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Hvilke områder er indeholdt i den sociale 

rammeaftalen? 
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Almen området Let specialiseret Moderat 

specialiseret 

Højt specialiseret 
(inklusiv regionalt drevne 

tilbud) 

Lavt Koordinationsbehov Højt 

Kommuner Mellem kommunalt Rammeaftale 

Mest 

specialiseret 

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde 
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Væsentlige formål med udviklingsstrategien er: 

 At kortlægge hvilke udviklingstendenser 

kommunerne oplever i forhold til 

tilbudstyper,  målgrupper m.v. 

 Fastlægge særlige udviklingstemaer 

 

 

Udviklingsstrategien 

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde 



Udviklingstendenser i kommunerne 
 

 Forebyggelse og rehabilitering 

 Fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i 

nærmiljøet 

 Inklusion i normalområdet 

 Udvikling og effekt 

 Krav til hvad der købes – omsorg eller udvikling 

 Rette indsats – til rette pris – til rette borger 

 



Hovedkonklusion  2014  
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 Generelt forventer kommunerne en uændret udvikling 

inden for målgrupperne på det specialiserede 

socialområde og specialundervisning.  

 

 Der er ikke behov for at indgå aftaler mellem kommuner 

eller Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af 

tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015. 

 



Udviklingen i målgrupperne 
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 Borgere i flere målgrupper lever generelt længere 

 Stigning i antallet af børn, unge og voksne med 

udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme).  

 Stigning i antallet af borgere med stofmisbrug,  

alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse. 

 Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning 

 

 

 

 



Fokusområder 
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 Stigning i antallet af hjemløse, særligt de unge 

 Ældre borgere – nye krav til tilbuddene 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser 

 Inklusionsdagsordenens betydning for de højt 

specialiserede tilbud 

 Økonomistyring. Effektiv drift og udviklingen af nye 

metoder 
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 Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse 
(Udpeget af ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 

som særligt tema for 2015) 

 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose 

(Indstilles af embedsmandsudvalget og K29 som særligt tema for 2015)        

 

 

 

Temaer i Udviklingsstrategi 2015 

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde 



Styringsaftalen 2014 
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 Takstudvikling 

 Beregningen af priserne, flere takstgrupper 

 Oprettelse af nye tilbud og lukning af tilbud 

 Principper for samarbejde 

 Tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud  

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde 


