
 

 

10. juni 2010 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Vedr.: Kommunerne har ikke styr på de sociale udgifter. Det er ikke de anbragte børn på 
døgninstitutionerne, der koster samfundet mere 
 
Vi har hele tiden sagt det. Det er ikke de udsatte børn og unge på døgninstitutionerne, der koster 
samfundet mere. Det er kommunerne selv, der handler institutionspriserne op. 

Sådan siger formanden for Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Tine Theker Stryhn, 
efter at DR Nyheder har offentliggjort indholdet i en rapport på det specialiserede 
socialområde, bestilt af regeringen og KL. Rapporten viser ifølge DR Nyheder, at 
kommunerne ikke har styr på udgifterne til dette område – blandt andet fordi de sælger 
institutionspriserne til hinanden til overpris. 

‐ Det sørgelige er, at samfundet de sidste par år er blevet tudet ørerne fulde af, at udgifterne til det 
specialiserede socialområde truer de brede velfærdsydelser som skoler og ældrepleje. Nu viser det 
sig, at pengene ikke er kommet de udsatte grupper til gode. Det ser ud som om, de i stedet er gået 
til at udbygge det administrative lag på rådhusene rundt omkring, siger Tine Theker Stryhn. 

Rapporten, som Finansministeriet og Socialministeriet har fået konsulentfirmaet Deloitte til 
at udføre, har haft som formål at se nærmere på priser samt køb og salg af 
institutionspladser. Rapportens resultater hilses velkommen af Foreningen af Danske 
Døgninstitutioner, der tæller godt 130 døgninstitutioner for udsatte børn og unge over hele 
landet. FADD har eksempler fra sine egne medlemmer på, at kommunerne tager helt op til 
25 procents overpris. Foreningen er bekymret over, at de stigende udgifter tilsyneladende 
bliver brugt som undskyldning for at skære i brugen af institutionspladserne.   
- Vi håber, at rapporten vil sætte gang i en analyse af den reelle udvikling på det sociale 
område. Hvis vi ikke passer på, kan kommunernes handlemåde komme til at true 
velfungerende døgninstitutioner, der i dag tager sig af en stor del af de børn og unge, der 
anbringes udenfor hjemmet, siger Tine Theker Stryhn.  
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