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               Den 21.1.22 
     

Bilag 6: Opdateret opsamling besvarelser fra midtjyske kommuner ift. efterspørgsel på sikrede institutioner  
 

Fællessekretariatet har forespurgt de midtjyske kommuner om deres vurdering af efterspørgslen på sikrede pladser, delvist sikrede pladser og sociale 

anbringelser på sikrede institutioner.  Forespørgslen skal ses i lyset af, at KLs Koordinationsforums drøftelse af kapacitet på de sikrede pladser.  

Fællessekretariatet har modtaget svar fra følgende 13 kommuner: Favrskov, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, 

Skanderborg, Struer, Viborg og Aarhus. Opsummering af besvarelserne af samlet i denne forundersøgelse, der videregives til KL’s Koordinationsforum. 

 

Opsummering:  

Besvarelserne fra de 13 midtjyske kommuner viser overordnet, at der ikke et entydigt svar ift. udfordringer og behov for sikrede pladser, delvist sikrede 

pladser og sociale anbringelser på sikrede institutioner. Fem kommuner (Favrskov, Holstebro, Randers, Samsø og Aarhus) oplever i overvejende grad 

udfordringer med at finde pladser, mens otte kommuner (Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Odder, Silkeborg, Skanderborg, Struer og Viborg) i overvejende 

grad ikke gør. Der er således ikke umiddelbart et klart mønster ift. kommunernes efterspørgsel, hvad angår kommunestørrelse og geografisk placering. 

Nedenfor er der lavet en opsamling af kommunernes svar. 

Sikrede pladser:  

• Fire kommuner oplever udfordringer ift. at finde pladser på sikrede institutioner, to kommuner oplever sjældent udfordringer og syv kommuner 

oplever ikke udfordringer. 

• To kommuner oplyser at de har 1-2 sager årligt, hvor der ikke er plads på en bestemt ønsket institution, to kommuner har 3-5 sager af denne type 

og en kommune (Aarhus) har 5-10 sager hvor der ikke er plads på den ønskede institution.  

• Med hensyn til om det er svært at få plads på sikrede institutioner i bestemte landsdele eller om det er et generelt billede, svarer en kommune, at 

det er et generelt problem, en kommune nævner eksplicit Østjylland, tre kommuner svarer at det er sværest i Jylland, en kommune svarer at det er 

et potentielt problem, og syv kommuner har ikke svaret på spørgsmålet. 
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Delvist sikrede pladser:  

• Syv kommuner oplever ikke udfordringer ift. at finde pladser på delvist sikrede institutioner og fem kommuner oplever udfordringer. En kommune 

har ikke svaret. 

• Med hensyn til antal sager om året, hvor der er behov for anbringelse på en delvist sikret plads, svarer to kommuner 3-5 sager, to kommuner har 2-

3 sager, en kommune kan ikke opgive det præcise tal, mens seks kommuner ingen sager har. To kommuner har ikke svaret. 

• Med hensyn til om der bør være flere delvist sikrede pladser i landsdelen, svarer tre kommuner bekræftende. De øvrige kommuner har ikke svaret 

Sociale anbringelser på sikrede institutioner:  

• I forhold til, om kommunerne oplever et øget behov for visitation til sociale anbringelser på sikrede institutioner, svarer fem kommuner ja og otte 
kommuner svarer nej.  

• I forhold til årsager til visitation af unge til sociale anbringelser på sikrede institutioner, nævnes især misbrug, voldsom udadreagerende adfærd, 

selvdestruktiv adfærd og rømninger. 

• I forhold til om kommunerne får den ønskede positive effekt af sociale anbringelser på sikrede institutioner, svarer fire kommuner bekræftende, to 

kommuner svarer både-og, tre kommuner svarer nej, mens de sidste fire kommuner ikke har svaret. 

• I forhold vurdering af, om andre typer tilbud bedre kan håndtere de målgrupper, som pt. visiteres til sociale anbringelser på sikrede institutioner, er 

der fire forslag: 

o Odder: Tværfaglige indsatser i egen kommune særlig tilrettelagt den enkelte unge og med mulighed for døgndækning. Tilkøber også en del 

eksterne ydelser som leveres i kommunen.  

o Aarhus: Ift. psykisk syge kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt med udvidet adgang til behandlingsplads i psykiatrien frem for 

anbringelse på sikret institution i mangel af bedre. 

o Lemvig: Etablering af enmandsindsats på eksisterende anbringelsessteder, hvor der kan laves glidende overgang til almindelig afdeling. 

o Samsø: Visse soloprojekter ville kunne, hvis de havde samme beføjelser til at sikre mod rømning og kontakt med uhensigtsmæssige 

relationer 


