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Uddybning til besvarelse af 10-dages-forespørgsel vedr. anbringelser
Dansk Folkeparti stillede d. 12. februar 2019 en række spørgsmål vedr. anbringelser af børn og unge i 2017 og 2018. Socialforvaltningen udarbejdede
en besvarelse af disse spørgsmål. Knud Mathiesen fra Dansk Folkeparti har
efterfølgende henvendt sig til en medarbejder i Socialforvaltningen, da han
ønskede en uddybning af den del af besvarelsen, der vedrører de gennemsnitlige døgnpriser for anbringelse på sikrede institutioner.
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Anbringelse på sikret institution træder i en del tilfælde i stedet for varetægtsfængsling. Døgntaksten for varetægtsanbringelser fastsættes på statsligt niveau og ligger væsentligt under taksten for sociale anbringelser. Der
blev ikke i den oprindelige forespørgsel (og derfor heller ikke i besvarelsen)
skelnet mellem varetægtsanbringelser og sociale anbringelser. Dette bevirker, at omkostningen pr. døgn for anbringelser på sikrede institutioner kommer til at fremstå lavere, end hvis opgørelsen alene omhandlede sociale
anbringelser.
På baggrund af henvendelsen fra Dansk Folkeparti har Socialforvaltningen
foretaget en gennemgang af datagrundlaget bag besvarelsen. Denne gennemgang har vist, at ift. anbringelser på sikrede institutioner, kan en skelnen
mellem varetægtsanbringelser og sociale anbringelser (som nævnt ovenfor)
betragtes som en mere relevant sondring end mellem hhv. frivillige anbringelser og tvangsanbringelser, hvorfor dette er ændret i denne uddybende
besvarelse. Ved gennemgangen blev registreringspraksis ift. denne besvarelse for et mindre antal anbringelser desuden kvalitetssikret og berigtiget,
hvorfor antallet af anbringelser varierer en smule fra den oprindelige besvarelse.
På baggrund af de nævnte forhold har Socialforvaltningen foretaget en ny
beregning af de gennemsnitlige anbringelsesomkostninger pr. døgn, hvor
anbringelse på sikrede institutioner bliver opgjort for hhv. sociale anbringelser og varetægtsanbringelser i stedet for (som i det oprindelige notat) hhv.
frivillige anbringelser og anbringelser med tvang. Nedenfor følger resultatet
af denne beregning.
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Tabel 1: De gennemsnitlige omkostninger pr. døgn for anbringelsen af de
børn, der blev anbragt i 2017 og 2018
2017
2018
Tvangsanbringelse
1.550 kr.
1.492 kr.
Familiepleje
Frivillig anbringelse
1.160 kr.
1.177 kr.
Institution

Tvangsanbringelse
Frivillig anbringelse

2.467 kr.
2.506 kr.

3.081 kr.
2.891 kr.

Sikret institution

Social anbringelse
Varetægtsanbringelse

5.938 kr.
3.951 kr.

6.474 kr.
4.085 kr.

