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Vedrørende Ankestyrelsens principafgørelse af 8.dec.2016 

 

 

Odder Kommune vil gerne udtrykke sin tilfredshed med, at KL og 

Børne- og Socialministeriet hurtigt og resolut har reageret på de følger 

for kommunerne og de unge mennsker, som Ankestyrelsens 

principafgørelse af 8.dec. 2016 har fået og vil få i forhold til den 

mellemkommunale refusion i efterværnssager. 

 

Som et eksempel på den nye retstilstands betydning for kommunerne 

kan vi her nedenfor illustrere principafgørelsens økonomiske betydning 

for Odder Kommune: 

 

Krav fra andre kommuner mod Odder Kommune 

 

I Odder Kommune har vi to opholdssteder samt flere familieplejere, der 

har unge mennesker i efterværn fra andre kommuner boende. 

 

Vi har opgjort, hvilke krav fra andre kommuner vi med den nye afgørel-

se kan forvente. 

Opgørelsen viser, at vi for årene 2013-2016 kan forvente krav på samlet 

10,5 mill. kr. 

 

Odder Kommunes krav mod andre kommuner 

 

Odder Kommune har i modsætning til mange andre kommuner valgt at 

beholde handle- og betalingsforpligtigelsen hos unge i efterværn i andre 

kommuner hos os selv i Odder Kommune. Dette for selv at følge den 

unge i efterværn og dermed også selv være bevilgende myndighed i 

forhold til foranstaltninger og øvrige udgifter i forhold til de unge. 

 

Dette betyder imidlertid, at Odder Kommune ikke har mulighed for at 

rejse krav mod andre kommuner. 

 

Aktuelle fremadrettede udgifter 

 

Ud fra principafgørelsen skal Odder Kommune også fremadrettet afhol-

de udgiften til unge fra andre kommuner, der er bevilget efterværn, og 

som opholder sig i Odder Kommune. 
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Side 2/2 

 

Aktuelt er de samlede udgifter til dette ca. 4,3 mill. kr. årligt. 

 

Med henvisning til vores ovennævnte praksis har vi heller ikke fremad-

rettet mulighed for at rejse krav mod andre kommuner, men må selv 

afholde udgifter til ”vores egne” unge i efterværn i andre kommuner. 

 

 

Med den nye principafgørelse vil Odder Kommune således bagudrettet 

skulle afholde udgifter for andre kommuners unge i efterværn, som for 

en periode fra 2013 til 2016 beløber sig til 10,5 mill. kr., og fremadrettet 

udgifter som aktuelt er 4,3 mill. kr. årligt. 

 

Odder Kommune tager til efterretning, at den nye principafgørelse er 

korrekt set ud fra en meget stram ordlydsfortolkning, men finder, at den 

deraf følgende nye retstilstand på området ikke er i overensstemmelse 

med lovens hensigt og ej heller i overensstemmelse med, hvad der er 

rimeligt. 

 

Som anført indledningsvis er vi således meget tilfredse med, at den 

uholdbare retstilstand så hurtigt er blevet taget op af såvel KL som mi-

nisteriet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


