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Vedr. Rudersdal Kommunes overtagelse af institutionen Tyringevej, Birkerød 
 
Rudersdal Kommune har ved skrivelse af 10. december 2015 bedt Social- og Inden-
rigsministeriet om at afklare en uenighed mellem kommunen og Region Hovedstaden 
om kommunens overtagelse af regionens institutioner på Tyringevej i Birkerød. Kom-
munen har tillige, såfremt ministeriet er enigt i kommunens opfattelse af sagen, anmo-
det om dispensation fra lovens bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen senest i 
valgperiodens 3. år skal tilkendegive, hvorvidt man ønsker at overtage et regionalt 
tilbud. 
 
En kommunes overtagelse af et regionalt socialt tilbud er reguleret i § 186 i lov om 
social service samt i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om over-
tagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale 
tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensi-
onsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse. 
 
Servicelovens § 186 blev indført ved kommunalreformen i 2007 for at fremme kom-
munal overtagelse af regionale tilbud efter serviceloven. Bestemmelsen blev ændret i 
2014 som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen, således at overtagelse 
nu alene kan ske én gang i hver valgperiode. Det følger således af servicelovens § 
186, stk. 1, at en kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal 
meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år og overta-
gelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år. Formålet er at give de 
regionale tilbud større sikkerhed for fremtidig placering og dermed bedre grundlag for 
planlægning og investeringer. Social- og Indenrigsministeriet har ikke mulighed for at 
meddele dispensation fra denne bestemmelse. 
 
Det fremgår af Rudersdal Kommunes skrivelse til ministeriet, at kommunen den 11. 
september 2015 meddelte regionsrådet, at kommunen overvejer at overtage regio-
nens institutioner på Tyringevej. Meddelelse til regionsrådet vurderes således at være 
sket rettidigt.  
 
Efter § 186, stk. 3, skal regionsrådet på kommunalbestyrelsens anmodning udarbejde 
et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Aftaleudkastet skal 
indeholde en opgørelse over, hvilke aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, 
der skal overføres med tilbuddet, samt hvilke ansatte der skal overføres. Det er efter § 
2 i ovenfor nævnte bekendtgørelse kun de aktiver og passiver mv., der udelukkende 
er knyttet til varetagelse af tilbuddet, som kommunalbestyrelsen overtager. Kommu-
nalbestyrelsen og regionsrådet aftaler selv en frist for, hvornår aftaleudkastet skal 
foreligge. 
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Det fremgår af bemærkningerne til L 38 Forslag til Lov om social service, fremsat den 
24. februar 2005, at Social- og Indenrigsministeriet eller de sociale klagemyndigheder 
ikke kan afgøre uenighed om aftaleudkastet, herunder om hvilke aktiver og passiver, 
rettigheder og pligter samt ansatte, der skal overføres med tilbuddet. En tvist herom 
kan indbringes for domstolene.  
 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Stig Andersen 
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