
 
   

 
Høring om serviceniveauer på området for udsatte 
børn og unge 

 

Københavns Kommune har udarbejdet forslag til serviceniveauer på en 

række bestemmelser på det udsatte børne- og ungeområde. Serviceni-

veauerne sendes hermed i høring på Københavns Kommunes hørings-

portal ”Bliv hørt”. Høringsperioden er fra den 25. oktober til den 22. no-

vember 2019. 

Formålet med at beskrive serviceniveauer er at skabe tydelighed og gen-

nemsigtighed omkring den faglige kvalitet og det serviceniveau, som 

Københavns Kommune kan tilbyde børn, unge og familier på det udsatte 

børne- og ungeområde i regi af Socialforvaltningens Borgercenter Børn 

og Unge. 

Serviceniveauerne udgør en vejledende ramme for indsatserne på om-

rådet. Det betyder, at serviceniveauerne anvendes som ramme for vur-

deringen af hvilken type indsatser og niveau for støtte, der som ud-

gangspunkt tilbydes i relation til konkrete sociale problemstillinger og 

behov hos børn, unge og familier. Niveauet afspejler dermed ikke nød-

vendigvis det konkrete niveau for støtte, den enkelte borger vil modtage. 

Serviceniveauerne er udarbejdet inden for den lovgivningsmæssige 

ramme på området samt Københavns Kommunes politiske prioriterin-

ger, budgetmæssige ramme og faglige strategier på det udsatte børne- 

og ungeområde. Serviceniveauerne afspejler således, hvad det er muligt 

for kommunen at tilbyde borgerne inden for den nuværende budget-

ramme. Serviceniveauerne indeholder ikke forslag til servicereduktioner. 

Der er alene tale om en beskrivelse af kommunens nuværende serviceni-

veau. 

Der ønskes bemærkninger til serviceniveauerne med henblik på læse-

venlighed, forståelse og anvendelse. 

Høringssvarene indgår i det videre arbejde med serviceniveauerne. Den 

endelige version af serviceniveauerne behandles af Socialudvalget i Bor-

gerrepræsentationen i december 2019. 

Høringssvar afgives senest d. 22. november på Københavns Kommunes 

høringsportal ’Bliv hørt’ - https://blivhoert.kk.dk/. 
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