Bilag 4: Fælles fokus på de sikrede institutioner
Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste rammeaftaler sat fokus på tværgående
koordination og udvikling af de sikrede institutioner.
Der er på den baggrund gennemført en benchmarkinganalyse blandt samtlige driftsherrer med fokus på
ressourceforbruget og koblingen heraf til både de socialfaglige indsatser samt undervisningsdelen.
Regionerne har været tovholder på analysearbejdet med bidrag fra driftsherrerne, KL og kommunale
repræsentanter. Undersøgelsens resultater er beskrevet i ’Rapport om de sikrede institutioner til børn og
unge i Danmark - Gennemsigtighed i prisfastsættelsen af sikrede døgnpladser til unge i Danmark’, der kan
danne afsæt for dialogen om den fremtidige udvikling i driften af de sikrede institutioner. Analysen er
afsluttet april 2016.
Sideløbende med analysen, har der mellem kommuner og regioner været en tværgående dialog om den
fortsatte udfordring med stor ledig kapacitet på landsplan, hvor der skal tages forbehold for den stærkt
svingende efterspørgsel over året.
Fælles Fokus
Med afsæt i ovennævnte analyserapport og den løbende drøftelse vil kommuner og regioner på tværs af
landet og i den enkelte region indgå i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner. Der er en fælles forståelse for, at kapaciteten på de
enkelte sikrede institutioner i højere grad skal afspejle efterspørgslen efter sikrede pladser, hvilket
bl.a. kræver en større fleksibilitet i antallet af pladser. Der følges løbende op på
kapacitetsudviklingen.

2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner. På baggrund af analyserapportens konklusioner drøftes,
hvordan der skabes større ensartethed og gennemsigtighed i de sikrede institutioners basisydelser
(grundpakker). Vigtige fokusområder er uddannelse, misbrug og kognitive behandlingsprogrammer,
hvor der bør være størst mulig fokus på effekt af de valgte indsatser og koncepter. Der vil også
være områder, hvor institutionerne differentierer sig, men det skal ske med en faglig begrundelse.

3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning. Der er en fælles forståelse for, at der er
behov for at styrke samarbejdet mellem de anbragte børn og unges

opholdskommune/myndighedskommune og den sikrede institution. Det kan bl.a. ske gennem
konceptudvikling og best practice for f.eks. indskrivning og samarbejde..

Den forpligtende dialog om de tre udviklingsområder skal både ske mellem og på tværs af de enkelte
rammeaftaleparter, for at sikre overblik og koordination på landsplan.

