020 var påvirket af Co-

vid-19. Overordnet set er aktiviteten lettere faldende, om end der opleves flere komplekse sager og færre 

rådgivningssager. Der er på nuværende tidspunkt ikke grund til at være bekymret for tilbuddets fortsatte 

bæredygtighed, men driftsherre gør opmærksom på, at der i den nærmeste fremtid kan blive behov for et 

særligt fokus på døvekonsulenternes målgruppe såfremt den nuværende udvikling i målgruppen fortsæt-

ter. 

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

lægningsprocent. Der er dog enkelte ydelser, som det er nødvendigt at henlede opmærksomheden på 

grundet 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, der har en belægning, som bør italesættes. 

 

Som det fremgår af tabel 4 er de takstfinansierede ydelser med belægning på under 80 % fra henholds-

vis Center for Høretab (Region Syddanmark), Aktivitets- og Botilbud – CDH (Region Nordjylland), Syns-

center Refnæs (Region Sjælland) og Institut for blinde og svagsynede (Københavns Kommune).  

 
Tabel 4: Tabel over takstfinansierede ydelser med lav belægning 

Takstfinansierede ydelser og belægning under 80 % 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

Center for Høretab (SEL § 107) (Region Syddanmark) 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 3,5 3,0 

Pladsforbrug Samlet 0,0 0,4 3,3 2,5  

Belægningsprocent 0% 4% 33% 71%  

Center for Høretab (LSV § 1, stk. 3) (Region Syddanmark)      

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

Pladsforbrug samlet 4,4 6,3 5,0 5,9  

Belægningsprocent 49% 70% 56% 66%  

Aktivitets- og Botilbud – CDH (SEL § 66 nr. 6), Børn og unge med høretab (Region Nordjylland) 

Pladstal 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

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

Belægningsprocent 56% 32% 18% 18%  

Undervisning og Behandling – CDH (SEL §§ 66 nr. 6 & 107), Døvblindhed (Region Nordjylland) 
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Pladstal 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug Samlet 5,2 4,9 4,1 4,4  

Belægningsprocent 87% 82% 68% 73%  

Aktivitets- og Botilbud – CDH (SEL § 66 nr. 6 og § 107) Høretab og Døvblindhed(Region Nordjylland)  

Pladstal 6 6 6 6 6 

Pladsforbrug Samlet 5,2 4,9 4,1 4,4  

Belægningsprocent 87% 82% 68% 73%  

Synscenter Refnæs (SEL § 36), Blinde og svagsynede (Region Sjælland) 

Pladstal 4 3 2 2 1 

Pladsforbrug Samlet 2,9 2,9 1,8 1  

Belægningsprocent 74% 97% 90% 50%  

Institut for blinde og svagsynede – IBOS (SEL § 85, rehabilitering), Blinde og svagsynede (Københavns Kommune) 

Pladstal 6 3 10 10 10 

Pladsforbrug Samlet 2,5 2,4 10 6  

Belægningsprocent 42% 80% 100% 60%  

Institut for blinde og svagsynede – IBOS (SEL § 103), Blinde og svagsynede (Københavns Kommune) 

Pladstal  6 6 6 6 

Pladsforbrug samlet  5,8 5,8 4  

Belægningsprocent  96% 96% 67%  

 

Center for Høretab (Region Syddanmark): Pladstallet er nedjusteret for hele elevhjemmet (SEL § 66,6 og 

§ 107) fra 21 til 12 pladser i takstberegningen for 2021 og i løbet af 2021 til i alt 6 pladser for elevhjem-

met. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 90 %. Økonomien er tilpasset belægningen. 

Undervisning og Behandling – CDH (Region Nordjylland): Tilbuddet følges både af KL’s Koordinationsfo-

rum ift. den landsdækkende ydelse vedr. børn og unge med døvblindhed og Den Administrative Styre-

gruppe i Nordjylland ift. den landsdelsdækkende ydelse vedr. børn og unge med høretab.  

Synscenter Refnæs (Region Sjælland): Tilbuddet følges i KL’s Koordinationsforum. I forhold til SEL § 36 er 

der en belægningsprocent på 50 %, og pladstallet bliver løbende justeret efter behovet.  

Institut for blinde og svagsynede – IBOS (Københavns Kommune): Størstedelen af de andre tilbud der hører 

under IBOS har en belægningsprocent på mellem 80 og 100 %. I forhold til SEL § 85 er der aktuelt seks bor-

gere tilknyttet tilbuddet, mens der forventes at komme ca. fem borgere mere i 2022. På SEL § 103 er der 

ledig kapacitet.  

4. Kapacitet og belægning på de sikrede afdelinger 
Den landsdækkende kapacitet på de sikrede afdelinger aftales i regi af Danske Regioner og er i 2021 ju-

steret til at være 114 pladser. Danske Regioner budgetterer med et aktivitetsmål på 90 % belægning på 

de sikrede afdelinger. Det vurderes 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.  

 

Belægning og kapacitet for de sikrede og de særligt sikrede afdelinger fremgår af tabel 5. Som det ses har 
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alle de almindelige sikrede afdelinger et aktivitetsniveau på over 90 % belægning, mens tre ud af de otte 

har en belægning over 100 %. På de særligt sikrede afdelinger er der et aktivitetsniveau på henholdsvis 

80 % og 88 %.  

 
Tabel 5: Udvikling i kapacitet og belægning for de sikrede afdelinger 

Sikrede afdelinger 2018 2019 2020 2021 2022 

Egely – almindeligt sikrede (Region Syddanmark) 

Pladstal 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 

Pladsforbrug 11,8 12,6 15,2 14,2  

Belægningsprocent 84% 90% 109% 101%  

Grenen - almindeligt sikrede (Region Midtjylland) 

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

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

Belægningsprocent 99% 95% 100% 99%  

Koglen - almindeligt sikrede (Region Midtjylland) 

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

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

Belægningsprocent 98% 99% 100% 99%  

Kompasset (Region Nordjylland) 

Pladstal 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 

Pladsforbrug 7,9 7,3 8,1 9,1  

Belægningsprocent 99% 91% 101% 114%  

Bakkegården (Region Sjælland) 

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 

Pladsforbrug 8,0 7,5 7,9 9,2  

Belægningsprocent 80% 75% 79% 92%  

Stevnsfortet (Region Sjælland) 

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

Pladsforbrug 9,0 7,4 9,2 10,7  

Belægningsprocent 82% 67% 84% 97%  

Sølager (Region Hovedstaden) 

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

Pladsforbrug 14,0 12,4 15,3 15,8  

Belægningsprocent 93% 83% 102% 106%  

Sønderbro (Københavns Kommune) 

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

Pladsforbrug 15,9 16,7 17,3 17,8  

Belægningsprocent 88% 93% 96% 99%  

Særligt sikrede afdelinger 

Egely – særligt sikrede (Region Syddanmark) 

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

Pladsforbrug 4,3 3,0 2,8 4,0  

Belægningsprocent 86% 60% 56% 80%  

Grenen - særligt sikrede (Region Midtjylland) 
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Pladstal 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Pladsforbrug 4,6 4,6 4,8 4,4  

Belægningsprocent 92% 92% 96% 88%  

 

De almindeligt sikrede afdelinger: Tre ud af de otte almindeligt sikrede afdelinger har i 2021 haft en be-

lægningsprocent på over 100 %. Om dette giver udfordringer ift. at have den nødvendige ledige kapaci-

tet er svært at vurdere med udgangspunkt i de årlige belægningstal, da kapaciteten på de sikrede afde-

linger kan variere kraftigt hen over året. Danske Regioner har i 2021 udarbejdet en analyse af kapacite-

ten og visitationen til de sikrede pladser for på sigt at kunne komme med konkrete løsningsforslag på de 

høje belægningsprocenter. Analysen indeholder bl.a. tal fra Danske Regioners årlige statistik over de sik-

rede institutioner, og viser bl.a. at:  

• Der er flere perioder, hvor belægningen har været over de aftalte 85 %.  

• Antallet af børn og unge der visiteres til socialpædagogisk behandling er steget markant over de 

sidste 10 år.  

På baggrund af resultaterne fra analysen har KL’s Koordinationsforum besluttet, at behovet for flere 

pladser på de sikrede institutioner fortsat følges. Problematikken drøftes i de enkelte administrative sty-

regrupper med fokus på evt. behov for kapacitetsudvidelse, udviklingen i sociale anbringelser mv.  

På anbefaling fra de fem regioner er der truffet beslutning om, at der åbnes yderligere fem pladser på 

Sjælland, og at to flekspladser i Nordjylland og en fleksplads på Fyn permanentgøres. Samtidig oprethol-

des tre flekspladser i Østdanmark.  

 

5. Tilbud udpeget til at blive fulgt af KL’s Koordinationsforum 
Følgende tilbud er tidligere udpeget til at blive fulgt særligt af koordinationsforum: 

▪ Kofoedsminde (Region Sjælland) 

▪ Undervisning og Behandling - CDH (Region Nordjylland) 

▪ Synscenter Refnæs (Region Sjælland) 

Rapporten for 2022 giver ikke anledning til særlige opmærksomhedspunkter ift. bæredygtigheden for øv-

rige tilbud. 

5.1 Kofoedsminde (Region Sjælland) 
Kofoedsminde er det eneste landsdækkende sikrede botilbud efter Servicelovens § 108 til voksne dom-

fældte med udviklingshæmning, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde har mod-

tagepligt og er fuldt objektivt finansieret. 

Region Sjælland driver Kofoedsminde på vegne af Lolland Kommune, der ifølge lovgivningen har forsy-

ningsforpligtelsen over for målgruppen. 

KL’s Koordinationsforum har siden 2019 løbende fulgt belægningen på Kofoedsminde, og trods pladsudvi-

delser er Kofoedsminde fortsat presset på belægningen.  
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Pladstallet på Kofoedsminde er øget fra 47 pladser i 2017 til 67 pladser i 2021. Kofoedsminde havde i 2021 

en belægning på 106 %. Stigningen vedrører begge domstypernes 1 og 2 samt antallet af borgere i vare-

tægtsurrogat.  

Beslutninger om anbringelse på Kofoedsminde træffes af domstolene ift. de borgere som har fået en dom 

til anbringelse på sikret afdeling (domstype 1). For de borgere der har fået en dom til anbringelse på åben 

afdeling (domstype 2) kan handlekommunen i samarbejde med Kofoedsmindes beliggenhedskommune 

vælge at overføre borgeren til sikret regi på Kofoedsminde, såfremt borgeren ikke kan håndteres i åbent 

regi. Kommunerne er kontaktet med henblik på gennemgang af anbringelser efter domstype 2, men der 

ses pt ikke effekt heraf. Borgere der er anbragt i varetægtsurrogat afventer domshandling.   

Tiltag til at minimere antallet af borgere, der visiteres til Kofoedsminde, herunder krav i vejledning om at 

involvere Lolland Kommune i anbringelse af domstype 2-sager, har ikke haft den ønskede effekt.  

Efterspørgslen efter pladser på Kofoedsminde er samlet set så omfattende, at det ikke er muligt at hånd-

tere belægningen på den eksisterende matrikel på Kofoedsminde i Rødbyhavn. Der er derfor ultimo sep-

tember 2020 og primo 2022 oprettet to satellitafdelinger beliggende på den sikrede børne- og ungeinstitu-

tion Stevnsfortet med i alt 14 sikrede pladser. Driften er adskilt fra Stevnsfortet. I 2022 er der 81 sikrede 

pladser til målgruppen domfældte udviklingshæmmede.  

Social- og Indenrigsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe omkring Kofoedsminde, der skal undersøge 

og komme med mulige løsningsmodeller. Hensigten er at lave et beslutningsgrundlag for Folketinget. Der 

er afholdt møder mellem ministeriet, kommunerne og Socialstyrelsen med henblik på Den centrale Ud-

melding om Udviklingshæmmede med dom fra 2019. Social- og Indenrigsministeren har desuden igang-

sat en evaluering af det specialiserede socialområde. 

5.2 Undervisning og Behandling – CDH (Region Nordjylland) 
Undervisning og Behandling – CDH leverer en landsdækkende undervisningsydelse for målgruppen af børn 

og unge med døvblindhed, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur. 

 

For andet år i træk oplever CDH – i stedet for en nedgang – en stigning i efterspørgslen på pladser. Med 

dette forventes der en efterspørgsel på otte pladser i 2022. Den stigende efterspørgsel ses bl.a. som et re-

sultat af en vedvarende strategisk indsats for området. Indsatsen har været tilrettelagt i samarbejde med 

DAS og KL’s Koordinationsforum. Der er fortsat behov for fokus på området med henblik på at bevare den 

faglige og økonomiske bæredygtighed. 

 

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

holde den nuværende efterspørgsel i de kommende år. Dertil vil CDH løbende igangsætte nye udviklings-

initiativer med henblik på fastholdelse af den nuværende efterspørgsel.  

5.3 Synscenter Refnæs (Region Sjælland) 
Synscenter Refsnæs er et landsdækkende specialtilbud til blinde og svagtseende børn og unge.   

 

Synscenter Refsnæs består af:  

• Landsdækkende specialundervisning (delvis objektiv finansieret og delvis takstfinansieret) 

• Specialrådgivning fx udredning, rådgivning og kurser (finansieret via KaS kontrakt) 
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• Botilbud/aflastning for børn og unge samt voksne med synshandicap og ofte multiple funktions-

nedsættelser (takstfinansieret) 

 

Region Sjælland har i en lang årrække tilpasset kapaciteten på bo- og skoleområdet på Synscenter Refs-

næs, som følge af vigende belægning. I 2021 er fundet et stabilt niveau, så der er i 2022 budgetteret med 

et uændret aktivitetsniveau. På botilbudsområdet er driften stabiliseret gennem etablering af § 108-plad-

ser, der er ramme om tilbud til unge, der har et synshandicap som del af en multipel funktionsnedsættelse. 

Synscenter Refsnæs’ målgruppe indgår som en af de pilotmålgrupper, der indgår i ministeriets arbejde 

med evalueringen af det specialiserede socialområde. i KL’s Koordinationsforum godkendte den 29. april 

2021 at afvente evalueringen af det specialiserede socialområde.  

6. 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 Undervisning og Behandling – CDH  Døvblindhed FSL § 20 stk. 3 

Region Nordjylland Undervisning og Behandling – CDH  Døvblindhed LSV § 1 stk. 2 

Region Nordjylland Aktivitets- og Botilbud – CDH  Døvblindhed SEL § 104 

Region Nordjylland Aktivitets- og Botilbud – CDH  Døvblindhed SEL § 107 

Region Nordjylland Aktivitets- og Botilbud – CDH  Døvblindhed SEL § 108 

Region Nordjylland Aktivitets- og Botilbud – CDH  Døvblindhed SEL § 66 nr. 6 

Region Sjælland Børneskolen Filadelfia 
Børn indlagt på Epilepsihospi-
talets børneafdeling 

FSL § 20 stk. 3 

Region Sjælland Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs Blinde og svagsynede FSL § 20 stk. 3 

Region Sjælland Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs Blinde og svagsynede LSV § 1 stk. 2 

Region Sjælland Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs Blinde og svagsynede SEL § 36 

Region Sjælland Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs Blinde og svagsynede SEL § 66 nr. 6 / § 107 

 

Tabel 2: Oversigt over øvrige landsdækkende tilbud fordelt på paragraffer og målgrupper 
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Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 12 

Selvejende institution Center for Døve (CFD) Døve og Høretab SEL § 13 

Københavns Kommune 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) 

Blinde og svagsynede Erhvervsuddannelser 

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 § 103 

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 udviklingshæm-
mede 

SEL § 103 

Region Sjælland Kofoedsminde 
Domsfældte udviklingshæm-
mede 

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 SEL § 66 stk. 1, nr. 7 

Region Syddanmark Egely - særligt sikrede Social truede børn og unge SEL § 66, stk. 1 nr. 7 

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

SEL § 66 nr. 6 

Region Midtjylland Grenen - særligt Sikrede 
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 
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Københavns Kommune Sønderbro Sikrede pladser SEL § 66 nr. 6 

 

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 Re-
gion Midtjylland med undtagelse af Favr-
skov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og 
Viborg kommuner. 

Region Syd-
danmark 

Center for Høretab Høretab LSV § 1 stk. 3 

Kommunerne i Region Syddanmark og i Re-
gion Midtjylland med undtagelse af Favr-
skov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og 
Viborg kommuner. 

Region Syd-
danmark 

Center for Høretab Høretab SEL § 107 

Kommunerne i Region Syddanmark og i Re-
gion Midtjylland med undtagelse af Favr-
skov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og 
Viborg kommuner. 

Region Syd-
danmark 

Center for Høretab Høretab SEL § 66 nr. 6 

Kommunerne i Region Syddanmark og i Re-
gion Midtjylland med undtagelse af Favr-
skov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og 
Viborg kommuner. 

Region Nord-
jylland 

Center for Døvblind-
hed og Høretab 

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

Region Nord-
jylland 

Center for Døvblind-
hed og Høretab 

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

Region Nord-
jylland 

Center for Døvblind-
hed og Høretab 

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

Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 
Døvblinde børn 
og unge 

FSL § 20 stk. 3 
Albertslund, Ishøj, Herlev, Høje-Taastrup, Kø-
benhavns, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal,Rød-
ovre og Tårnby Kommune. 

Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 
Børn og unge 
med svære fysi-
ske handicaps 

FSL § 20 stk. 3 
Samtlige kommuner i Region Hovedstaden 
og Region Sjælland. 
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Region Ho-
vedstaden 

Geelsgårdskolen 

Svære fysiske 
funktionsned-
sættelser og 
døvblinde 

SEL § 104  Takstfinansieret  

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 Re-
gion Sjælland. 
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Bilag 2: Oversigt over kapacitet og belægning 
 

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

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 

Landsdækkende til-
bud 

Region Nordjyl-
land 

Undervisning og 
Behandling - 
CDH 

Døvblindhed FSL § 20 
stk. 3 

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

Pladsforbrug Samlet 5,0 5,6 4,4 6,3  

Belægningsprocent 83% 93% 73% 105%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Sjælland Børneskolen Fi-
ladelfia 

Børn  indlagt 
på Epilepsihos-
pitalets børne-
afdeling 

FSL § 20 
stk. 3 

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

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

Belægningsprocent 99% 103% 83% 83%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svag-
synede 

FSL § 20 
stk. 3 

Pladstal 20,0 18,0 16,0 13,0 12,0 

Pladsforbrug Samlet 13,8 14,5 12,3 12,6  

Belægningsprocent 69% 81% 77% 97%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Nordjyl-
land 

Aktivitets og Bo-
tibud - CDH  

Døvblindhed SEL § 104 Pladstal 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

Pladsforbrug Samlet 44,7 44,2 43,8 45,0  

Belægningsprocent 93% 92% 91% 94%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Nordjyl-
land 

Aktivitets og Bo-
tibud - CDH 

Døvblindhed SEL §§ 107, 
108 og 66 

Pladstal 11,0 13,0 11,0 11,0 11,0 

Pladsforbrug Samlet 10,5 11,0 8,3 11,3  

Belægningsprocent 95% 95% 75% 103%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Nordjyl-
land 

Aktivitets og Bo-
tibud - CDH 

Døvblindhed SEL § 108 Pladstal 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

Pladsforbrug Samlet 39,4 39,4 41,3 39,6  

Belægningsprocent 104% 104% 109% 104%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Nordjyl-
land 

Aktivitets og Bo-
tibud - CDH 

Høretab og 
døvblindhed 

SEL §§ 66 
nr. 6 og 
107 

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

Pladsforbrug Samlet 5,2 4,9 4,1 4,4  

Belægningsprocent 87% 82% 68% 73%  

Døvblindhed Pladstal 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
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Landsdækkende til-
bud 

Region Nordjyl-
land 

Undervisning og 
Behandling - 
CDH 

LSV § 1 stk. 
2 

Pladsforbrug Samlet 43,2 43,2 41,5 39,6  

Belægningsprocent 120% 120% 115% 110%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svag-
synede 

SEL § 36 Pladstal 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 

Pladsforbrug Samlet 2,9 2,9 1,8 1,0  

Belægningsprocent 74% 97% 90% 50%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svag-
synede 

SEL §§ 66 
nr. 6, 107 
og 108 

Pladstal 36,0 33,0 28,0 26,0 31,0 

Pladsforbrug Samlet 25,1 24,4 25,7 28,4  

Belægningsprocent 70% 74% 92% 109%  

Landsdækkende til-
bud 

Region Sjælland Refsnæssko-
len/Synscenter 
Refsnæs 

Blinde og svag-
synede 

LSV § 1 stk. 
2 

Pladstal 11,0 10,0 10,0 9,0 12,0 

Pladsforbrug Samlet 8,4 8,5 7,9 9,3  

Belægningsprocent 76% 85% 79% 103%  

 

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

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Region Sjælland Kofoedsminde Domsfældte 
udviklingshæm-
mede 

SEL § 103 Pladstal 45 45 52 52 52,0 

Pladsforbrug Samlet 61,2 59,8 59,2 59,5  

Belægningsprocent 136% 133% 114% 114%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Region Sjælland Kofoedsminde Domsfældte 
udviklingshæm-
mede 

SEL § 108 
stk. 6 

Pladstal 47,0 68,0 68,0 67,0 81,0 

Pladsforbrug Samlet 65,9 69,6 73,6 78,3  

Belægningsprocent 140% 102% 108% 117%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

LSV § 1 
stk. 1 

Pladstal 6,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug Samlet 9,1 9,1 10,0 10,0  

Belægningsprocent 152% 101% 100% 100%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

Erhvervs-
uddan-
nelser 

Pladstal 30,0 4,0 2,0 2,0 2,0 

Pladsforbrug Samlet 16,3 2,0 2,0 2,0  

Belægningsprocent 54% 50% 100% 100%  
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Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

Rehabili-
tering, § 
85 

Pladstal 6,0 3,0 10,0 10,0 10,0 

Pladsforbrug Samlet 2,5 2,4 10,0 6,0  

Belægningsprocent 42% 80% 100% 60%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

SEL § 103 Pladstal 
 

6,0 6,0 6,0 6,0 

Pladsforbrug Samlet 
 

5,8 5,8 4,0  

Belægningsprocent 0% 96% 96% 67%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

SEL § 104 Pladstal 17,0 17,0 36,0 36,0 32,0 

Pladsforbrug Samlet 19,0 20,8 36,0 29,0  

Belægningsprocent 112% 122% 100% 81%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

SEL § 107 Pladstal 17,0 13,0 14,0 14,0 10,0 

Pladsforbrug Samlet 14,8 13,9 14,0 14,0  

Belægningsprocent 87% 107% 100% 100%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

SEL § 108 Pladstal 9,0 13,0 16,0 18,0 20,0 

Pladsforbrug Samlet 10,9 12,6 16,0 18,0  

Belægningsprocent 121% 97% 100% 100%  

Øvrige landsdæk-
kende tilbud 

Københavns 
Kommune 

Institut for 
Blinde og Svag-
synede (IBOS) 

Blinde og svag-
synede 

STU Pladstal 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 

Pladsforbrug Samlet 7,8 6,5 7,0 8,0  

Belægningsprocent 130% 108% 100% 100%  

 

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

Type Driftsherre Tilbud Målgruppe Paragraf Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 

Sikrede afdelinger Region Syddan-
mark 

Egely - alm. Sik-
rede 

Social truede 
børn og unge 

SEL § 66, 
stk. 1, nr. 7 

Pladstal 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 

Pladsforbrug Samlet 12,6 12,9 15,2 14,2  

Belægningsprocent 90% 92% 109% 101%  

Sikrede afdelinger Region Syddan-
mark 

Egely - særligt 
sikrede 

Social truede 
børn og unge 

SEL § 66, 
stk. 1, nr. 7 

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

Pladsforbrug Samlet 5,3 3,3 2,8 4,0  
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Belægningsprocent 106% 66% 56% 80%  

Sikrede afdelinger Region Midtjyl-
land 

Grenen - alm. 
Sikrede 

Kriminelle og 
kriminalitetstru-
ede unge med 
psykiske lidelser 

SEL § 66, 
stk. 1, nr. 7 

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

Pladsforbrug Samlet 9,9 9,5 10,0 9,9  

Belægningsprocent 99% 95% 100% 99%  

Sikrede afdelinger Region Midtjyl-
land 

Grenen - særligt 
Sikrede 

Kriminelle og 
kriminalitetstru-
ede unge med 
psykiske lidelser 

SEL § 66, 
stk. 1, nr. 7 

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

Pladsforbrug Samlet 4,6 4,6 4,8 4,4  

Belægningsprocent 92% 92% 96% 88%  

Sikrede afdelinger Region Midtjyl-
land 

Koglen - alm. 
Sikrede 

Kriminelle og 
kriminalitetstru-
ede unge 

SEL § 66, 
stk. 1, nr. 7  

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

Pladsforbrug Samlet 9,8 9,9 10,0 9,9  

Belægningsprocent 98% 99% 100% 99%  

Sikrede afdelinger Region Nordjyl-
land 

Kompasset (Den 
Sikrede Institu-
tion Kompasset) 

Sikrede pladser SEL § 66 
stk. 1, nr. 7  

Pladstal 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 

Pladsforbrug Samlet 7,9 7,3 8,1 9,1  

Belægningsprocent 99% 91% 101% 114%  

Sikrede afdelinger Region Sjælland Bakkegården Kriminelle unge 
i alderen 12-18 
år 

SEL § 66 
stk. 1, nr. 7  

Pladstal 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 

Pladsforbrug Samlet 8,0 7,5 7,9 9,2  

Belægningsprocent 80% 75% 79% 92%  

Sikrede afdelinger Region Sjælland Stevnsfortet Kriminelle unge 
i alderen 12-18 
år 

SEL § 66 
stk. 1, nr. 7  

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

Pladsforbrug Samlet 9,0 7,4 9,2 10,7  

Belægningsprocent 82% 67% 84% 97%  

Sikrede afdelinger Region Hoved-
staden 

Sølager Sikrede pladser SEL § 66 
stk. 1, nr. 7  

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

Pladsforbrug Samlet 14,0 12,4 15,3 15,8  

Belægningsprocent 93% 83% 102% 106%  

Sikrede afdelinger Københavns 
Kommune 

Sønderbro Sikrede pladser SEL § 66 
stk. 1, nr. 7  

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

Pladsforbrug Samlet 15,9 16,7 17,3 17,8  

Belægningsprocent 88% 93% 96% 99%  
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Bilag 3: Forventet aktivitet i døvekonsulentordningen 2022-2024 
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