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Strategioplæg - Nye kommunale samarbejder 
 
 
 
 
Baggrund 
På baggrund af KL og Regeringens samarbejdsdagsorden, har K17 henover de seneste 
måneder drøftet muligheden for nye tværkommunale samarbejder. Afsættet for drøftelserne 
har været todelt. Dels den væsentlige økonomiske udfordring som kommunerne står over for, 
hvor der skal leveres mere for mindre og hvor alle redskaber skal tages i brug hvis servicen 
ikke skal sænkes markant. Dels en oplevelse af, at kommunerne på det seneste er blevet 
overhalet af Folketinget ved en centralisering af opgaver, f. eks. ved etableringen af 
Udbetaling Danmark og senest etableringen af de regionale socialtilsyn, og hvor kommunernes 
indflydelse på den nye opgaveløsning har været begrænset. 
 
Øget tværkommunalt samarbejde har været et tema i de seneste økonomiaftaler mellem 
Finansministeriet og KL. I Økonomiaftalen for 2013 nævnes en lempelse af begrænsningerne 
på kommunernes muligheder for aktivt at deltage i selskaber, samt at det skal være nemmere 
for én kommune at udføre opgaver for en anden kommune. Senest har 
Produktivitetskommissionen påpeget væsentlige forskelle i produktivitetsniveau, såvel i som 
mellem landets kommuner. Der er således intet, der tyder på, at der i de kommende år vil 
være et mindsket fokus på, hvordan den offentlige sektor kan og skal omstilles til at levere 
mere for mindre. 
 

Strategioplægget  

Forudsætningen for et øget tværkommunalt samarbejde er, at der i hver enkelt kommune 
tages konkret politisk stilling til hvilke områder, der potentielt kan samarbejdes om samt 
omfanget af samarbejdet. Strategioplægget skal tjene som indspil til, at kommunerne hen 
over foråret 2014 initierer en lokal og generel drøftelse af muligheden og behovet for at 
igangsætte nye kommunale samarbejder. Drøftelserne skal ende med en afsluttende drøftelse 
i KKR til marts 2014 med henblik på at K17 efterfølgende kan arbejde videre med de 
eventuelle konkrete samarbejder, der vurderes at give værdi lokalt. 
 

Løbende effektivisering gennem tværkommunale samarbejder 

Ved at agere proaktivt og selv effektivisere gennem bl.a. nye tværkommunale samarbejder, 
kan kommunerne i højere grad selv sætte rammer og retning for udvikling af den kommunale 
service og organisering, fremfor at overlade initiativet til Folketinget. Kan kommunerne levere 
en fortsat og løbende effektivisering af opgaverne, mindskes incitamentet til fra centralt hold 
at iværksætte tvungne samarbejder via lovgivning. 
 
Herudover er der en række konkrete fordele ved at samarbejde om funktioner/medarbejdere:  
 
� Kvalitetsløft - Ved at samle medarbejdere med samme funktion i enten i fysiske eller 

virtuelle fællesskaber øges dels muligheden for kollegial sparring, dels øges muligheden for 
at kunne tiltrække de rette faglige kompetencer og samtidig muliggør det en øget faglig 
specialisering inden for et delområde.  
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� Stordriftsfordele - Ved at samle funktioner vil det ofte være muligt at høste betydelige 
stordriftsfordele og dermed nedbringe den enkelte kommunes driftsudgift til en given 
opgave alternativt at få mere service ved et uændret udgiftsniveau.  

 
� Ensartethed – Ved at lade større enheder varetage en funktion, sikres en mere ensartet 

service på tværs af kommunerne, og endvidere minimeres udsving i kvalitet ved eks. 
afgang af medarbejdere.  
 

Opmærksomhedspunkter 
Det forventes, at de enkelte kommuner kun involverer sig i konkrete samarbejder når 
samarbejdet vurderes at være en samlet fordel for kommunen. I den afvejning af fordele og 
ulemper, bør nævnes et par enkelte opmærksomhedspunkter: 
 
Beslutningskompetence 

Når der etableres et samarbejde afgiver – afhængig af emne og organisering – det enkelte 
byråd beslutningskompetence. Muligheden for at justere på serviceniveauer, økonomi og 
retning på indsats begrænses når opgaveløsning flyttes fra kommune over i et tværkommunalt 
samarbejde. Problemstillingen kendes fra indgåelse af diverse funktionskontrakter, der binder 
kommunerne på et fast ikke justerbart udgiftsniveau. Det skal dog bemærkes, at der kan 
findes konstruktioner der muliggør, at der kan vælges individuelle serviceniveauer eller 
forskellige grader af involvering i samarbejdet.  
 
Demokratisk legitimitet 

Når det enkelte byråd ikke har direkte ansvar for opgaveløsningen er der risiko for, at der 
mangler legitimitet bag den konkrete opgaveudførelse. Det kan være svært for borgerne at 
stille det enkelte byråd til regnskab for beslutninger truffet i regi af det tværkommunale 
samarbejde. Der er dog en række funktioner ofte af administrativ karakter (back office), hvor 
hverken borger eller politikere vil opleve, at der er et tab af legitimitet. 
 
Etablerede samarbejder 

K17 kommunerne har allerede etableret en række kommunale samarbejder ligesom der 
allerede nu er nye i støbeskeen. Blandt de allerede iværksatte samarbejder er:   
 

� Fællesudbud Sjælland (FUS) består af 16 K17 kommuner. FUS er et indkøbsfællesskab, 
som skal optimere kommunernes indkøb dels ved udbud af større volumen, dels ved deling 
af kompetencer og ressourcer.  FUS er organiseret som et forpligtende samarbejde med et 
arbejdende formandskab, der pt. består af Næstved, Ringsted og Guldborgsund 
kommuner. 

 
� Velfærdsinnovation Sjælland (VIS) består af alle K17 kommuner. VIS skal styrke udvikling, 

implementering og udbredelse af velfærdsteknologi- og services i samarbejde med de 
deltagende kommuner.  VIS har egne medarbejdere og er organisatorisk forankret i 
Holbæk Kommune. 

 
Organisering– subregionalt, regional og nationalt  

Organiseringen af nye samarbejder varierer fra opgaveområde til opgaveområde. Nogle 
opgaveområder egner sig bedst til et samarbejde på subregionalt niveau eks. i en geografisk 
klynge. Andre opgaveområder kan der med fordel samarbejdes om på regionalt niveau, og 
atter andre skal løftes på nationalt niveau. Enten fordi opgaveområdet allerede behandles 
nationalt, eller fordi samarbejdet forudsætter en ændret lovgivning. Endvidere kan en række af 
opgaveområderne både organiseres i et kommunalt samarbejde og/eller ved fælles 
konkurrenceudsættelse.       
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Samarbejdet kan ske inden for rammerne af fælles sekretariater (eks. VIS) eller 
projektorganisationer (eks. FUS). Ofte er de eneste muligheder for at kommuner går sammen 
om udførelse af en kommunal opgave vedr. ”serviceydelser” (ikke ”myndighedsydelser”) et 
såkaldt § 60-selskab, ved at en kommune udfører en kommunal opgave vedr. ”serviceydelser” 
for en anden kommune ved at indgå en direkte aftale kommunerne imellem, eller via et 
aktieselskab m.v. med delvis privat kapital.  
 
De nuværende juridiske rammer umulig- eller besværliggør i visse tilfælde, at stordriftsfordele 
kan realiseres. K17 har henvendt sig til KL med henblik på, at en smidiggørelse af 
kommunernes muligheder for at samarbejde om udførelse af kommunale opgaver bliver et 
emne i forhandlingerne af den kommende økonomiaftale.  
 
Potentielle opgaveområder til potentialeafklaring (ikke prioriteret rækkefølge) 

I det følgende gennemgås indledningsvis de otte opgaveområder, som K17 har peget på som 
de mest oplagte i forhold til en yderligere potentialeafklaring. Der er ikke tale om en prioriteret 
eller udtømmende liste, men i stedet et inspirations-/idékatalog. Det er ligeledes vigtigt at 
gøre klart, at der ikke er tale om, at alle potentielle samarbejder tænkes realiseret, eller at alle 
kommunerne nødvendigvis skal medvirke til de samarbejder, der arbejdes videre med.  
 
Efterfølgende præsenteres kort en række yderligere opgaveområder, som vurderes at have 
længere udsigter til en eventuel yderligere potentialeafklaring. 
 
De otte opgaveområder er: 

• Udvidelse af FUS – indkøb og udbud 

• Administrative fællesskaber 

• Beredskab  

• Velfærdsteknologi 

• Turisme 

• Myndigheds- eller myndighedsforberedende opgaver 

• Befordring 

• Forsyning 

 
1. Udvidelse af FUS – indkøb og udbud  

På nationalt niveau er et øget samarbejde mellem kommunerne i forhold til indkøb og 
udbud allerede eksplicit formuleret i Økonomiaftalen for 2012, hvori SKI fik til opgave at 
gennemføre forpligtende udbud med en stor del af kommunerne som deltagere. De 
forpligtende udbud er fremhævet igen i Økonomiaftalen 2014, hvor kommunerne forpligter 
sig til at følge op på anvendelsen af de forpligtende aftaler. Anden fase af de forpligtende 
udbud er igangsat og vil blive gennemført frem mod 2015. De forpligtende udbud er i 
første omgang begrænset til meget standardiserede områder, hvor der er erfaring for at 
kunne hentes markante gevinster. Til mere sammensatte og komplekse opgaveområder, 
ville en mindre deltagerkreds i forhold til et samlet udbud være at foretrække. 
 
Det tværgående udbudssamarbejde mellem kommunerne i region Sjælland, FUS, kan 
udvides til et mere formelt samarbejde for enten hele regionen eller i subregionale 
netværk, som kan være bedre egnet til udbud af opgaver, hvor afstande og lokale lagre 
kan være en vigtig faktor, som eksempelvis inden for hjælpemiddelområdet, Vej & Park-
opgaver o.l.  
 
Ud over FUS findes der en række tværkommunale indkøbs-/udbudssamarbejder: 
Fællesindkøb Fyn, Indkøbsfællesskabet HHO, Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN), Jysk Fællesindkøb, 
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KomUdbud, Limfjord Vest, Spar 5, Sydjysk Kommuneindkøb, Sønderjysk Udbuds Samarbejde, 

Vestegnens Indkøbsforum, Aalborg-Modellen. 

 
Potentiel organiseringsform 
Udvidelsen af FUS vil mest oplagt kunne organiseres som et regionalt eller subregionalt 
samarbejde. Organisatorisk kunne det udvidede samarbejde i forhold til indkøb og udbud 
med fordel placeres i én specifik kommune, med et sekretariat og et antal medarbejdere 
dedikeret til opgaven. De øvrige kommuner ville derefter betale for opgaveløsningen efter 
en defineret fordelingsnøgle. En sådan løsning ville også understøtte fælleskommunale 
udbud med større volumen.  
 

2. Administrative fællesskaber  
Der er et vedvarende fokus på administrative effektiviseringer i kommunerne, som det 
blandt andet kommer til udtryk i Økonomiaftalen 2014. Relevante opgaveområder, hvor 
arbejdsopgaverne er relativt standardiserede, kunne være lønadministration og IT-
området.  
 
De hidtidige erfaringer med udlicitering af lønadministrationen er dog i bedste fald 
blandede, og størstedelen af de kommuner, som har udliciteret opgaven, har hjemtaget 
den igen, da den leverede ydelse har været for dyr og for dårlig.  
 
En række af K17-kommunerne deltager allerede i en arbejdsgruppe, som har til opgave at 
kortlægge, hvilke muligheder kommunerne har for at skabe en fælles, effektiv 
ressourceudnyttelse på it-området. Arbejdsgruppen har peget på 10 mulige emner for 
”klyngedannelse” eller fællesskaber mellem flere kommuner. Arbejdsgruppens resultater 
præsenteres i en særskilt sag og nævnes blot her for fuldstændighedens skyld. 
 
Potentiel organiseringsform 
De administrative fællesskaber kan med fordel organiseres som subregionale eller 
regionale fællesskaber, afhængig af det konkrete opgaveområde. Et alternativ til 
kommunalt baserede, administrative fællesskaber er fælles udbud af opgaverne, som det 
vil være mest relevant at benytte på de områder, hvor der findes kompetente, private 
udbydere til at byde ind på opgaven.  
 

3. Beredskab 
Deloitte har i 2013 gennemført en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, 
herunder bl.a. det kommunale beredskab. Analysen pegede på effektiviseringsgevinster 
inden for den nuværende organisering, og endvidere på fire mere effektive scenarier for 
fremtidig organisering på området. Scenarierne er: 
- A: Flere tværkommunale samarbejder 
- B: Tolv tværkommunale beredskabskredse 
- C: Tolv statslige beredskabskredse 
- D: Fem statslige beredskabskredse 
 
Rapporten og de tilhørende analyser kan findes her. 

 
I forbindelse med forsvarsforliget er der indregnet en besparelse på de kommunale 
beredskaber, så der vil med al sandsynlighed blive taget fat på effektiviseringer inden for 
området. Det er dog endnu for tidligt at sige præcis hvad der kommer til at ske og hvornår.  
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Potentiel organiseringsform 
Flere sjællandske kommuner er allerede engageret i subregionale samarbejder på 
beredskabsområdet. Kommunerne på Fyn arbejder i 2013 også i retning af et fælles 
beredskab. Der skal fremlægges forskellige modeller primo 2014, og de første beregninger 

peger på et besparelsespotentiale på ca. 6 mio. kr. Læs mere her. 
 
De eksisterende subregionale samarbejder kan fremadrettet suppleres med nye og/eller 
udbygges til at rumme flere kommuner pr. samarbejde. På lidt længere sigt kan potentialet 
i et fælles regionalt beredskabssamarbejde afklares. 
 

4. Velfærdsteknologi 
Velfærdsteknologi er på den nationale effektiviseringsdagsorden, og de sjællandske 
kommuner er alle 17 med i Velfærdsinnovation Sjælland. Samarbejdet vil eventuelt kunne 
udvides i forlængelse af en foreløbig evaluering, men det vil foregå i en selvstændig sag til 
K17/KKR. Området nævnes alligevel her for fuldstændighedens skyld. 
 
Samarbejdet om velfærdsteknologi vil kunne understøttes af det ny Center for 
Velfærdsteknologi, som KL har etableret for nylig. Centeret er en del af udmøntningen af 
den nye fællesoffentlige Strategi for Velfærd, som Regeringen, kommunerne og regionerne 
lancerede den 30. september 2013. 
 
Potentiel organiseringsform 
Velfærdsinnovation Sjælland fungerer på regionalt niveau. 
 

5. Turisme 
Regeringen nedsatte Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi i 2012 med henblik på 
at komme med anbefalinger til at styrke vækstvilkårene inden for dansk turisme. 
Vækstteamets rapport kan ses her. 

 
Rapporten peger på, at turismeindsatsen i dag er spredt ud på flere aktører uden en 
egentlig fælles koordinering. Regionerne plus Bornholm har hver deres regionale 
turismestrategi, mens VisitDenmark laver markedsføring og branding af Danmark i 
udlandet. Hertil kommer kommunernes lokalt forankrede turismeindsats, som også består 
af en væsentlig frivillig indsats.  
 
Vækstteamet lægger vægt på, at samarbejdet mellem turismens aktører udvikles 
yderligere i de kommende år. Fremadrettet bør turismens aktører derfor samles og aftale 
fælles strategier og konkrete samarbejdsforhold. Der bør også samarbejdes om 
nytænkning, ligesom aktørerne i højere grad med fordel kan dele viden, inspiration og 
forslag til slagkraftige projektforslag til gavn for vækst i turisme og oplevelsesøkonomien. 
 
Østdansk Turisme (ØDT) har iværksat et tværkommunalt branding-projekt, som 15 af de 
17 kommuner i region Sjælland deltager i. Ønsket om at øge den kommunale finansiering 
fra 1 kr. pr. indbygger til 2,5 kr. pr. indbygger er dog for nylig blevet afslået i K17.  
 
Potentiel organiseringsform 
I forhold til turismeområdet er det oplagt at fastholde et koordinerende samarbejde på 
tværs af kommunerne i regionen. Oplevelser, overnatningsmuligheder m.v. er ikke 
nødvendigvis sammenhængende inden for kommunegrænser, og for at sikre den 
nødvendige volumen i forhold til eksponering og branding vil et regionalt samarbejde 
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ligeledes være den bedste løsning. Der vil stadig skulle løftes en lokal indsats i de enkelte 
kommuner, og derfor fortsat være et behov for lokale turismeaktører.  
 
Det tværkommunale samarbejde vil enten kunne organiseres i ØDT-regi eller en 
tilsvarende organisering, som kan varetage det strategiske og tværgående 
turismesamarbejde, og samtidig understøtte og koordinere indsatser for de lokale 
turismeaktører. 
 

6. Myndigheds- eller myndighedsforberedende opgaver  
( F.eks. den tekniske del af byggesagsbehandling, husdyrgodkendelser, o.l.) 

Selvom den egentlige myndighedsbehandling i kommunerne (indtil videre) ikke kan udføres 
i sin helhed af andre, kan der med fordel etableres faglige fællesskaber mellem kommuner, 
hvor der videndeles og udføres myndighedsforberedende opgaver. På en lang række 
områder afgøres sagerne administrativt uden politisk behandling. Denne type sager kan 
kommuner samarbejde om, enten ved at købe specialiserede medarbejderydelser hos 
hinanden, gennem bedre ressourceudnyttelse, eller gennem mere formaliserede 
samarbejder.  
 
Flere kommuner har erfaring med subregionale fællesskaber inden for forskellige områder. 
Fire nordsjællandske kommuner har eksempelvis oprettet et egentligt Center for Byggesag, 
som et ”center uden vægge”, hvor medarbejderne bliver siddende i deres respektive 
kommuner, men i meget høj grad formaliserer samarbejdet. Ift. byggesagsbehandling, er 
der også i dag mulighed for, at dele af sagsbehandlingen kan udføres af et autoriseret, 
privat rådgivningsfirma.  
 
Det overordnede ansvar for behandlingen af sagerne vil til enhver tid ligge i den 
”oprindelige” kommune.  
 
Potentiel organiseringsform 
Samarbejder om myndigheds- eller myndighedsforberedende opgaver organiseres mest 
fordelagtigt i subregionale eller eventuelt regionale samarbejder. 
 

7. Befordring 
Effektiviseringsgevinster ved omlægning af de kommunale befordringsordninger gennem 
bl.a. forbedret planlægning og overdragelse af opgaver til trafikselskaber, er skrevet ind i 
Økonomiaftalen 2014. I 2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 
mio. kr. i 2017. Der følges op på befordringsområdet i de kommende økonomiaftaler. 
 
Baggrunden er en analyse af området, gennemført af Deloitte. Deloitte-rapporten fra 
2012(tal fra 2010) peger på store udgiftsforskelle mellem de otte undersøgte kommuner. 
Analysen kan findes her. Deloitte påpeger, at der både er gevinster ved at arbejde med befordring 

lokalt, i klynger samt regionalt. 
 
Potentiel organiseringsform 
Befordringsområdet er i høj grad på en national dagsorden, og der er muligheder for både 
regionale og subregionale samarbejder, ligesom de enkelte kommuner kan opnå egne 
effektiviseringsgevinster lokalt.  
 

8. Forsyning 
En række kommuner i regionen med Roskilde, Holbæk og Lejre i spidsen arbejder på en 
fælles potentialeafklaring af mulighederne for at fusionere kommunernes 
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forsyningsvirksomheder. Afklaringen vil blandt andet fokusere på: 
- Kvaliteten i opgaveløsningen. 
- Stordriftsfordele 
- Muligheder for at understøtte erhvervsudvikling gennem indkøb og samarbejder.  
 
Afklaringen af eventuelle muligheder er kompleks, i det forsyningsselskaberne er 
selvstændige virksomheder med egne bestyrelser, men er ejet af kommunerne. Samtidig 
udfører forsyningsvirksomhederne forskellige opgaver, så der vil indledningsvis blive 
fokuseret på affald, vand, spildevand og varme. 
 
Potentiel organiseringsform 
Potentialeafklaringen afdækker mulighederne for sub-regionale samarbejder, men der 
kunne på lidt længere sigt afdækkes muligheder for et fælles regionalt samarbejde. 
 
Et samarbejde mellem kommuner på regionalt eller sub-regionalt niveau vil ikke 
umiddelbart påvirke kommunernes budgetter, da forsyningsområdet er udskilt i 
selvstændige forsyningsvirksomheder. Der vil derimod kunne opnås besparelser for 
forbrugerne og ikke mindst virksomhederne.  

 
 

Yderligere opgaveområder 

Potentielt 

samarbejdsområde 

Mulig organisering Bemærkninger (erfaringer + rapporter + links) 
samt argumentation hvorfor, at emnet er valgt. 

Vej og Park Fælles udbud BDO har i 2012 gennemført en analyse af 
potentialet for stordriftsfordele i kommunerne for 
KL. Analysen omhandler områderne Vej og Park, 
hjælpemiddelområdet og tandpleje. Analysen 
kan ses her 
 
Inden for Vej og Park peger analysen på:  
 
� Potentiale for reducerede udgifter til 

udvikling og implementering af fælles 
digitaliserede servicestandarder og niveauer, 
som jfr. BDO er en central udviklingsopgave, 
hvis kommunerne skal sikre effektivisering 
gennem konkurrenceudsættelse/samdrift 
samt harmonisering af serviceniveauet. 

 
� Stordriftspotentialet på udnyttelsen af 

specialistkompetencer er specielt stort på vej 
og park-området, hvor der er en række 
specialistkompetencer, som i små og 
mellemstore kommuner ikke udnyttes fuldt 
ud, og som derfor kunne opnå en højere 
produktivitet ved større enheder. Specielt 
vagt og udkald i forhold til vinterberedskabet 
er her et oplagt eksempel.  

 
� På vej og park-området er der også et højt 
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stordriftspotentiale i forhold til udnyttelse af 
specialmaskinel (fejemaskiner, lastbiler, 
grødeafskæring mv.), da specielt mindre og 
mellemstore kommuner i dag ikke udnytter 
deres maskinel optimalt. 

Call-center Nationalt/regionalt Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) er 
ved at analysere på en landsdækkende løsning. 
Grundlaget for dette eller et større samarbejde 
er endnu ikke til stede. 
 
Der er 6 kommuner i regionen, heriblandt 
Holbæk, der samarbejder om chatfunktion, men 
potentialet vurderes at være begrænset. 

Tilsyn - social Udvidelse af 
opgaveportefølje 
for Socialt tilsyn 
Øst  

Der er iværksat et analysearbejde ift. en 
udvidelse af opgaveporteføljen for Social Tilsyn 
Øst. 
 
Socialtilsyn Øst har udarbejdet et katalog over 
en række tilkøbsydelser, som vil blive tilbudt 
kommunerne fra den 1. januar 2014. De enkelte 
kommuner kan opnå besparelser ved at købe 
tilsynsydelser hos Socialtilsyn Øst frem for selv 
at skulle varetage opgaven.   

Tandpleje Sub-regionale 
samarbejder 

BDO-analysen fra 2012 viser, at der er 
betydelige effektiviseringspotentialer ved at 
drifte den kommunale tandpleje anderledes, 
end man gør mange steder i dag – det gælder 
den almindelige børne- og ungetandpleje og i 
særdeleshed tandreguleringsområdet. 
 
Jfr. BDO kan antallet af fysiske enheder ved 
samdrift kan reduceres med de deraf afledte 
færre udgifter til drift af bygninger osv. 
Samtidigt kan færre enheder på specielt 
tandreguleringsområdet være et nødvendigt 
tiltag for at kunne rekrutterede den ønskede 
specialiserede arbejdskraft og sikre 
forsyningsforpligtelsen. 
 
Halsnæs Kommune har i 2012 fået udarbejdet 
en analyse af tandpleje, som indeholder 
anbefalinger om at undersøge mulighederne for 
at etablere et § 60-selskab på 
tandreguleringsområdet med en eller flere 
omkringliggende kommuner med henblik på at 
dele investeringer i udstyr, lokaler og nedbringe 
enhedsomkostningerne og fastholde den faglige 
kvalitet.  
 
Der er erfaringsmæssigt 
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effektiviseringsgevinster forbundet med 
etablering af større organisatoriske enheder 
inden for de fleste fagområder og brancher. 
Gevinsterne realiseres typisk gennem 
mindskede udgifter på følgende områder: 
 
� Færre m2, hvilket betyder mindsket husleje 

og færre afledte udgifter til rengøring, el, 
vand, varme og vedligeholdelse 

� Mindre spild på forbrugsartikler 
� Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse og 

bedre kapacitetsudnyttelse i forhold til både 
administrative opgaver og kerneopgaver 

� Større mulighed for rekruttering og sikring 
af et højt kvalificeret fagligt miljø 

� Mindske sårbarheden ved stillingsledighed 
så ventelister undgås ved tandreguleringen 

 
De fire kommuner i Kbh. Syd-samarbejdet har 
tidligere undersøgt mulighederne for et 
samarbejde inden for tandplejen.  
 
Undersøgelsen viste, at det er forbundet med 
udfordringer at etablere tværkommunale 
samarbejder på området pga. bl.a. lov om 
børnetandpleje, som fastslår at kommunen ikke 
kan skille tandreguleringer fra kommunal 
tandpleje. 

Hjælpemidler Subregionale/ 
regionale 
samarbejder 

BDO-rapporten fra 2012 peger på, at der inden 
for hjælpemiddelområdet er potentiale for 
effektiviseringer gennem harmoniserede 
serviceniveauer, da kommunernes 
serviceniveauer ofte varierer betragteligt. 
Endvidere pegede rapporten på, at deling af best 
practice muliggør effektvisering af ydelsen uden 
en tilsvarende kvalitetsforringelse.  
 
Nogle kommuner i regionen har allerede 
iværksat tværkommunale samarbejder inden for 
området. 
 
Det skal inddrages i overvejelserne, at 
organisationsform og praksis er forskellig fra 
kommune til kommune.  

Vagt og sikring Fælles udbud  

Madservice Fælles udbud  

Virksomhedscentre/ 
jobcenter 

  

Tilsyn – miljø   
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2.2 Tema: Social – Udviklingsstrategi 2015- det 
specialiserede socialområde og udervisningsområde 



Rammeaftale 2015
Udviklingsstrategi for det specialiserede 
socialområde og 
specialundervisningsområdet. 

Kommunerne i region Sjælland og 
Regionen Sjælland
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Sammenfatning:

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge 
rammeaftalelovgivningen årligt senest 1. juni indgå en aftale om udvikling på det 
specialiserede social- og undervisningsområder. 

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det 
specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har 
tilsluttet sig. 

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov 
for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet 
skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder der skal arbejdes med i det 
pågældende år.

Kapacitetsbehov 
På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på 
kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for 
regulering i antal af pladser er yderst begrænset. 

Det bør dog bemærkes at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves 
generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. 
kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- & lands-
delsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og 
indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. 

Fokusområder
Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder 
med i det pågældende år. 

Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region
Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. 
Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med. 

Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået 3 andre fokusområder, som der var 
opbakning til. Fokusområderne for 2015 er:

1) Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse

2) Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de 
unge (15-25 år)

3) Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt 
fokus på organisering & finansiering af udvikling. 

4) Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25 år)
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Udviklingsstrategien for 2015 er udarbejdet på baggrund af de 17 kommuners 
tilbagemeldinger om forventede ændringer i udbud og efterspørgsel og netværksgruppernes 
tilbagemelding indenfor de enkelte delområder samt de nævnte drøftelser om fokusområderne.
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Indledning

Nærværende udviklingsstrategi er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region 
Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet.

Det specialiserede socialområde består af områderne:

 Børn og unge
 Voksne handicappede1

 Voksne sindslidende
 Hjælpemidler
 Sikrede institutioner
 Personer med misbrug
 Herberg og forsorgshjem
 Kvindekrisecentre

Specialundervisningsområdet består af områderne:

 Specialundervisning for børn
 Specialundervisning for voksne

Rammeaftalen – inkl. udviklingsstrategien - anvendes på følgende typer af tilbud i regionen:

 Særlige dagtilbud for børn og unge
 Særlige klubtilbud for børn og unge
 Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier 
 Opholdssteder for børn og unge
 Døgninstitutioner efter SEL § 66, nr. 6. 
 Tilbud om behandling af stofmisbrugere
 Beskyttet beskæftigelse 
 Aktivitets- og samværstilbud 
 Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. 
 Hjælpemiddelcentraler
 Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation 

eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene 
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, 
stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

 Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap 
 Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af 

styringsaftalen

Rammeaftalen – inkl. udviklingsstrategien - anvendes på følgende typer af 
specialundervisningstilbud i regionen:

 De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet
 Undervisningstilbud for personer med tale-, høre eller synsvanskeligheder 

(kommunikationscentre).
 Rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud.

Kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal i forbindelse med fastlæggelse af 
udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordinering om de mest specialiserede lands- og 

1  Voksne udviklingshæmmede, fysiske handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade.
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landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, og sikre indbyrdes koordinering mellem de 
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. 

Til dette formål er nedsat et tværregionalt koordinationsforum, bestående af repræsentanter 
fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem 
Kommunekontaktråd (KKR), som er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende 
koordinering af de berørte områder. Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de 
fælleskommunale rammeaftalesekretariater én samlet beskrivelse af ændringer i kapacitet og 
efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de af tilbuddene omfattende målgrupper. 
Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra tilbuddenes driftsherrer og samtlige kommuner. 

Der er i 2014 syv landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med 
sikrede afdelinger. De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud i Region 
Sjælland er: Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs og Kolonien Filadelfia. De sikrede afdelinger i 
Region Sjælland er: Bakkegården og Stevnsfortet. Oversigt over lands-& landsdelsdækkende 
tilbud og sikrede afdelinger er vedlagt i bilag.

Regionerne eller en eller flere kommuner skal etablere tilbud efter § 108 i lov om social service 
til personer som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, som har betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne og hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne 
eller i Grønland.  

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. 
rammeaftalelovgivningen, men de 17 kommuner i region sjælland har valgt at koordinere de  
tilbud (specialskoler),hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet - gennem dette 
eksisterende tværkommunale samarbejdsforum som styregruppen for rammeaftalen udgør og 
politisk koordineres i KKR. Tilbud , hvor mere end 5 kommuner bruger tilbuddet indgår  i en 
allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem som er gældende for den egentlige 
rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale. Allongen er 
vedlagt i bilag.

Tilbud i Rammeaftalen kan kategoriseres på følgende 3 typer:

1) Tilbud hvor driftskommunen ikke har planlagt salg af pladser til andre kommuner. 
(Lokale tilbud).

2) Tilbud hvor driftskommunen har indgået aftale med en eller flere andre kommuner om 
anvendelse af tilbuddet. (Klynge-tilbud).

3) Tilbud, hvor der ikke er indgået konkret aftale mellem driftskommunen og en eller flere 
andre kommuner om anvendelse af tilbuddet, og hvor en stor del/størstedelen af 
pladserne på mere markedslignende vilkår anvendes af andre kommuner, evt. også af 
kommuner uden for regionen. (Regionalt orienterede tilbud). 

Oversigt over de enkelte tilbud sker ved udtræk fra Tilbudsportalen og disse fremgår af 
Rammaftale Sjællands hjemmeside (www.rs17.dk). Alle offentlige tilbud er omfattet af 
rammeaftalen, mens private tilbud ikke er omfattet af rammeaftalen.
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Ændringer og aktiviteter

Siden sidste udviklingsstrategi medio 2013 har været følgende ændringer og aktiviteter:

Styregruppen for rammeaftale Sjælland har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL medio 
2013 udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som er vedlagt i 
bilag til styringsaftalen for 2014. Styregruppen har ligeledes i 2013 gennemført 1. del af 
projektet om senhjerneskadede der er nævnt i udviklingsstrategien for 2014. I 2013 er 
gennemført en kategorisering af de mest specialiserede tilbud som danner grundlag for 
arbejdet med fokusområdet om forpligtende samarbejde i 2014. 

13. november 2013 er indgået en ny aftale om det specialiserede socialområde: Aftale om en 
kvalificeret indsats for grupper med særlige behov som bidrager til at udmønte rammeaftalen 
om justering af kommunalreformen af 26. juni 2013. Lov om opfølgning på evaluering af 
kommunalreformen er sendt i høring ultimo januar 2014. 

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov indebærer etablering af en ny 
dialog-baseret koordinationsstruktur og vidensopbygning på det mest specialiserede 
socialområde og området for den mest specialiserede specialundervisning, som forankres i 
Socialstyrelsen. I forhold til den mest specialiserede specialundervisning deles kompetencen 
mellem Socialstyrelsen og Under-visningsministeriet. Koordinationsstrukturen skal udvikles 
løbende og være fuldt implementeret den 1. juli 2015. Social-, børne- og 
integrationsministeren vil følge udviklingen af den nationale koordinationsstruktur i tre år efter 
den første udmelding 1.november 2014. Lovforslaget forventes fremsat marts 2014.

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsynet skal udarbejde en 
årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariaterne for rammeaftalen og 
socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Rapportens 
konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det 
almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og 
regionsrådet. Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 drøftes i forbindelse med 
styringsaftalen for 2016, og at eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i 
udviklingsstrategien for 2017. Kommuner, Region og Socialtilsyn Øst vil i 2015 fortsætte 
dialogen og det gode samarbejde, som hidtil har været gældende. Den indsigt i kvaliteten i 
tilbuddene, som tilsynet giver, er vigtig for kommuner og region i arbejdet med at fastholde og 
udvikle kvaliteten i tilbuddene.

Bekendtgørelse(BEK)nr. 205 af 13/3-2011 som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen 
og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område er afløst af BEK 1021 af 20/8-2013 
med tilføjelser pga. lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/6-2013) og etablering af børnehuse 
(BEK 1153 af 10/1-2013). Ift. specialundervisningsområdet gælder BEK nr 381 af 28/4-2012.
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Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov 
for oprettelse af nye pladser og tilbud. Den skal kunne anvendes i den enkelte kommune som 
input til budgetforhandlingerne og give anledning til en politisk drøftelse. 

Følgende emner SKAL indgå i udviklingsstrategien:

 Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.
 Konsekvenser af udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. Udviklingsplanen 

skal udformes af driftsejeren, men planen kan have betydning for det nuværende antal 
pladser, indholdet i tilbuddet m.v.

 Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/ botilbud og særlige 
forpligtelser vedr. tilbud til Grønland og Færøerne. 

 Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (udtræk fra Tilbudsportalen). 

Følgende KAN indgå:

 Den faglige udvikling i tilbuddene.
 Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud.
 Udvikling i behov og deraf afledte behov for tilbud.
 Forebyggende foranstaltninger.
 Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere.

For specialundervisningsområdet skal udviklingsstrategien have fokus på den faglige udvikling i 
de omfattede tilbud, fleksibilitet i anvendelse af tilbuddene samt behov for oprettelse af nye 
pladser og tilbud. 

Følgende emner SKAL indgå i udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet:

 Faglig udvikling på baggrund af udvikling i behov det foregående år 
 Mulighed for fleksibel anvendelse af eksisterende undervisningstilbud
 Samlet skøn over behov for regulering i antal pladser og eller undervisningstilbud

Følgende emner KAN indgå i udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet:

 Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan aftale at udviklingsstrategien 
kan indeholde yderligere elementer. 

 Kommunalbestyrelserne skal desuden sørge for at de relevante brugerorganisationer 
bliver inddraget i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien.

Ifølge lovgivningen skal kommunerne fra rammeaftale 2012 og frem ikke længere bidrage med 
input til Rammeaftalen via en ”Kommunal Redegørelse”.

Det betyder at oplysninger fra kommunerne og Regionen fra Rammeaftale 2012 og frem er 
skabt på baggrund af et enkelt spørgeskema, hvor kommuner og Region er blevet bedt om at 
beskrive hvorvidt der er ændringer i udbud/efterspørgsel på de forskellige områder, baseret på 
hvad de faktisk forventer at ville efterspørge og udbyde.

Rammeaftalens udviklingsstrategi bygger derved på kommunernes og regionens årlige 
tilbagemeldinger om forventede udbud og brug af pladser.
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Konkret er kommunerne/Regionen blevet spurgt om: 

Hvor forventes der at ske ændringer i forhold til Rammeaftalen for 2014? 

I svarene har Kommunerne anført under hvilke paragraf-områder ændringerne forventes – 

Konkret drejer det sig om følgende områder og paragraffer i Sociallovgivningen (Lov om social 
service):

 Børn og unge (§ 32, 36, 66, 67)
 Stofmisbrug ( § 101, 103, 104, 105, 107 og 108)
 Voksne Handicappede (§ 103, 104, 105, 107 og 108)
 Voksne Sindslidende (§ 103, 104, 105, 107 og 108)
 Herberg og Forsorgshjem (§ 110)
 Kvindekrisecentre (§ 109)

Samt følgende områder og paragraffer i lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for 
voksne:

 Specialundervisning for børn (iht. Folkeskolelovens § 20, stk 3) herunder lands- og 
landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år 

 Specialundervisning for voksne (iht.Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2 
og  § 1, stk 3.)

 Specialundervisning for børn (iht. Folkeskolelovens § 20, stk. 2), herunder specialskoler 
og klasser.

Ift. de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger varetages koordinering og 
samarbejde om udvikling og kapacitet i samarbejde mellem de 5 regioner og kommunerne. 
Spørgsmål om udbud og efterspørgsel af pladser mv. indgår derfor også i spørgeskema til de 
kommunale redegørelser.

Ud af de 17 adspurgte kommuner har 13 kommuner ændringer ift. indberetningen til 
Rammeaftale 2014 og 4 Kommuner har ingen ændringer.

Region Sjælland har ligeledes ingen ændringer for de institutioner som regionen har ansvaret 
for. 

I nedenstående tabeller er vist fordelingen af kommunernes og regionens indberetninger af 
ændringer i forhold til de enkelte paragraf-områder i serviceloven samt § 105 i 
almenboligloven. Køge har desuden indberettet ift § 44/52 og Greve har yderligere indberettet 
ift. § 115 . Se bilag 1 for oversigt over de enkelte paragrafområder.
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Indberetning af ændringer – Paragraf og Kommune/Region
Paragraf Kommuner og Regionen
§ 32 Ingen kommuner
§ 36 Greve
§ 52/44 Køge
§ 66 Holbæk, Vordingborg, Næstved
§ 101 Solrød
§ 103 Køge, Slagelse, Sorø
§ 104 Slagelse
§ 105 Greve, Slagelse, Vordingborg, Faxe
§ 107 Greve, Kalundborg, Roskilde, Slagelse, Lolland
§ 108 Greve, Roskilde, Slagelse, Faxe 
§ 109 Greve, Køge, Lejre, Slagelse
§ 110 Greve, Køge, Lejre, Roskilde
§ 115 Greve

Indberetning af ændringer – Paragraf og Kommune/Region
Paragraf / Område Kommuner og Regionen
Folkeskoleloven § 20, Stk. 2. Sorø
Kommunikationscentre på 
specialundervisningsområdet 
(Lov om specialundervisning 
§ 1, Stk 3)

Ingen ændringer

Lands- og landsdelsdækkende 
tilbud (sociale tilbud og 
specialundervisningstilbud) 
(Lov om specialundervisning 
§ 1, Stk 2)

Ingen ændringer

Sikrede afdelinger Ingen ændringer

Indberetning af ændringer – Kommune/Region
Ingen indberettede ændringer Guldborgsund, Odsherred, Ringsted, Stevns, Region 

Sjælland
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Konklusion i forhold til kommunernes indberetninger:

På baggrund af Regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på 
kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for 
regulering i antal af pladser er yderst begrænset. 

Det bør dog bemærkes at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves 
generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. 
kontanthjælpsreformen.

På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til 
udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. 

I det følgende gives et kort overblik i forhold til serviceområderne: 

1) Børn og unge

2) Misbrug

3) Voksne handicappede

4) Voksne sindslidende

5) Herberg og Forsorgshjem

6) Kvindekrisecentre

7) Specialundervisning for voksne

8) Specialundervisning i folkeskolen 

9) Hjælpemidler

10)Lands- og landsdelsdækkende tilbud og Sikrede afdelinger

Desuden har netværksgrupperne givet tilbagemelding indenfor deres delområder: Børn og 
Unge, Voksne handicappede, Voksne sindslidende og Specialundervisning for voksne. Der er 
ikke nedsat faste netværksgrupper for de øvrige delområder. 

Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger på de enkelte serviceområder er vedlagt i 
Appendiks.

1)Børn og unge

Overblik
5 kommuner melder om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser. Holbæk forventer at 
efterspørge færre pladser indenfor ungeanbringelser, mens Køge forventer at efterspørge flere 
døgnpladser til børn/unge med autisme. Vordingborg har behov for et familiebehandlingstilbud 
til familier med børn 0-6 år i døgnregi/delvist døgnregi og for aflastningstilbud 
(døgn/dagaflastning) til børn (med/uden funktionsnedsættelser). 
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Greve forventer at udbyde STU fra 2014 og overvejer at tilknytte et fritidstilbud, mens 
Næstved forventer færre opholdssteder. Ift. udviklingen på området oplever Lejre at det i 
enkelte tilfælde har været svært at finde egnet opholdssted til børn og unge med behov for et 
meget specialiseret tilbud indenfor rammeaftale-tilbuddene, mens Næstved arbejder på en 
kvalificering af familieplejen. Vordingborg åbner i løbet af 2014 en døgninstitution og et eller 
flere aflastningshuse.

Netværksgruppens tilbagemelding
Netværket har drøftet at der bør være fokus på indhold og udvikling af de relevante tilbud, 
således at de mest nødvendige faglige kompetencer kan bevares. Der skal være fokus på 
rådgivning af kommuner/andre institutioner og tilbud frem for fokus på døgntilbud. 

Netværket anbefaler styregruppen, at drøfte udviklingen på landsplan frem for rammeaftalens 
drøftelser af udbud/efterspørgsel i regionen. Nogle tilbud findes kun få steder hvorfor det ikke 
giver det korrekte billede alene at drøfte regionens tilbud.

2)Misbrug

Overblik
Tre kommuner melder om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser. 
Faxe kommune mangler 1 til 2 pladser om året på et botilbud til mennesker som lider af svære 
sindslidelser med truende og destruktiv adfærd, mens Slagelse har behov for udflytninger fra 
forsorgshjempladser til længerevarende botilbud for borgere med misbrug. 
Slagelse kommune etablerer 5 skæve boliger, mens Solrød har oprettet et ambulant 
behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Der er pt ikke nedsat en netværksgruppe indenfor dette område.

3)Voksne handicappede

Overblik
Seks kommuner melder om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser.

Greve oplever stigende efterspørgsel efter primært imidlertidige tilbud som følge af tilgang af 
unge, som overgår fra børn-/ungeområdet til voksenområdet, Kalundborg forventer et fald i 
den samlede efterspørgsel med omkring 10 pladser, da kommunen selv etablerer 
Netværksboliger i begyndelsen af 2014, Sorø efterspørger fire pladser færre, mens Slagelse 
oplever stigende brug af STU-tilbud.

Roskilde planlægger etablering af et § 108 botilbud til ældre udviklingshæmmede, Slagelse 
opretter 10 ekstra dagtilbudspladser, opretter 8 imidlertidige botilbud til voksne med autisme, 
erstatter 42 gamle botilbud med 42 nye almene boliger til voksne udviklingshæmmede og 
etablerer i (2.halvår 2017) 25 almene boliger til borgere med autisme, mens Vordingborg 
opretter 6 nye pladser på Autismecenter Storstrøm og et nyt tilbud til unge handicappede med 
10 pladser.
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Netværksgruppens tilbagemelding:
Netværksgruppen indstiller til styregruppen at drøfte udfordringen med at skulle have 
tilsynsgodkendelse på alle tilbud i forhold til akut opståede behov for kapacitet ikke mindst i 
den periode, hvor tilsynet finder sine ben.

Netværksgruppen forventer en særlig faglig udvikling på hjerneskadeområdet og i forhold til de 
mest specialiserede tilbud. Forventningen er siden blevet underbygget af lovforslag om 
opfølgning på evaluering af kommunalreform vedrørende det specialiserede socialområde og 
den mest specialiserede specialundervisning, der er sendt i høring, og hvoraf det fremgår, at 
Socialstyrelsen forventer centrale udmeldinger om mennesker med kompleks erhvervet 
hjerneskade 1. november 2014. Netværksgruppen forventer, at det vil pege på behovet for 
tværgående kommunale samarbejder. Netværksgruppen antager, at etablering af 
klyngesamarbejder omkring borgere med de mest specialiserede behov vil få plads på 
dagsordenen. Netværksgruppen ser i øvrigt frem til Tilsynets påvirkning af fagligheden.

Sidst ser Netværksgruppen på samarbejdet mellem socialområdet og sundhedsaftalen. 

4)Voksne sindslidende

Overblik
Seks kommuner melder om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser

Faxe mangler botilbud til voksne sindslidende, Greve har stigende efterspørgsel efter primært 
imidlertidige tilbud som følge af tilgang af unge som overgår fra børne/ungeområdet til 
voksenområdet, Kalundborg forventer fald på 10 pladser da kommune selv etablerer 
netværksboliger i efterspørgslen og Køge forventer at efterspørge 22 pladser til voksne 
sindslidende som de selv opretter.

Faxe opfører 6 almene boliger til voksne sindslidende, Køge udvider kapaciteten til borgere 
med sindslidelse med 22 pladser (som de selv forventer at efterspørge) og Lolland udvider 
med 5 pladser til sindslidende (ofte med flere diagnoser). Sorø Kommune har etableret et 
aktivitetshus og forventer som følge heraf, en dalende efterspørgsel over tid efter § 103 og § 
104 pladser. 

Netværksgruppens tilbagemelding
Den faglige udvikling fortsætter i samme retning som de sidste par år: 

 Fokus på rehabiliterings-tilgang og borgerens recovery
 Tidligere, lette indsatser - også af andre aktører (som uddannelsesinstitutioner)
 Kontanthjælpsreformen forstærker brugen af mentorstøtte, og en del borgere vil 

fremover få tildelt LAB-mentorstøtte frem for social §85-støtte
 Mere brug af fleksibel §85-bostøtte (enten i eget hjem eller i opgangs-/bofællesskaber) 

frem for egentlige botilbud
 Mere brug af midlertidige botilbud frem for længerevarende botilbud

Jf. den faglige udvikling vil den enkelte kommune kunne varetage en større del af indsatser 
selv. Der er primært behov for at se på tilbud til stærkt udadreagerende borgere med psykiske 
vanskeligheder (og ofte med flere problemstillinger), som har svært ved at være i socialt 
fællesskab med andre. Det drejer sig typisk om nogle ganske få borgere i hver kommune, og 
gruppen er ikke så homogen.
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5)Herberg og Forsorgshjem

Overblik
Fire kommuner melder om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser

Greve oplever at området kan være svært at styre pga det er selvvisiterende, Køge oplever 
ofte fuld belægning pga. ændrede regler på forsørgelsesområdet, Lejre oplever ligeledes 
indimellem fuld booking og antager at kapaciteten burde være større også pga. forventet 
stigende behov pga kontanthjælpsreformen, mens Roskilde ligeledes forventer flere der ikke 
har råd til at betale husleje og derfor står uden bolig som følge af kontanthjælpsreformen.

Der er pt ikke nedsat en netværksgruppe indenfor dette område.

6)Kvindekrisecentre

Overblik
Fire kommuner melder om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser

Greve oplever at området kan være svært at styre pga det er selvvisiterende, Køge oplever 
generelt kapaciteten tilstrækkelig, dog som regel med meget høj belægning, Lejre oplever 
behov for fælleskomunal aftale om boliganvisning på tværs af kommunegrænser i særlige 
tilfælde, mens Slagelse kun har delvis indflydelse på hvor mange kvinder der tager ophold idet 
kvindekrisecentret er selvvisiterende og i øvrigt finder at der er det tilstrækkelige antal pladser 
ift. efterspørgslen.

Der er pt ikke nedsat en netværksgruppe indenfor dette område.

7)Specialundervisning for voksne

Overblik
Kommunerne melder ikke om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser indenfor dette 
område.

Netværksgruppens tilbagemelding 
Netværksgruppen Voksenspecialundervisning vurderer, at der er balance mellem udbud og 
efterspørgsel på voksenspecialundervisningsområdet. Kommunikationscentrene har meldt ud 
om en stigende efterspørgsel efter mere specialiserede tilbud og indsatser - især i forhold til 
arbejdsmarkedsdelen (Jobcentrene).

Samarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet har stigende grad bevæget sig i retning af 
klyngesamarbejde, hvor de nærliggende kommuner samarbejder med 
kommunikationscentrene om kapacitet og udvikling. 
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8)Specialundervisning i Folkeskolen (jf. folkeskoleloven § 20, stk.2:)

Som i rammeaftalen for 2014 er der også i Udviklingsstrategien for 2015 en allonge om 
specialundervisning i folkeskolen. Denne er vedlagt i bilag. 

Overblik 
Sorø kommune forventer fortsat dalende efterspørgsel efter udenkommunale tilbud som følge 
af tidligere etablering af supercentre og tendensen forventes forstærket yderligere i 2015 pga 
kommunens inklusion af børn og unge i kommunens interne tilbud. Der kan dog ikke 
indberettes konkret omfang mv., da der er tale om en overordnet inklusionsstrategi og Sorø 
Kommune efterspørger fortsat højtspecialiserede tilbud, svarende til sidste år.

Der er pt ikke nedsat en netværksgruppe indenfor dette område.

9)Hjælpemidler

Overblik
Kommunerne melder ikke om ændringer i efterspørgsel eller udbud af pladser indenfor dette 
område

Netværksgruppens tilbagemelding:
Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på 
hjælpemiddelområdet var et netværk ledet af Holbæk Kommune.

Specialrådgivningen i Holbæk, Holbæk kommune, varetager netværksaktiviteter ift. 
hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner. Der er ved Specialrådgivningen nedsat 
en styregruppe med repræsentanter fra alle aftale-kommuner. 

Specialrådgivningen i Holbæk rådgiver om hjælpemidler, udvikler og designer individuelle 
hjælpemidler. Herunder har rådgivningen specialviden om IKT – f.eks. øjenstyring af 
computere mm. 

Specialrådgivningen har indgået en VISO-kontrakt med Servicestyrelsen og indgår derfor i et 
landsdelsdækkende specialtilbud.

Specialrådgivningen har løbende været tema i de hidtidige rammeaftaler, senest i 
rammeaftalen for 2013, hvor det blev beskrevet, at Holbæk for at sikre 
forsyningsforpligtigelsen overfor de tilbageværende tilslutningskommuner havde nedsat en 
styregruppe med deltagelse af disse. Formålet hermed var at skabe et dialogforum, så 
Specialrådgivningens ydelser løbende matcher kommunernes behov. 

Holbæk kommune har, med opbakning fra Styregruppen ved Specialrådgivningen, i forbindelse 
med den i gangværende kategorisering af de mest specialiserede tilbud i regionen, indstillet 
Specialrådgivningen til optagelse på listen placeret under de mest specialiserede tilbud. Det er 
vurderingen at institutionen, som en af de få tilbageværende af sin art på landsplan og med 
sine særlige specialiserede ydelser, fremover vil kunne få behov for at blive underlagt særlige 
vilkår, beskyttelse eller ordninger til sikring af eksistensgrundlaget.
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Der er stadig brug for drøftelser og overvejelser af Specialrådgivningens ydelser set i forhold 
til, at rådgivningen er den eneste af sin art i regionen og dens funktion som landdelsdækkende 
specialtilbud.

Specialrådgivningen har i 2014 stabiliseret økonomien på trods af fortsat vigende efterspørgsel 
på konsulentydelser fra kommunerne. Samtidig foregår der en række bestræbelser på at 
udvikle nye ydelser bl.a. indenfor områderne velfærds- og kommunikationsteknologi – men 
grundlæggende bør efterspørgslen på konsulentydelser ikke falde yderligere i de kommende 
år.

Specialrådgivningens indtægtsgrundlag er stadig vigende og driftsgrundlaget må derfor fortsat 
betegnes som skrøbeligt og usikkert.

10)Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Overblik
Lands- og landsdelsdækkende tilbud:
Der angives ikke behov for ændring af antallet af pladser. 

Sikrede afdelinger:
Der angives ikke behov for ændring i antallet af pladser.  Der udtrykkes forventning til 
udviklingstendenser for de sikrede afdelinger ift. at de kan tilpasses til de enhver tid stillede 
krav, som løbende kan variere i forbindelse med ændring af målgrupper, nye 
behandlingsmetoder m.v. 

Netværksgruppernes tilbagemelding:
I forbindelse med Rammeaftale for det specialiserede socialområder for 2012 blev det besluttet 
at omdanne "Netværksgruppen for de sikrede institutioner" til en ad hoc gruppe vedr. sikrede 
institutioner. 

Der er pt ikke nedsat en netværksgruppe indenfor dette område.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – status på kapacitet og 
belægning på landsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategierne på det specialiserede socialområde 
og specialundervisningsområdet skal der sikres indbyrdes koordinering mellem regionerne af 
de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Til dette formål er nedsat et 
tværregionalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative 
styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem Kommunekontaktråd (KKR). 
Koordinationsforummet er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordinering af 
de berørte områder. Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de fælleskommunale 
rammeaftalesekretariater én samlet beskrivelse af ændringer i kapacitet og efterspørgsel og 
udviklingstendenser inden for de af tilbuddene omfattende målgrupper. Beskrivelsen bygger på 
indmeldinger fra tilbuddenes driftsherrer og samtlige kommuner. 
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Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien på det specialiserede social- og 
undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre en indbyrdes koordinering mellem 
regionerne af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Der forventes i 
2015 at være syv landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med 
sikrede afdelinger.

Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og 
belægning samt kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes 
udvikling i forhold til kapacitet, belægning og tendenser i forhold til kommunernes 
efterspørgsel er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i bekendtgørelsen er defineret 
som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og sikrede afdelinger i bilag 3.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud

Samlet set har belægningen på de lands- og landsdelsdækkende været på 98 procent i 2013. 
Belægningen på de enkelte tilbud svinger dog fra 14,3 procent til 368 procent på 
ydelsesniveau. Overordnet set forventer driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes 
kapacitet frem mod 2017.  

Synscenter Refnæs, Skolen på Kastelvej samt Center for Døve har dog nedjusteret antallet af 
pladser frem mod 2017, mens Center for Døvblindhed og Høretab og Geelsgårdsskolen har 
øget antallet af pladser frem mod 2017. 

De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt uændret kapacitet frem til 2017.

De lands- og landsdelsdækkende tilbud bliver overvejende belagt med borgere fra 
kommunerne i beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner.

Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende 
tilbud i 2015 vil være uændret. 

Tværgående koordination af de sikrede institutioner

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de 
mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. Der er 
på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de 
administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR. 
Koordinationsforum er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de 
berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.

Koordinationsforum har i 2013 haft særligt fokus på de sikrede institutioner, og har på den 
baggrund udarbejdet følgende forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner 
for børn og unge. Forslaget bygger på dialog med Danske Regioner og med de regionale 
driftsherrer.

Fem principper som grundlag for den tværgående koordination

Koordinationsforum har udarbejdet fem principper, som er udgangspunktet for den 
tværgående koordination af de sikrede institutioner. De fem principper er:  
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 Når et barn eller en ung visiteres til en sikret institution, bør nærhed til 
bopælskommune vægtes højt (nærhedsprincippet). Nærhedsprincippet skal være kendt 
af de involverede samarbejdsparter. Der kan dog være hensyn, som gør, at der afviges 
fra nærhedsprincippet f.eks. i banderelaterede sager eller ved særlige behov hos 
barnet/den unge mm.

 Der bør som udgangspunkt være en sikret institution i hver region for at kunne leve op 
til nærhedsprincippet. Men geografi kan ikke stå alene. Der skal være samarbejde og 
dialog på tværs af regionerne bl.a. med henblik på at sikre, at kapaciteten er tilpasset 
lokale og landsdækkende behov.

 Det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede institutioner om den enkelte 
unge skal bevares og udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på 
en sikret institution, er det væsentligt at have fokus på ’den gode overgang’.

 Der skal være fokus på kvalitet og effekt af indsatserne. Der arbejdes for et større 
overblik over de sikrede institutioners målgrupper, ydelser og resultater samt større 
gennemsigtighed i sammenhæng mellem pris og indhold.

 Der skal være en tæt dialog mellem region og kommuner om kapacitetsændringer på 
de sikrede institutioner. Koordinationsforum involveres i beslutning om 
kapacitetsændringer for at sikre et overblik på landsplan.

Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner 

Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner for 2013 fremgår af opgørelsen ’Lands- og 
landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner – opgørelse af kapacitet og belægning samt 
behov og efterspørgsel’.

Kapaciteten på de sikrede institutioner vurderes som værende på rette niveau for 2015, efter 
at regionerne i 2012 har lukket en række pladser.

Det noteres, at belægningen på de sikrede institutioner i 2013 har udvist følgende tendens. 
Belægningen på de sikrede afdelinger var i 2013 samlet set på 83,7 pct., spændende fra 59,8 
til 98,8 pct. på de enkelte tilbud. Til sammenligning var belægningsprocenten i 2012 samlet 
set på 69 pct. Antallet af pladser er i perioden 2012 til 2013 nedjusteret med i alt 14 pladser, 
fra 141 pladser i 2012 til 126 pladser i 2013.

Forudsat belægningsprocent 

I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2012 valgte regionerne at sænke den forudsatte 
belægningsprocent fra 95 pct. til 85 pct. 

Med styringsaftalen for 2015 hæves den forudsatte belægningsprocent til 90 pct. 

Det vurderes efterfølgende, hvorvidt der er grundlag for at hæve den forudsatte 
belægningsprocent for de sikrede institutioner til 95 pct., så den følger belægningsprocenten 
for de øvrige sociale tilbud.

Fælles udviklingstema i 2015 om sammenhæng mellem målgrupper, indsatser og pris

De sikrede institutioner løfter som udgangspunkt de samme opgaver, men der kan være 
forskelle i målgrupper og ydelser på de enkelte tilbud. Der er et kommunalt ønske om at få 
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større gennemsigtighed i målgrupper, ydelser, effekt af indsatsen og sammenhæng mellem 
pris og indhold i de enkelte tilbud. 

I 2015 vil kommunerne og de regionale driftsherrer/Københavns Kommune arbejde med et 
fælles udviklingstema, som tager afsæt i følgende udviklingspunkter:

 Dokumentation af målgrupper, ydelser, effekt og sammenhæng mellem pris og indhold 
på de enkelte tilbud.

 Tilstræbe ens enhedspriser for ens ydelser.
 Afdække mulighederne for mere fleksibilitet i kapaciteten, således at antallet af pladser 

løbende kan tilpasses mindre udsving i behovet.

Oversigt over lands-& landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger er vedlagt i bilag.
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Fokusområder

Ministeren har pr. 1/1-2014 udmeldt ministertemaet for rammeaftale 2015 som er ”født”  
fokusområde for 2015. Ministertemaet er ” anbragte børn og unges undervisning/uddannelse” 

Forslag til fokusområder er udarbejdet på baggrund af drøftelser på direktørmøder, i 
netværksgrupper og i styregruppen og drøftet på politikertemamøde om rammeaftalen 28/2-
2014

I november 2013 og i januar 2014 blev afholdt to møder for direktører indenfor børne- og 
voksenområdet i kommunerne i region Sjælland. Ift. fokusområder for 2015 var der enighed 
om at flerårige fokusområder er hensigtsmæssige og herunder fortsat fokus på 
metodeudvikling, kvalitet, effekt & evidens og psykiatriområdet og at ungeområdet (15-25 år) 
er relevant som nyt fokusområde. Endelig var der enighed om det hensigtsmæssige i 
fokusområder der går på tværs af de forskellige rammeaftaler og at det var vigtigt med fokus 
og gerne færre fokusområder.

Tilbagemeldingerne fra kommunerne viser at kontanthjælpsreformen forventes at få betydning 
for forsorgsområdet med forventet stigende belægning og øget behov for pladser og denne 
forventning deles af netværksgrupperne.   

Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner i region 
Sjælland og Regionsråd indenfor områderne Børn og Unge samt voksne handicappede samlet 
til et temamøde, hvor fokusområderne for 2015 blev drøftet. Brugerorganisationerne fra det 
regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret. Ud over det udmeldte ministertema for 
2015, der er anbragte børns undervisning/uddannelse, blev foreslået 3 andre fokusområder, 
som der var opbakning til. 

Fokusområder for 2015 er:

1) Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

2) Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de 
unge (15-25 årige)

3) Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt 
fokus på organisering & finansiering af udvikling. 

4) Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

På temadagen var der en god debat omkring hvilke temaer der, udover ministertemaet, skal 
fokuseres på i 2015.

Under debatten blev bl.a. fremført: 

 At det er væsentligt at anbragte børn i deres undervisning/uddannelse forberedes 
til erhvervsskoleuddannelsen og at der etableres netværk f.eks. som mentorforløb.

 At det ift. kontanthjælpsreformen er vigtigt at reglerne omkring 
uddannelsesparathed tolkes progressivt og fælles på tværs af kommunerne.

 At det er væsentligt at fokusere på effekt jf. fokusområdet om metodeudvikling
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 At det ift. psykiatriområde er vigtigt med samarbejde mellem behandlingspsykiatri 
og socialpsykiatri herunder mellem region og kommuner.

 At det er væsentligt med indsats inden det går galt og fokus på hvordan 
udviklingen kan vendes f.eks. forebyggelse indenfor psykiatriområde.

 At fokusområde 2 og 4 hænger sammen og at folk med psykisk sygdom faktisk 
kan få uddannelse og arbejde med den rette indsats.

 At kommunernes tilgang til psykiatriområdet er forskellig.
 At kontanthjælpsreformen bør sættes ind som et aktiv og gøre det proaktivt.

Synspunkter fra debatten, der vedrører området under rammeaftalen dvs. det specialiserede 
social- og undervisningsområde, inddrages i forbindelse med arbejdet med fokusområderne.

1) Ministertema 2015: Særligt tema til rammeaftalerne for 2015 – 
anbragte børn og unges undervisning/uddannelse

En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn 
og unges trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende 
voksenliv. Der er igennem de seneste år med Folke-skolereformen og 
kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en række initiativer for at styrke 
uddannelsesniveauet for børn og unge. Dertil kommer lovændringer og satspuljeprojekter, der 
skal understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på 
anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder.

Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et 
område, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende 
kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den 
unge er anbragt og går i skole.

Ministeren vil på den baggrund gerne anmode om, at anbragte børn og unges under-
visning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i udarbejdelse af 
udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på 
tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem.

Ministeren vil gerne opfordre til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov 
og ressourcer.

2) Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område 
og særlig fokus på de unge (15-25 årige)
Kontanthjælpsreformen forventes at blive omdrejningspunkt for mange ændringer i 
kommunerne.

De sociale indsatser efter Serviceloven og de beskæftigelsesrettede indsatser og 
forsørgelsesmæssige ydelser på beskæftigelsesområdet er i vidt omfang knyttet til de samme 
borgere. Der er således en tæt sammenhæng mellem indsatsen på de to områder. 
Beskæftigelsesområdet har de senere år været præget af en række omlægninger, bl.a. en 
førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform og sygedagpengereform samt en varslet reform af 
den aktive beskæftigelsesindsats. 
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Der er i beskæftigelsesreformerne bl.a. stort fokus på at styrke den tværgående og 
helhedsorienterede indsats på tværs af lovområderne, så de beskæftigelsesrettede og de 
sociale, livsforbedrende indsatser i videst mulige omfang understøtter hinanden. Samtidig er 
det klart, at væsentlige ændringer i den enkeltes forsørgelsesgrundlag naturligt vil have 
indflydelse på borgerens samlede livssituation, herunder muligheden for at kunne erhverve 
eller fastholde en bolig. 

I forbindelse med de kommunale indmeldinger til udviklingsstrategien, forventes stigende 
belægning og øget behov for pladser indenfor forsorgsområdet (herberger og forsorgshjem) 
pga. kontanthjælpsreformen 

Der kan ligeledes forventes  en problematik med, at unge, der har behov for et botilbud efter 
Serviceloven, med de ændrede kontanthjælpssatser kan have vanskeligt ved at finansiere 
lejeudgiften i de almene botilbud, der hidtil er blevet benyttet.

Netværksgruppen Voksne handicappede har drøftet kontanthjælpsreformens indvirkning på 
borgernes mulighed for at betale husleje både i de almennyttige boliger og på (kommunale) 
bosteder og  forventer at afholde en regionalt baseret temadag om emnet i 2014. 

Netværksgruppen Voksne sindslidende har ligeledes drøftet kontanthjælpsreformens betydning 
for borgere med sindslidelse og herunder at reformen i stort omfang påvirker den kommunale 
støtte til borgere med psykiske problemer.  Derudover forudses et stigende problem med, at 
unge med psykiske problemer ikke får råd til at bo i egen lejlighed eller i botilbud, når de ikke 
har en førtidspension.

Det foreslås på den baggrund at sætte særlig fokus på konsekvenser af 
kontanthjælpsreformen for socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt 
for de unge (15-25 årige) samt at de konsekvenser der involverer koordination og samarbejde 
mellem kommunerne særligt belyses under dette fokuspunkt.

3) Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med 
misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering 
af udvikling.

På det specialiserede social område og specialundervisningsområdet kan over tid konstateres 
udvikling og anvendelse af nye metoder. 

Baggrunden er en faglig udvikling, hvor det mest specialiserede videreudvikles samtidig med 
at det mindre specialiserede i et vist omfang almengøres og i stigende grad varetages i 
sammenhæng med mere almene tilbud og i egen kommune. 

Baggrunden er også en geografisk udvikling, hvor der med kommunalreformen i 2007 er skabt 
større enheder som ift. tidligere kan/har kapacitet til at løse mere komplicerede opgaver.

Endelig har den økonomiske udvikling og besparelseshensyn tvunget kommunerne til at tænke 
i andre og billigere løsninger. Tendensen til kommunal hjemtagning og løsning af tidligere 
eksternt placerede opgaver i eget og billigere regi skal ses i forlængelse heraf. 
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Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder 
med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. 

På metodesiden er det også væsentligt at belyse evidens og effekt. Ift. tidligere er indsatserne 
på socialområdet og specialundervisningsområdet tiltagende underlagt krav til dokumenteret 
effekt for borgerne/brugerne af indsatserne. Dette belyses ligeledes konkret med 
misbrugsområdet som case. Endelig belyses også måling af og målemetoder ift. evidens og 
effekt.

Der fokuseres også på organisering & finansiering af udvikling med udviklingspuljer mv. som 
mulige konkrete cases.

Det er målsætningen at belysningen af fokusområdet skal skabe grundlag for fælles 
metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen.

4)Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og 
ungeområdet (15-25 årige).

Psykiatriområdet har efter kommunalreformen haft et særligt i fokus i forhold til samarbejdet 
mellem kommuner og Regionen. Dette er fortsat vigtigt at sikre at samarbejdet, udviklingen 
på psykiatriområdet og tilbud til borgerne løbende er til dialog og at der bliver taget de 
nødvendige initiativer på området.

Der er fortsat temaer på psykiatriområdet, som er vigtige at analysere og udvikle. Særligt 
kommer reformen på førtidspensionsområdet og opgavedeling mellem Region og kommuner til 
at have et fokus.

I 2015 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og 
drøftelse af udviklingsperspektiver:

1) Specialisering – behov for en bredere definition og større fleksibilitet. Her vil 
kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet blive særligt relevant at sætte 
fokus på.

2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser, herunder 
vurdering af muligheder for andre anbringelsestyper, eksempelvis § 85 tilbud.

3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet med et særligt fokus på 
anvendelse af ressourceforløb. 

4) Behandlingspsykiatri / Socialpsykiatri, snitfalder og opgaveløsning mellem kommuner 
og Region. Her vil der særligt være fokus på spiseforstyrrelser dobbeltdiagnoser.

5) Ungeområdet ( 15-25 årige)
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Aftaler vedrørende Grønland og Færøerne

Region Sjælland har i henhold til bekendtgørelsens2 § 8, stk. 2 forpligtelsen til at fastlægge 
behovet for tilbud og forventet forbrug af pladser til personer med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne efter forhandling med Familiedirektoratet i Grønland og Almannastovan på 
Færøerne. Region Sjælland koordinerer antallet af pladser regionerne imellem. 

Grønland

Regionens forpligtelser

Region Sjælland har i henhold til bekendtgørelsens § 8, stk. 23 forpligtelsen til at fastlægge 
behovet for tilbud og forventet forbrug af pladser til personer med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne efter forhandling med Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut 
Naalakkersuisoqarfik (Departementet for Familie og Justitsvæsen) herefter kaldet IIAN og 
Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat (De Grønlandske Kommuners Landsforening) herefter 
kaldet KANUKOKA. Regionerne koordinerer antallet af pladser regionerne imellem.

Pr 1.1.2011 har IIAN udlagt området vedrørende borgere med vidtgående handicap til de 
grønlandske kommuner.

De 4 kommuners indsats

I de kommunale botilbud i Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred bor der ca. 65 % af de 
borgere fra Grønland med vidtgående handicap, der er visiteret til ophold i Danmark af de 
grønlandske sociale myndigheder. Det er aftalt i regionen, at de fire kommuner i samarbejde 
intensiverer og koordinerer indsatsen for at skabe de bedst mulige levevilkår for 
udviklingshæmmede borgere fra Grønland i respekt for deres kulturelle baggrund.

Indsatsen vil bl.a. bestå af formidling ved etablering af netværk og sikring af den grønlandske 
kultur fx i form af tilbud om modersmålsundervisning. Slagelse kommune koordinerer denne 
fælles kommunale indsats og er initiativtager til tiltag.

Ved eventuelle fremtidige godkendte ophold/anbringelser af grønlandske borgere i Danmark 
tilbyder de danske kommuner, at grønlandsk personale kommer og rådgiver/vejleder deres 
danske kolleger i kultur, sprog, mad, kontakt til pårørende o.lign.

I Region Sjælland har følgende andre kommuner anbragte borgere fra Grønland i botilbud: 
Ringsted, Guldborgssund, Næstved, Vordingborg, Lolland og Sorø.

2 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde nr. 205 af 13. 
marts 2011.

3 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, nr. 1021 af 20. 
august 2013.
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Anbringelser

De fire kommuner stiller såvel akutte som permanente pladser til rådighed for nye borgere fra 
Grønland, som måtte have behov for et kortere - eller længerevarende botilbud, forudsat at en 
af kommunerne har et relevant fagligt tilbud til den aktuelle person og at den pågældende i 
øvrigt ønsker et tilbud i en af disse kommuner.

Såfremt en grønlandsk kommune beslutter at anbringe en borger i et botilbud i regionen, og 
dette er godkendt af IIAN, forhandles om betaling for tilbuddet. Det skal på samme måde 
være muligt at forhandle priser ved større ændringer i borgerens forhold 4.

Hjemtagelser

Såfremt en grønlandsk kommune beslutter at hjemtage en større gruppe borgere på botilbud i 
Region Sjælland, tilbyder driftsherrerne for de berørte tilbud i fællesskab, den fornødne faglige 
og personalemæssige bistand for at opnå en vellykket hjemtagning. Den grønlandske 
kommune afholder udgifterne forbundet med denne bistand.

Når de grønlandske sociale myndigheder beslutter og godkender anbringelse/ophold i 
Danmark, vil disse - som udgangspunkt - være midlertidige. Det beror dog på en individuel 
vurdering. En gang årligt forhandles om, hvorvidt den anbragte skal hjem til Grønland eller 
have opholdet forlænget. Efter grønlandsk handicaplovgivning skal der årligt undersøges, om 
den enkelte person med vidtgående handicap kan vende tilbage til Grønland. I den forbindelse 
bør foretages en vurdering af og en dialog om, hvad der skal til, for at den pågældende person 
med vidtgående handicap kan vende tilbage til Grønland, inden for en overskuelig årrække

Jf. § 49, stk. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer 
med vidtgående handicap skal kommunalbestyrelsen i Grønland foretage fornyet vurdering af 
spørgsmålet om fortsat anbringelse/ophold uden for Grønland, så ofte som forholdene tilsigter 
det, dog mindst 12 måneder efter at anbringelsen er blevet iværksat, og så længe 
anbringelsen opretholdes. Herefter skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt undersøge 
mulighederne for den pågældendes tilbagevenden til Grønland. Den anbragte borger har ret til 
selv at bestemme, om han/hun vil tilbage til Grønland eller om han/hun ønsker at forblive i 
Danmark efter det tidspunkt, hvor den midlertidige anbringelse/ophold udløber.

Konsulentbistand

Botilbuddenes driftsherrer kan efter anmodning fra IIAN, KANUKOKA eller fra en eller flere 
grønlandske kommuner i fællesskab stille faglig konsulentbistand til rådighed for opgaver i 
Grønland, fx i f. m. udredning af en borger. Den grønlandske myndighed der har rekvireret 
konsulentbistanden, afholder udgiften efter konkret aftale.

Ferie- og besøgsrejser
4 Samarbejdet mellem Grønlands Selvstyre og de danske myndigheder omkring botilbud til borgere fra Grønland med 
betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er hjemlet i servicelovens § 195, stk. 3. Socialministeren fastsætter i 
en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage borgere med 
bopæl i Grønland i botilbud i Danmark, hvis vedkommendes behov ikke kan tilgodeses i Grønland (servicelovens § 
108, stk. 5).
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Naalakkersuissut fastsætter nærmere regler for ferie- og besøgsrejser for borgere fra 
Grønland, der er visiteret til ophold i Danmark efter den grønlandske handicaplovgivning. 
Driftsherrerne for botilbud med grønlandske borgere skal stille medarbejdere til rådighed som 
ledsagere for disse borgere ved ferie- og besøgsrejser til/i Grønland. De grønlandske 
kommuner betaler udgifterne for ledsagende medarbejdere og refunderer botilbuddenes vikar- 
eller lønudgifter efter ansøgning. For deltidsansatte medarbejdere refunderes tillige udgifter 
svarende til fuldtidsansættelse i rejseperioden.

Studieophold

De grønlandske kommuner eller IIAN kan sende personale fra deres respektive institutioner i 
Grønland på studieophold på bosteder i regionen. Den grønlandske myndighed der har 
rekvireret studieopholdet, afholder udgiften efter konkret aftale.

Udveksling/udlån af personale

De grønlandske kommuner, IIAN og de danske kommuner i Region Sjælland kan sende 
personale fra deres respektive bosteder på udveksling i henholdsvis Grønland og Region 
Sjælland. Den grønlandske eller danske myndighed der har aftalt udvekslingen/udlånet, 
afholder udgiften efter konkret aftale.

Færøerne 

Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner, at etablere tilbud efter § 108 til 
personer, der har bopæl på Færøerne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne. Samtlige regioner er 
forpligtet til at forbeholde et antal pladser til personer fra Færøerne i rammeaftalerne. 

Da der er behov for en national koordinering af behovet for pladser, påhviler det Region 
Sjælland, at fastlægge behovet for og forventet forbrug af pladser, fordelt på målgrupper efter 
forhandling med Almannastovan på Færøerne.
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Bilag:
Appendiks: 1. Beskrivelse af rammeaftalens parter, mål og principper og 2. Oversigt over 
kommunernes tilbagemeldinger 
Bilag 1: Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen
Bilag 2: Paragrafområder 
Bilag 3: Oversigt over lands-& landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.



2.2 Tema: Social – Udviklingsstrategi 2015- det 
specialiserede socialområde og udervisningsområde 



Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 

Dokumentnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 

Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen (jf. folkeskoleloven § 20, stk.2:) 

Specialundervisningsområdet i folkeskolen består af1: 

 Specialundervisning for børn iht. Folkeskolelovens § 20, stk. 22, herunder specialskoler og klasser 

 Specialundervisning for børn iht. Folkeskolelovens § 20, stk 3 herunder lands- og 

landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år 

 

Specialundervisning  iht. folkeskoleloven §20 stk. 2 er kommunernes ansvar og løses i 

folkeskolen. Denne specialundervisning er ikke en del af lovgivningen om rammeaftalen, 

hverken før eller efter ændringen af, at planlægningen og koordineringen er overgået til 

kommunerne dette forår.  

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens pgf. 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. 

rammeaftalelovgivningen, men de 17 kommuner i region sjælland har valgt at koordinere de  tilbud 

(specialskoler),hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet- gennem dette eksisterende 

tværkommunale samarbejdsforum som styregruppen for rammeaftalen udgør og politisk koordineres i 

KKR.. 

Det er besluttet i KKR at de  17 kommuner ikke skal have to styregrupper , men vælger at se det 

specialiserede område under et for de tilbud, som  kommunerne har  behov for at udvikle og koordinere 

kommunerne imellem,  uanset om det er sociale tilbud eller specialundervisningstilbud.  Dette ud fra den 

praktiske vinkel at det er relevant at drøfte planlægning og koordinering af alle tilbud i et fora,  når det 

handler om de tilbud, hvor kommunerne  har brug for at købe/sælge af hinanden.  

Tilbud , hvor mere end 5 kommuner bruger tilbuddet skal indgå  i nærværende allonge til rammeaftalen 

med aftaler tilsvarende dem som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi 

og styringsaftale samt takstaftale..  

Omfattede institutioner: 

 Ellebækskolen - Køge 

 Fjordskolen – Roskilde 

 Bugtskolen – Greve 

  Nebs Møllegård – Ringsted kommune 

  Lindersvold –Faxe Kommune 

                                                           
1
 Ifht. den tidligere rammeaftale er der sket en udvidelse bla. med adfærdsvanskelige børn og specialskoler mv. 

2
 ”Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk 

1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der 

bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i 

den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for 

specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 

Stk 1:. ”Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 

18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 

54.”(Folkeskoleloven,  LBK nr 998 af 16/08/2010)  

 

 



Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 

Dokumentnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 

 

 



2.2 Tema: Social – Udviklingsstrategi 2015- det 
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Rammeaftalens parter, mål og principper.

Rammeaftalens parter

Samarbejdet om rammeaftalen involverer følgende politiske og administrative organer.

Politiske niveau

Administrativt niveau

Styregruppen for Rammeaftale Region Sjælland
Kommunale forvaltninger

Netværksgrupper med 
medlemmer fra både 
kommuner og region:

Ad hoc 

netværksgrupper

Netværksgrupper

Bruger- og interesse-
organisationer

Kommunernes Kontaktråd Kontaktudvalget

Regionsrådet17 Kommunalbestyrelser

Politiske organer

 Regionsrådet i Region Sjælland og de 17 kommuners kommunalbestyrelser.
 Kommunekontaktrådet(KKR), nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i 

region Sjælland, består af de 17 borgmestre og 16 supplerende medlemmer – i alt 33 
medlemmer.

 Kontaktudvalget(KKU) bestående af de 17 borgmestre i regionen og formanden for 
Regionsrådet. Kontaktudvalget sikrer samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og 
Regionsrådet.

På det politiske niveau træffes beslutningerne som led i rammeaftalen først og fremmest i de 
enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Det sker som udgangspunkt ved 



kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets godkendelse af selve rammeaftalen. Imellem de 
årlige rammeaftaler behandler KKR/Kontaktudvalget sager med tilknytning til rammeaftalen.

Administrative organer

Styregruppen for rammeaftalen er nedsat af KKR og består pt af:
 Bruno Lind – Næstved (formand)
 Kenn Thomsen – Holbæk
 Poul Bjergved – Slagelse
 Lone Feddersen – Lejre
 Rita Pedersen – Solrød
 Gitte Løvgren – Odsherred
 Mogens Raun Andersen – Roskilde
 Alma Larsen – Guldborgsund
 Michael Nørgaard - Regionen  

På administrativt niveau er styregruppen initiativtager til og ansvarlig for de 
samarbejdsprojekter, der skal virkeliggøre rammeaftalens målsætninger. Under styregruppen 
er nedsat en række netværksgrupper, som arbejder på tværs af kommunerne og som kommer 
med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv. ift. 
styregruppen. 

Netværksgrupper

Permanente 
netværksgrupper

Tovholder kommune Kontaktperson 
styregruppe

Børn og unge Roskilde Rita Pedersen

Voksne handicappede (*) Holbæk Kenn Thomsen

Voksne sindslidende Odsherred Gitte Løvgreen

Specialundervisning og 
hjælpemidler1 

Slagelse Poul Bjergved

(*) Voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og 
hjerneskade

Styregruppen har ligeledes nedsat en permanent økonomigruppe.

Andre permanente 
grupper

Tovholder kommune Kontaktperson 
styregruppe

1 Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på hjælpemiddelområdet 
var et netværk ledet af Holbæk Kommune. Specialrådgivningen i Holbæk varetager netværksaktiviteter ift. 
hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner.



Økonomi Næstved Bruno Lind

Parternes gensidige forpligtelser 

Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlag for 
den kommende styringsaftale, jfr. § 10 i bekendtgørelse nr. 205 om rammeaftaler m.v. på det 
sociale område og på det almene ældreboligområde.

Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud der ligger i 
regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen 
mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud.

Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af 
regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med 
henvisning til § 5 i lov om social service.

Fælles mål og principper

Med til at tegne samarbejdet i region Sjælland er 7 principper, som kommunerne har fastlagt i 
regi af Kommunekontaktrådet for samarbejdet vedrørende forsyning og udvikling af tilbud på 
social- og specialundervisningsområdet. Aftalen er indgået i 2008 mellem de 17 kommuner.

1. At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende 
udvikles og svarer til god praksis på området.

2. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, 
den samlede tilbudsportefølje m.v.

3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. 
som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse 
af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og 
brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi).

4. At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om. 
5. At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal 

inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for 
kommunerne i området som helhed. 

6. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel 
sælgerkommunens økonomi som køberkommunens hensyn.

7. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt. 

Udvikling af tilbud hviler på tilsvarende fælles mål og visioner. Det er aftalt, at regionens 
tilbud, uanset driftsherre, skal sikre; 

 borgere med særlige behov, adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at 
den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af, understøttes 
og udvikles.

 borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, 
behov og muligheder.



 borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt.
 borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og 

regionsgrænser og på tværs af sektorer, dog ud fra et nærhedsprincip.

Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for 
egne tilbud. 

Tilbud defineres som organisatorisk enhed (institutionsniveau), da det vurderes som mest 
praktisk-administrativt hensigtsmæssigt og tættest på lovgivningens intention. 2 

2. Dette er også drøftet med KL og Socialministeriet KL er enig i denne definition som den mest praktisk-administrativt 
hensigtsmæssige og herunder den som rummer størst fleksibilitet ifht. tilpasning af tilbuddenes kapacitet, 
kategorisering af tilbud mv. Socialministeriet har i udarbejdelsen af lovgivningen tænkt på et tilbud som den 
administrative enhed – dette også af praktisk-administrative hensyn. Dette stemmer oftest overens med 
institutionsniveauet og også paragraffen i de fleste tilfælde. Socialministeriet lægger på den måde op til at et tilbud er 
det administrative institutionsniveau.
Man skal dog være opmærksom på om der i nogle tilfælde kan være en forskel på institutionsniveauet og den 
administrative enhed – i tilfælde hvor det administrative niveau rummer flere institutioner.  



2.2 Tema: Social – Udviklingsstrategi 2015- det 
specialiserede socialområde og udervisningsområde 



Referat af hovedsynspunkter fremført på politikertemamøde den 28. februar 2014 om 
udviklingsstrategien for 2015 

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder 
med i det pågældende år. 

.
Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner i region 
Sjælland og Regionsråd indenfor områderne Børn og Unge samt voksne handicappede 
samlet til et temamøde, hvor fokusområderne for 2015 blev drøftet. 
Brugerorganisationerne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret. Ud over 
det udmeldte ministertema for 2015, der er anbragte børns undervisning/uddannelse, blev 
foreslået 3 andre fokusområder, som der var opbakning til. 

Fokusområder for 2015 er:

• Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse
• Kontanthjælpsreformes betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de 

unge (15-25 år)
• Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt 

fokus på organisering & finansiering af udvikling. 
• Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25årige)

På temadagen var der en god debat omkring hvilke temaer der, udover ministertemaet, 
skal fokuseres på i 2015

Under debatten blev bl.a. fremført: 
 At det er væsentligt at anbragte børn i deres undervisning/uddannelse forberedes til 

erhvervsskoleuddannelsen og at der etableres netværk f. eks som mentorforløb.
 At det ift. kontanthjælpsreformen er vigtigt at reglerne omkring uddannelsesparathed 

tolkes progressivt og fælles på tværs af kommunerne
 At det er væsentligt at fokusere på effekt jf. fokusområdet om metodeudvikling
 At det ift psykiatriområde er vigtigt med samarbejde mellem behandlingspsykiatri og 

socialpsykiatri og herunder mellem region og kommuner
 At det er væsentligt med indsats inden det går galt og fokus på hvordan udviklingen 

kan vendes feks. forebyggelse indenfor psykiatriområde
 At fokusområde 2 og 4 hænger sammen og at folk med psykisk sygdom faktisk kan få 

uddannelse og arbejde med den rette indsats
 At kommunernes tilgang til psykiatriområdet er forskellig
 At kontanthjælpsreformen bør sættes ind som et aktiv og gøre det proaktivt.  



2.3 Tema Social: Takstanalyse og evt. fælles anbefaling til 
takstudviklingen på det specialiserede social- og 
undervisningsområde for det kommende år 
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Takstanalyse budget 2014 - Det specialiserede social- og 
undervisningsområde i region sjælland 

Økonomigruppen fremlægger takstanalysen vedrørende budgettakster 2014 til 

orientering. 

Takstanalysen er stærkt forsinket grundet meget sene indberetninger fra flere 

kommuner af budgettaksterne for budget 2014 til rammeaftalesekretariatet og 

økonomigruppens bearbejdning. 

Den sene indberetning kan undre, da den enkelte kommune formelt set ikke 

kan opkræve takstbetaling for januar måned med mindre taksterne er bereg-

net og indberettet til Tilbudsportalen.  

Der er foretaget flere præciseringer efter henvendelse direkte til kommuner, 

hvor de indberettede tal i første omgang udviste større ændringer i forhold til 

tidligere år. Se hertil noterne i forbindelse med omsætningstabellen.  

Overordnet viser de modtagne oplysninger fra kommunerne, at taksterne un-

der et i region sjælland overholder den fælles henstilling om en maksimal ud-

vikling svarende til pris- og lønskønnet. Det udmeldte P/L-skøn fra 2013 til 

2014 er 1,3%. Der er samlet set tale om et fald i omsætningen på 0,99 % fra 

budget 2013 til budget 2014.  

Der er dog store forskelle kommunerne imellem.   

De sene indberetninger og den sene validering af de ønskede nye data hos 

kommunerne har gjort, at de nye tiltag omkring belægningsprocent per drifts-

herre og en detaljeret tabel over paragraf 108 har været umulige at udarbej-

de. 

Den samlede takstanalyse har grundet de sene og mangelfulde indberetninger 

ikke været til endelig validering i kommunerne før forlæggelse i styregruppen. 

Valideringen er først endeligt foretaget kort før møde i K17. K17 og KKR får 

dermed forelagt den validerede takstanalyse vedrørende budget 2014. 

Det overordnede resultat på baggrund af de modtagne data er beskrevet ef-
terfølgende.  

Udvikling i pladstal. 

Nedenstående tabel viser udviklingen i pladstal fordelt på driftsherrer. Over-
ordnet set har det samlede antal pladser været faldende fra 2009 til 2014.  

Fra 2012 til 2013 var der er fald på -2,2 % svarende til et fald på 158,5 plad-
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ser, mens der fra 2013 til 2014 ses et fald på -1,9 %. I absolutte tal er der tale om en 
tilbagegang på 130,70 pladser fra 2013 til 2014.  

Ser man på udviklingen fra 2013 til 2014 i de enkelte kommuner forekommer der både 
fald og stigninger 

Ændringer i pladstal er foretaget enten i forbindelse med budgetvedtagelsen, og indgår 
i rammeaftalen for 2014, eller som løbende normale driftstilpasninger. Her foretager 
den enkelte driftsherre ændringen indenfor de godkendte rammer på 20 % jævnfør 
bestemmelserne i rammeaftalen og takstaftalen.  

Det er fortsat den overordnede betingelse for nedlukning af institutioner, at dette sker i 
tæt dialog mellem driftsherre og køberkommuner, og at det seneste hele år, som ikke 
er påvirket af nedlukningen, bruges som fordelingsnøgle vedrørende afviklingsomkost-
ninger. 

Udvikling i pladstal 
      

        Kommune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ændring  

  Regnskabstal Regnskabstal Regnskabstal Regnskabstal Budgettal Budgettal   

Faxe 205,00 209,00 206,00 208,50 222,00 210,00 -12,00 

Guldborgsund  677,50 678,00 610,00 639,30 639,30 563,30 -76,00 

Holbæk 599,00 636,00 598,00 592,00 617,00 617,30 0,30 

Kalundborg 518,00 512,00 518,00 576,00 572,00 572,00 0,00 

Køge 419,00 394,00 387,00 498,30 297,00 291,00 -6,00 

Lejre  57,00 57,00 57,00 75,00 75,00 78,00 3,00 

Lolland  456,00 358,00 324,00 314,00 299,40 327,00 27,60 

Næstved 778,00 741,00 739,00 682,80 679,30 658,30 -21,00 

Odsherred 193,00 186,00 189,00 173,30 179,00 157,00 -22,00 

Region Sjælland 1.061,00 999,00 1.016,00 991,90 954,50 911,90 -42,60 

Ringsted 188,00 190,00 190,00 180,40 190,00 191,00 1,00 

Roskilde  420,00 481,00 311,00 217,10 233,00 283,00 50,00 

Slagelse  1.177,00 1.236,00 1.151,00 1.168,00 1.206,00 1.175,00 -31,00 

Sorø  306,00 304,00 301,00 300,00 297,00 292,00 -5,00 

Vordingborg 590,50 516,00 471,00 463,30 460,60 463,60 3,00 

 Total 7.645,00 7.497,00 7.068,00 7.079,90 6.921,10 6.790,40 -130,70 

 

 

Udviklingen i belægningsprocenten 

Det er vigtigt, at der både sker en god udnyttelse af kapaciteten på institutionerne, og 
at der er god overensstemmelse mellem den budgetterede og den realiserede belæg-
ningsprocent. Nedenstående viser udviklingen gennem en årrække. Der foreligger end-
nu ikke en realiseret belægningsprocent for regnskab 2013. 
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Udviklingen i belægningsprocenten (%) 

 

Det fremgår af tabellen at belægningsprocenten for 2014 er budgetteret forholdsvis lavt 

set i forhold til den faktisk realiserede for 2012, hvilket må anses for problematisk. En 

underbudgettering af belægningen svarer til en opkrævning af en merpris.  

Udviklingen i omsætningen fra 2013 til 2014 

Omsætningen er i begge årene beregnet som pladstal gange belægningsprocent gange 

årets takst gange 365 dage. 

Metoden er valgt for at kunne belyse den samlede økonomiske aktivitet på området 

med den korrekte vægtning mellem institutionerne i forhold til størrelse og tyngde. 

Nedenstående tabel viser udviklingen fra 2013 til 2014 i den samlede omsætning. 

Udvikling i omsætning fra 2013 til 2014 (kr.) 
  

     

Kommune Omsætning 2013 Omsætning 2014 
Ændring fra 
2013 til 2014 

Ændring i 
% 

Faxe 83.240.842 75.903.867 -7.336.975 -8,81 

Guldborgsund  216.636.030 197.663.867 -18.972.163 -8,76 

Holbæk 185.631.583 189.857.031 4.225.448 2,28 

Kalundborg 162.005.042 160.768.273 -1.236.769 -0,76 

Køge 122.113.362 120.244.270 -1.869.093 -1,53 

Lejre  46.474.136 46.789.451 315.315 0,68 

Lolland  119.960.538 133.822.045 13.861.507 11,56 

Næstved 259.787.644 245.356.762 -14.430.882 -5,55 

Odsherred 61.014.280 58.872.401 -2.141.879 -3,51 

Region Sjælland 429.514.608 429.576.461 61.853 0,01 

Ringsted 69.952.370 70.522.033 569.663 0,81 

Roskilde  95.913.736 110.284.717 14.370.981 14,98 

Slagelse  411.762.296 388.515.470 -23.246.826 -5,65 

Sorø  100.883.168 101.219.654 336.486 0,33 

Vordingborg 168.832.714 179.324.217 10.491.503 6,21 

  2.533.722.349 2.508.720.519 -25.001.830 -0,99 
 

År Budget Regnskab

2007 94,27 97,29

2008 93,8 95,49

2009 94,43 96,77

2010 94,92 95,88

2011 96,43 95,28

2012 95,4 96,51

2013 96,1

2014 95,85
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Guldborgsund:  Diverse ændringer her under: Bo og Støttecenter Saxenhøj - 11 pladser; Den socialle virk-
somhed § 104 +14 pladser, § 103 - 80 pladser; Fjordvang, Forsorgshjemmet Saxenhøj +13 pladser; Børne og 
Familiecenter Guldborgsund's målgruppe ved at bliver ændret - har ikke indberegnet takst 2014. 

 
Lolland: Stigningen skyldes manglende tilretning af, at der i 2013 er etableret 7 forsorgshjemspladser efter § 
110 og 10 pladser i specialbørnehaven Skovtrollen efter § 32 samt stigning i taksten for pladser i beskyttet 

beskæftigelse på grund af, at en ekstern samarbejdspartner har opsagt samarbejdet om en række indtægts-
dækkede aktiviteter. 

Næstved: Faldet skal ses i sammenhæng med, at Tumlingen ikke længere sælger pladser efter §32. Hele 
institutionens budget på 8,5 mio.kr. er derfor fjernet i budget 2014.   

 
Odsherred: Ændringen i pladstal fremkommer således:I den selvejende institution Diabetikerhjemmet Sol-
glimt i Fårevejle er antal pladser faldet med 3 pladser fra 2013 til 2014. I specialbørnehaven Tengslemark er 
der tale om et fald på 2 pladser fra 2013 til 2014. Antal pladser i tilbud i henhold til § 104 er nedjusteret med 
17 pladser. 

Roskilde: Hørhus har udvidet pladsantallet ved at overtage bygningerne som Aflastningshjemmet Margrethe-
høj tidligere benyttede. Udvidelsen sker for at imødekomme en stigende efterspørgsel. ITC Mariehusene (Som 
nu hedder Københavnsvej 266) er i forbindelse flytningen til Københavnsvej slået sammen med et andet § 
103, således at Københavnsvej 266’s målgrupper både er sindslidende samt nedsat fysisk og psykisk funkti-
onsevne.  

 

Opsummering 

Det er grundet sene indberetninger ikke lykkedes at udarbejdede de aftalte nye tiltag 

omkring tabel over belægningsprocent per driftsherre og en mere udførlig tabel over 

§108-tilbud i region sjælland. Disse to elementer indarbejdes takstanalysen over tak-

sterne for regnskab 2013, som forelægges umiddelbart inden sommerferien 2014. 

Økonomigruppen har heller ikke modtaget de overordnede landstal fra KL, hvorfor disse 

også vil indgå i takstanalysen for regnskab 2013. 

Nærværende takstanalyse over taksterne for budget 2014 viser fortsat fald i pladstallet 

samlet set for kommunerne og Region Sjælland under et. Dette skal ses i sammenhæng 

med, at en større og større del af hjælpen efter Servicelovens ydes i borgers eget hjem 

og i mindre grad som traditionelle institutionspladser.  

Økonomigruppen henleder opmærksomheden på, at kommunerne samlet set på bud-

getlagt med en belægningsprocent for budget 2014, som ligger lavere end den realise-

rede belægningsprocent for 2012.  

Omsætningstabellen viser, at henstillingen om at holde takststigningerne på maksimalt 

den udmeldte P/L-regulering på 1,3 % er overholdt. Der er budgetlagt med et fald på 

0,99% for kommunerne og Region Sjælland under et. 

 

 

 

 



2.4 Tema social: Orientering om arbejdet med de mest 
specialiserede tilbud 



 
Kriterier for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud 
Kategori A: Målgruppen 
Kategori A er opfyldt, hvis tilbuddet lever op til mindst et af de tre kriterier i gruppen:  

A.1: Tilbuddet er til små målgrupper med behov for et målgruppespecifikt tilbud 
A.2: Tilbuddet er til målgrupper med meget høj kompleksitetsgrad  
A.3: Tilbuddet er til målgrupper, som er udmeldt af Socialstyrelsen som fokusområder 
Kategori B: Tilbuddet 
Kategori B er opfyldt, hvis tilbuddet lever op til kriterium B.1: 
B.1: Tilbuddet skal have specialiserede kompetencer til at dække målgruppernes behov 

Kategori C: Omgivelserne 
Kategori C er opfyldt, hvis tilbuddet lever op til begge kriterier i gruppen 
C.1: Der er som udgangspunkt ingen alternativer til tilbuddet i region Sjælland, og det vurderes 
samtidig at være nødvendigt at opretholde tilbudstypen i landsdelen 

C.2: Tilbuddet er afhængig af et stort optageområde 

 



2.4 Tema social: Orientering om arbejdet med de mest 
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Oversigt over indstillede tilbud til ”Mest specialiserede tilbud” 
 

 

Fagområde: Voksen handicap 
Tilbuddets navn Paragraf Målgruppe Kommune A1.  

Lille 
mål-
gruppe 

A2.  
Høj 
kompleks
itetsgrad 

A3.  
Udmeldt 
af Social-
styrelsen 

B. 
Kompe-
tencer 
 

C1.  
Få 
tilbud  

C2.  
Stort 
optage-
område 

Særl
ige 
forh
old i 
tilbu
ddet 

Ekspertpanelets 
vurdering 
(Kategori) 

Ekspertpanelets 
bemærkninger 

Kofoedsminde 
 

Servicelo
vens § 
108, STK. 
6. 

 

Domfældte udviklingshæmmede med dom 
til sikret institution 

Lolland 
Kommune 

- med 
Region 

Sjælland 
som 

driftsherre 

X X  X X X X Kategori 1 Vurderingen omfatter kun de 
sikrede afdelinger. 
  
Kofoedsminde er et 
landsdækkende tilbud 
omfattet af lovgivningen 

Kildebo Center for 
neurorehabilitering 

 
 

Servicelo
vens § 

107 

 

Kildebo er en institution med speciale i 
tværfaglig rehabilitering af voksne med 
erhvervet hjerneskade. 

På Kildebo modtages voksne med fysiske, 
kognitive og/eller adfærdsmæssige følger 

efter moderat til svær erhvervet hjerneskade, 
hvor et intensivt træningsforløb skønnes at 

kunne forøge den hjerneskadedes 
selvstændighed i livsførelsen og indsigt i 

hjerneskaden 

Faxe 
Kommune 

 

X X X X X X X Kategori 1 Styregruppen har vurderet 
Kildebo som Mest 
specialiseret.  
 
Tilbuddet adskiller sig fra 
andre ved at udbyde 
døgntilbud på 
senhjerneskadeområdet.  
Endvidere indeholder 
tilbuddet et ungemiljø, 
hvilket også er væsentlig. 
Herudover arbejder Kildebo 
systematisk med 
dokumentation og evidens.  
 
Tilbuddets bæredygtighed 
forudsætter et 
mellemkommunalt 
samarbejde.  
 
 

Hjerneskadecentret – BOMI, 
Maglegårdsvej 15, 4000 
Roskilde 
 
Hjerneskadecentret – BOMI 
er en selvejende institution 
med driftsoverenskomst 
med Roskilde Kommune 
 

 

Lov om 
ansvar 

og 
styring af 

den 
aktive 

beskæfti
gelsesin
dsats § 

23 
 

r SEL § 
85, 102, 
103 og 

104, SUL 
§ 140 
samt 

Specialu
ndervisni
ngsloven 

Unge og voksne med følger efter 
apopleksier, hovedtraumer, commotio, 
whip-lash, progredierende hjernelidelser 
herunder også tumorer.  Hjerneskadede 
med dobbeltdiagnoser i form af misbrug 
eller psykiatriske lidelser samt ADHD og 
ADD har og er ligeledes vores målgruppe.   

 

Tilbuddet 
er 

beliggende 
i Roskilde 
Kommune, 

og 
indsatsen 
ydes både 

på 
Hjerneska
decentret 
– BOMI i 
Roskilde 

og 
borgernes 

hjem- 
og/eller 

opholdsko
mmune 

X X  X X X  Kategori 1 Tilbuddet er højt 
specialiseret.,  
 
BOMI er VISO leverandør i 
forhold til udredning og 
rådgivning af de mest 
komplicerede hjerneskader  
 
Kommunerne anvendelse af 
tilbuddene på 
senhjerneskadeområdet 
afhænger af borgernes 
kompleksiteter. Det er derfor 
vigtig at opretholde 
tilbuddene indtil der er 
opnået større viden om hele 
senhjerneskadeområdet.  
 



Oversigt over indstillede tilbud til ”Mest specialiserede tilbud” 
Fagområde: Voksen Socialpsykiatri 

 

Tilbuddets navn Paragraf Målgruppe Kommune A1.  
Lille 
mål-
gruppe 

A2.  
Høj 
kompleksit
etsgrad 

A3.  
Udmeldt af 
Social-
styrelsen 

B. 
Kompe-
tencer 
 

C1.  
Få 
tilbud  

C2.  
Stort 
optage-
område 

Særlige 
forhold i 
tilbuddet 

Ekspertpanelets 
vurderinger 

Ekspertpanelets 
bemærkninger 

Platangårdens 
Ungdomscenter – 
enheden for 
spiseforstyrrelse 
 

 

 
Døgnbeh
andling 
o/ 18 år 
Servicelo
vens § 
107, 
 
Dagbeha
ndling o/ 
18 år 
Servicelo
vens § 
102, 
 
Ambulan

t 
behandli
ng o/ 18 

år 
Servicelo

vens § 
102. 

Målgruppen er unge i 
aldersgruppen 14 til 25 år +, 

som lider af en 
spiseforstyrrelse. Der kan være 
tale om både anoreksi, bulimi 

og BED (overspisning).   

Vordingborg 
Kommune - 
med Region 

Sjælland som 
driftsherre 

X X X X X X X Kategori 1 Lever op til samtlige 
kriterier for ”Mest 
specialiserede”.  

             

 

 



Oversigt over indstillede tilbud til ”Mest specialiserede tilbud” 
 

 

Fagområde: Børn og unge 
 

Tilbuddets navn Paragraf Målgruppe Kommune A1.  
Lille 
mål-
gruppe 

A2.  
Høj 
kompleksitets
grad 

A3.  
Udmeldt af 
Social-
styrelsen 

B. 
Kompe-
tencer 
 

C1.  
Få 
 tilbud  

C2.  
Stort 
optage-
område 

Særlige 
forhold i 
tilbuddet 

Ekspertpanelets 
vurdering 

Sekretariatets 
bemærkninger 

Bakkegården – den åbne 
afdeling for mentalt 
retarderede unge med 
kriminel adfærd, 
Skelbækgård. 

 
 
 

Servicelo
vens § 
67, stk.3. 

 
 

Mentalt retarderede børn og 
unge med kriminel adfærd. 

Odsherred 
Kommune 

med 
Region 

Sjælland 
som 

driftsherre 

X X  X X X X Kategori 1 VISO leverandører 
og det eneste 
tilbud af sin art i 
landet.  
Vurderes til at 
være en videns-
institution. 
 
Speciale: 
kriminalfor-
byggelse og 
specialpædagogik.  
 
Skelbæk og 
bakkegården er 
udpeget som 
landsdækkende 
tilbud og har 
samme status som 
Kofoedsminde. 
 
 

Børneskolen, Filadelfia. 

 
 

Folkesko
lelovens 
§ 20, stk. 
3.  

 

Børn og unge i alderen 6 – 16 år 
med epilepsi, der er indlagt på 

Epilepsihospitalet børneafdeling. 

Sorø 
kommune 
– med 
Region 

Sjælland 
som 

driftsherre 
i henhold 

til 
overensko
mst, idet 

Børneskol
en er en 

del af den 
selvejende 
institution 
Filadelfia 

X X  X X X X Kategori 1 Filadelfia er et 
Videnscenter.  
Tilbuddet har 
tilknyttet 
specialfagligt 
sundheds-
personale. 
 
 

Platangårdens 
Ungdomscenter – enheden for 
spiseforstyrrelse 
 

 

Døgnbeh
andling 
u/ 18 år 
Servicelo
vens § 
67, stk.2, 
 
Dagbeha
ndling u/ 
18 år 

Målgruppen er unge i 
aldersgruppen 14 til 25 år +, som 
lider af en spiseforstyrrelse. Der 
kan være tale om både anoreksi, 
bulimi og BED (overspisning).   

Vordingbo
rg 

Kommune 
- med 

Region 
Sjælland 

som 
driftsherre. 

X X X X X X X Kategori 1 Lever op til 
samtlige kriterier 
for ”Mest 
specialiserede”.  



Oversigt over indstillede tilbud til ”Mest specialiserede tilbud” 
Servicelo
vens § 
52, 
 
Ambulan
t 
behandli
ng u/ 18 
år 
Servicelo
vens § 
52, 

 
 

 

 

 



2.5 Tema social: Senhjerneskadeområdet – et 
fælleskommunalt projekt 



Status på hjerneskadeindsatsen i de 17 kommuner - afrapportering, februar 2014 12. februar 2014

Den 5. februar 2013 vedtog KKR et kommissorium for det opstartende analysearbejde for de 17 kommuners 
indstas i forhold til borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade. Analysearbejdet skal bl.a. ses på 
baggrund af det nationale fokus, der er på området bl.a. ved, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et 
forløbsprogram og KL har udarbejdet 10 anbefalinger for kommunernes indsats. Analysearbejdet bestod i 
spørgeskema til kommunerne suppleret med en workshop for hjerneskadekoordinatorer og projektledere for de 
enkelte kommuner.

Den 11. juni 2013 vedtog KKR et nyt kommissorium for det videre arbejde. Formålet var, at de 17 kommuner i 
region Sjælland kan leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med 
erhvervet hjerneskade og KL’s 10 anbefalinger.

Dette arbejde skulle udmøntes gennem de fire punkter, der er markeret neden for. Punkterne er blevet afdækket 
gennem udarbejdelse af et nyt spørgeskema og en opfølgende strategisk workshop med deltagelse af kommunale 
ledere for området, projektledere og hjerneskadekoordinatorer, altså en workshop med deltagere, der både har 
faglig som ledelsesmæssig indsigt i de 17 kommuners arbejde med hjerneskadeindsatsen. Alle kommuner har 
svaret på spørgeskemaet, mens 14 kommuner deltog i workshoppen.

Tovholder for denne del af projektet har været Flemming Hansen, Roskilde Kommune bistået af en arbejdsgruppe 
af Lone Nørgaard Larsen, Holbæk Kommune, Jonna Andersen, Slagelse Kommune og Vibeke Møller Lund, CSU 
Slagelse. Endelig har hjerneskadekoordinator Signe Egede Petersson fra Slagelse Kommune deltaget ved 
udarbejdelsen af spørgeskemaet. Spørgeskemaet er udarbejdet og gennemført ved LG Insight.

Status og indstillinger:
På baggrund af spørgeskemaet og den efterfølgende strategiske workshop konkluderes det, at de 17 kommuner i 
region Sjælland overordnet set er godt med i forhold til Sundhedsstyrelsens forløbsprogram (se notatets bilag 1) og 
KL’s 10 anbefalinger (se notatets bilag 2). 

Kommunerne får gennemgående igangsat forløbene hurtigt, og alle kommuner har en formaliseret ramme for 
koordineringen omkring borgerforløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Kommunerne har tilsvarende fokus 
på, at rehabiliteringen sker i borgerens nærmiljø, og derfor er der stigende fokus på at anvende udekørende 
specialiserede tilbud (”murstensløse tilbud”), så borgerforløbet løftes i et samarbejde mellem kommunens 
medarbejdere og specialister. Alle kommuner kan tilbyde borgerne adgang til specialiserede tilbud og de fleste 
kommuner har faste samarbejdsaftaler med specialiserede tilbud, ligesom næsten alle kommuner har 
formaliserede samarbejder med andre kommuner. Samarbejdet kommunerne imellem er i mange tilfælde blevet 
oprettet som en del af udmøntningen af puljemidler for 2012-2014 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
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Det kan tilsvarende konkluderes, at kommunerne har løftet indsatsen i løbet af 2013, ligesom udviklingen af 
hjerneskadeindsatsen har styrket kommunernes kompetencer til at rehabilitere komplekse borgerforløb.

Imidlertid konkluderes det også, at den rette indsats ikke altid sættes i gang til rette tid. Dette skyldes, at 
erhvervede hjerneskader er komplicerede, og det derfor kan være vanskeligt at afgøre, hvad ”den rette indsats” er. 
Der således fortsat et opmærksomhedspunkt for kommunerne i forhold til den kvalitative indsats. Der ses ydermere 
at være mangel på specialiserede tilbud til de 18-30årige.

Kommunerne kan tilbyde borgerne adgang til specialiserede tilbud og har i mange tilfælde et formaliseret 
samarbejde. Kommunerne tager dog ikke et fælles ansvar for at udvikle de specialiserede tilbud, der findes inden 
for det geografiske område af region Sjælland.

Ydermere peger spørgeskemaundersøgelsen og den strategiske workshop på en række problematikker som 
kommunerne skal have fokus på:

 Det bliver ikke altid prioriteret i de enkelte borgerforløb, at der afsættes tid til koordinering. Dette på trods 
af, at der er evidens for, at effektiv koordinering giver bedre rehabilitering

 Anvendelse af udekørende specialiserede tilbud stiller krav til kommunernes evne til at arbejde tværfagligt 
og har kompetencer inden for neurologi

 Kommunerne skal have en plan for, hvordan koordineringen af borgerforløbene skal foregå efter 2014, 
hvor puljemidlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udløber. Mange kommuner har valgt at 
anvende puljemidlerne på midlertidig ansættelser af hjerneskadekoordinatorer.

I forhold til de fire punkter, der blev angivet i kommissoriet er status og indstillinger følgende:

”Der udarbejdes et præcist og velafgrænset spørgeskema, der er egnet til en årlig opfølgning af området”.

Status:
Med bistand fra LG Insight er der blevet udarbejdet et spørgeskema til afdækning af senhjerneskadeindsatsen i de 
17 kommuner, der er en del af KKR Sjælland.

Alle 17 kommuner har besvaret spørgeskemaet, og pointer er samlet i en afrapportering fra LG Insight. Overordnet 
set lever kommunerne i regionen op til KL’s anbefalinger. Der vil blive redegjort for væsentlige pointer neden for.

Det indstilles, at:
 Afrapporteringen tages til efterretning og indgår i det videre arbejde om udvikling af hjerneskadeindsatsen i 

RS17 regi
 Spørgeskemaet præciseres i forhold til konkrete formuleringer, og overdrages til Sekretariatet 

Rammeaftale Sjælland, der har ansvaret for, at gentage undersøgelsen årligt ind til andet besluttes i KKR-
regi

”Den specialiserede indsats inden for regionens geografiske område skal understøttes”.

”Det undersøges om der skal være en ramme for tværkommunalt samarbejde for hjerneskadeindsatsen”

Status:
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Alle kommuner inddrager specialiserede tilbud i hjerneskaderehabiliteringen. De fleste kommuner har etableret et 
samarbejde med tilbuddene. I løbet af de seneste år har kommunernes behov for specialiserede tilbud ændret sig. 
Rehabiliteringen tager i højere grad udgangspunkt i borgerens eget hjem. Det stiller krav til samarbejdet mellem de 
specialiserede tilbud og kommunerne, ligesom det stiller krav til de kommunale medarbejderes evne til at arbejde 
koordineret og tværfagligt.

Det indstilles, at:
 Der etableres tværkommunale grupper, der skal indgå i et samarbejde om udvikling af de specialiserede 

tilbud. Der oprettes grupper i tre klynger af kommuner – Nord, Syd, Øst
 Der samarbejdes på tværs af de tre klynger om et fælles program for kompetenceudvikling.

”Der sker en konkretisering af gensidige forventninger i samarbejdet med Region Sjælland”

Status:
Kommunerne i regionen oplever stor forskellighed i forhold til, hvor meget og hvordan de inddrages i forbindelse 
med udskrivning fra Regionens sygehuse. Derudover oplever kommunerne, at genoptræningsplanerne 
gennemgående er mangelfulde i forhold til de områder, der er væsentlige for rehabiliteringen af borgere med 
erhvervet hjerneskade.

Det indstilles, at:
 Der forhandles et frivilligt tillæg til sundhedsaftalen om hjerneskaderehabilitering, der skal sikre større 

ensartethed i udskrivningsforløb sygehusene imellem samt skærpe sygehusenes fokus på kognition og 
kommunikation i genoptræningsplanerne

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen
Som udtryk for rehabiliteringsniveauet i kommunerne har undersøgelsen haft fokus på tre centrale temaer:

1. Indsatser/tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade – dvs. om indsatsen iværksættes på rette tid og 
med dækkende kvalitet,

2. Kompetenceniveauet hos de kommunale medarbejdere i rehabiliteringsindsatsen – dvs. om aktørerne 
besidder nødvendige neurofaglige kompetencer i forhold til at sikre dækkende kvalitet

3. Tværfaglig kultur og praksis i indsatsen – dvs. om alle relevante aktører samarbejder for at skabe helhed 
og koordination i indsatsen

Spørgeskemaet er besvaret af medarbejdere i kommunerne med stor indsigt i kommunens rehabiliteringsindsats 
for borgere med hjerneskade – typisk hjerneskadekoordinatorerne. Undersøgelsen er ikke en ”objektiv” vurdering 
af kommunernes rehabiliteringsindsats, hvor effekten i konkrete borgerforløb er vurderet, men i stedet en vurdering 
baseret på centrale medarbejderes erfaring med egen organisation.

Spørgeskemaet er gennemført i starten af januar, og resultaterne er præsenteret på en workshop med deltagelse 
af hjerneskadekoordinatorer, ledere og projektledere. Opfattelsen er gennemgående, at 
spørgeskemaundersøgelsen giver et dækkende billede af hjerneskadeindsatsen blandt de 17 kommuner, omen 
enkelte af spørgsmålene kan fejlfortolkes.

Alle kommuner i RS17 har besvaret spørgeskemaet. Det angives, at de 17 kommuner har startet nye forløb for 938 
borgere, som er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. 57 borgere er henvist til specialiserede 
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tilbud, hvoraf det på workshoppen blev vurderet, at 2/3 af disse er til midlertidige botilbud/døgninstitutioner. Der er 
således tale om en relativ lille gruppe af borgere, men potentielt kan borgerforløbene blive meget dyre, specielt 
hvis den rehabiliterende indsats ikke iværksættes hurtigt nok og med den rette intensitet.

Når de kommunale medarbejdere bliver spurgt om borgerne får de rette indsatser på de rette tidspunkter angiver 7, 
at det sker i høj grad og i meget høj grad, mens 9 kommuner angiver, at det sker ”i nogen grad”. På workshoppen 
blev det diskuteret, hvorfor så relativt mange svarer ”i nogen grad”. For en del kommuner handler det om, at der er 
meget stor variation i gruppen af borgere. På trods af genoptræningsplaner og forskellige tests af borgerne opleves 
det specielt på hjerneskadeområdet, at borgernes rehabiliteringsbehov ofte er anderledes end det først blev 
antaget. Endvidere kan der være tale om, at kommunerne ikke i god tid har kendskab til borgere med komplekse 
behov. Dette uddybes i afsnittet om samarbejde med Region Sjælland.

Et kvalitetsmål for den kommunale rehabiliteringsindsats er, at denne iværksættes umiddelbart efter udskrivningen 
fra sygehuset. KL’s mål er, at kommunerne inden for én uge skal have kontaktet borgerne og have givet borgeren 
en plan for genoptræningsforløbet.

15 kommuner angiver, at de kan leve op til dette krav. Én kommune angiver, at de ikke kan, mens én kommune 
har svaret ”ved ikke”.

KL anbefaler desuden, at kommunerne skal have klare og tilgængelige visitationsretningslinjer for rehabilitering af 
personer med erhvervet hjerneskade.

Meget få kommuner har tværgående visitationsretningslinjer målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. En del 
kommuner har dog retningslinjer målrettet disse borgere for specifikke områder – fx for genoptræningen.

KL anbefaler endvidere, at alle kommuner skal have en organisering, som understøtter en koordineret 
rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder, fx via en hjerneskadekoordinator eller koordinationsteam.

14 kommuner angiver, at de har en hjerneskadekoordinator. Dette er uændret i forhold til undersøgelsen i foråret 
2013. Kun én kommune angiver, at de ikke har et koordinationsteam målrettet hjerneskadeindsatsen. Der er tre 
kommuner, der i løbet af 2013 har etableret koordinationsteam.

Alle 17 kommuner har enten en hjerneskadekoordinator eller et koordinationsteam. På trods af dette angiver en 
enkelt kommune, at indsatserne leveres enkeltvis og ukoordinerede. De fleste kommuner (10) koordinerer primært 
de komplicerede borgerforløb.

På workshoppen blev det fra flere kommuner fremhævet, at den koordinering som et tværfagligt samarbejde 
kræver i mange tilfælde ikke bliver prioriteret, hvilket betyder, at kommunerne ikke får den fulde kvalitet af den 
indsats, der er bevilget.

Kommunerne samarbejder i stort omfang om hjerneskadeindsatsen. 10 kommuner angiver, at de allerede indgår i 
et tværkommunalt samarbejde, mens fem kommuner angiver, at de har planer om at indgå i et sådant arbejde. 
Omvendt forventer kun 2 kommuner, at de kan løse hjerneskadeindsatsen uden at have formaliserede 
samarbejdsrelationer med andre kommuner.
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Samarbejdsrelationerne er etableret i ”klynger”, der geografisk hænger sammen i ”nord-”, ”øst-” og ”syd-” klynger.

11 kommuner har eller forventer at få etableret samarbejdsrelationer med specialiserede døgntilbud, mens 13 
kommuner har eller forventer at få etableret samarbejdsrelationer med udekørende tilbud. Blandt deltagerne på 
workshoppen stod det klart, at kommunerne i meget høj grad har skiftet fokus over mod at inddrage specialiserede 
tilbud, der kører ud og støtter op om rehabilitering med udgangspunkt i borgerens hjem.

Til forskel fra undersøgelsen med tilhørende workshop fra foråret 2013 vurderer kommunerne at kompetencerne i 
højere grad er til stede. I foråret 2013 blev der peget på manglende neuropyskologiske kompetencer, ergo- og 
fysioterapeutiske kompetencer på specialiseret niveau, audiologpæder (hørelse) og optometrister (syn).

11 kommuner har enten egne eller løst eller fast tilknyttede neuropsykologer, mens fem kommuner angiver, at ikke 
har tilknyttet neuropsykologer. Behovet for neuropsykologisk bistand er fortsat eksisterende, men det vurderes, at 
der er muligheder ved at tilknytte eksisterende specialiserede tilbud.

Alle kommunerne mener, at de nødvendige kompetencer enten er ”dækkende” eller ”i nogen grad dækkende” 
inden for genoptræning (ergo- og fysioterapi). Kompetencebehovet vurderes derfor til at være knapt så udtalt som i 
foråret 2013. Til gengæld peges der i højere grad på at kommunerne mangler kompetencer inden for 
socialpædagogisk bistand (hjemmevejledning), ligesom der peges på kompetencer blandt plejepersonalet og 
sygeplejen. En type af kompetencer, der ikke var udtalt i foråret 2013. Endelig peges der på, at myndighedsafsnit i 
kommunerne ikke i samme grad er fulgt med i den kompetenceudvikling, der er foregået i kommunerne i løbet af 
de seneste år. Det betyder, at kommunerne ikke har den nødvendige viden til rådighed, når der træffes bevillinger.

Dette ses som et tegn på, at kommunerne er kommet længere i hjerneskadeindsatsen. Visse kompetencer er 
løftet, mens kommunerne har fået større indsigt i, hvor der er behov for øgede kompetencer for at sikre den 
helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, som der er evidens for. Fokuseringen på øgede kompetencer inden for 
socialpædagogik, hjemmepleje og sygepleje hænger sammen med den øgede fokus på, at kommunerne i stigende 
omfang har fokus på rehabilitering med udgangspunkt i borgerens eget hjem – støttet af et udekørende 
specialiseret tilbud. Denne løsning stiller større krav til kompetencerne blandt kommunens eget personale.

Sammenfatning og kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen:
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommunerne gennemgående er kommet langt med at løfte 
hjerneskadeindsatsen. Der er dog stadig et forbedringspotentiale, og der skal grundlæggende være 
opmærksomhed på, at den rette indsats ikke i alle borgerforløb opfattes som værende iværksat hurtigt nok. 
Workshoppen peger på et par årsager til dette forbedringspotentiale.

Kommunerne er dog hurtige til at igangsætte en indsats, og alle kommuner arbejder aktivt med koordinering af 
indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade. Ligeledes indgår kommunerne i tværkommunale samarbejder 
og inddrager specialiserede tilbud i indsatsen, oftest gennem formaliserede samarbejdsformer.

Blandt deltagerne på workshoppen var der en klar oplevelse af, at de 17 kommuner er kommet betydeligt længere 
siden undersøgelsen i foråret 2013. I løbet af 2013 er de initiativer, der er iværksat via puljen fra Ministeriet for 
Forebyggelse og Sundhed slået igennem. På hjerneskadeområdet anvender kommunerne mange nye metoder, 
der i fremtiden vil kunne bruges, når der generelt arbejdes med rehabilitering i kommunerne.



Side6/11

Kommunerne oplever, at de:
 er blevet betydeligt bedre til at koordinere indsatser på tværs af faglige og organisatoriske grænser,
 er blevet bedre til at stille krav og udarbejde rehabiliteringsplaner,
 er blevet bedre til at inddrage ekspertise fra eksterne specialister

Puljemidlerne fra Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed udløber med udgangen af 2014. En stor del af 
udviklingen inden for hjerneskadeområdet skyldes disse midler, og på workshoppen blev der udtrykt bekymring for, 
hvordan der sikres en fremtidig indsats på et tilstrækkeligt højt niveau.

Samarbejde med specialiserede tilbud i region Sjælland og tværkommunalt samarbejde
Af spørgeskemaet fremgår det, at de fleste kommuner har etableret samarbejdsrelationer til både midlertidige 
døgntilbud (11 kommuner) og udekørende specialiserede tilbud (13 kommuner). Fra workshoppen er det 
præciseret, at alle kommuner i regionen anvender specialiserede tilbud. I forhold til midlertidige døgntilbud er det 
dog ikke alle kommuner, der i løbet af 2013 har haft et behov.

Dermed vurderes det, at kommunerne i region Sjælland lever op til KL’s anbefaling om, at kommunerne skal sikre, 
at borgerne har adgang til specialiserede hjerneskaderehabilitering.

I forhold til borgere i aldersgruppen mellem 18 og ca. 30 år vurderes det dog, at det generelt er vanskeligt at finde 
egnede midlertidige døgntilbud på et specialiseret niveau. Dette skyldes ikke mindst, at netop denne aldersgruppes 
behov er meget forskelligartet herunder, at gruppen ofte føler stor modstand mod midlertidige botilbud. Desuden er 
der relativt få borgere i gruppen. I visse tilfælde kan Kildebo Center for Neurorehabilitering løse opgaven. For børn 
under 18 år anvender kommunerne typisk Børnecenter for Rehabilitering i Virum. Der ses ikke at være basis for et 
regionalt tilbud.

Inden for regionens geografiske område anvendes primært følgende specialiserede tilbud:

 Kildebo Center for Neurorehabilitering, midlertidigt døgntilbud, kommunalt ejet selvejende institution
 Kurhus Center for Neurorehabiliteirng, midlertidigt døgntilbud, selvejende institution
 Hjerneskadecentret BOMI, udekørende tilbud, kommunalt ejet selvejende institution

Derudover er der kommunikationscentrene i Roskilde, Slagelse og Næstved.

Den måde kommunerne anvender de specialiserede tilbud på, har ændret sig gennem de senere år. For år tilbage 
blev der købt færdige ”pakker” af de specialiserede tilbud, og borgere med et behov for en specialiseret indsats 
blev oftere tilbudt et midlertidigt døgntilbud.

Der er imidlertid evidens for, at rehabilitering i de fleste tilfælde bør have udgangspunkt i borgerens hjem. Dette har 
kommunerne gennemgående fulgt. Dermed er behovet for udekørende specialiserede tilbud stigende.

Rehabilitering med udgangspunkt i borgerens hjem stiller store krav til at både kommunerne og de specialiserede 
tilbud kan indgå i et fælles koordineret samarbejde. Det betyder, at tilbuddene til den enkelte borger skal 
konstrueres meget individuelt. Derfor kan det generelt ikke anbefales, at kommunerne indgår faste aftaler med 
enkelte specialiserede tilbud, men er åbne for at anvende flere tilbud.
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Blandt deltagerne på workshoppen er det opfattelsen, at udviklingen af de specialiserede tilbud er baseret på 
tilbuddenes egne evner til at tilbyde kommunerne nye løsninger, typisk på baggrund af bilateral kontakt mellem 
enkeltkommuner og de specialiserede tilbud.

Som model for det videre arbejde peges der på, at der med fordel bør etableres en tværkommunal gruppe, der 
skal indgå i et samarbejde om udvikling af de specialiserede tilbud. Dette kan enten organiseres ved en samlet 
gruppe, der dækker alle kommuner i regionen, eller det kan organiseres ved en opdeling i tre klynger af kommuner. 
Samarbejdet skal være ikke-bindende for at sikre, at kommunerne fortsat har mulighed for at etablere individuelle 
forløb.

For en klyngeløsning i fx ”Nord”, ”Øst” og ”Syd” taler, at kommunernes behov i de tre områder af regionen er 
forskellige. På den anden side, vil forskellene i behovene overfor de mest specialiserede tilbud som BOMI og 
Kildebo næppe være afgørende forskellig.

Gruppens – eller gruppernes – arbejde vil dels være at give sparring til de specialiserede tilbud i forhold til de 
behov, som de skal kunne dække og dels formulere, hvilke forventninger der er til kommunernes faglige niveau og 
evner til at koordinere og arbejde tværfagligt.

Som det fremstod fra undersøgelsen i foråret 2013 ses der fortsat at være et behov for, at kommunerne arbejder 
sammen om tilrettelæggelse af løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med borgere med 
erhvervet hjerneskade. I den periode, hvor kommunerne har modtaget puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse, har kommunerne selv eller i samarbejde med enkelte andre kommuner iværksat større 
kompetenceudviklingsforløb. For at fastholde kommunernes kompetencer ses der behov for en fælles koordinering. 
De enkelte kommuner vil ikke selv have volumen til at indgå bilaterale forløb. Samtidig ses der behov for, at sikre et 
højt fagligt niveau – ikke mindst set i lyset af, at rehabiliteringen i højere og højere grad tager udgangspunkt i 
borgerens eget hjem.

En klyngemodel behøver ikke at betyde, at der samtidig arbejdes på tværs med at udvikle og fastholde de mest 
specialiserede kompetencer.

En alternativ model for det videre samarbejde mellem de 17 kommuner kan være, at fortsætte som i dag, dvs. 
uden et samlet koordineret samarbejde.

For denne model taler, at kommunerne gennemgående lever op til KL’s 10 anbefalinger. Samtidig indgår de fleste 
kommuner i et samarbejde mellem andre kommuner.

Spørgeskemaundersøgelsen, der forventes gentaget årligt, vil kunne følge udviklingen på området blandt 
regionens kommuner, og hvis det over tid viser sig, at kommunerne ikke kan leve op til krav kan et fælles 
kommunalt samarbejde for hjerneskadeindsatsen tages op til fornyet overvejelse.

Det skal bemærkes, at KL anbefaler, at alle borgere skal have adgang til specialiserede hjerneskaderehabilitering 
og, at der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud (se bilag 2). I det omfang, at 
kommunerne i regionen ikke samarbejder om udviklingen af de specialiserede tilbud er der en risiko for, at 
tilbuddene bliver presset på sit eksistensgrundlag og/eller ikke udvikler den type af tilbud, som kommunerne har 
brug for.



Side8/11

Konkretisering af samarbejdet med Region Sjælland
Kommunernes samarbejde med Region Sjælland afhænger i høj grad af de enkelte sygehuse. Gennemgående 
inddrages kommunerne dog i udskrivningssamtaler fra sygehusene. Kun to kommuner angiver, at det sjældent 
sker.

Indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade kræver i mange tilfælde, at der inddrages flere forskellige dele af 
kommunen og muligvis eksterne specialiserede tilbud. Det er derfor en stor fordel, hvis kommunerne inddrages på 
et så tidligt tidspunkt som muligt. 11 kommuner svarer, at de ofte inddrages inden udskrivningssamtalen, mens kun 
5 angiver, at de sjældent er inddraget.

I forhold til genoptræningsplaner er kommunerne blevet spurgt om planerne er dækkende i forhold til en række 
områder. Oplevelsen er, at genoptræningsplanerne generelt er dækkende i forhold til personernes tidligere 
funktionsevne og funktionsevne ved udskrivning fra sygehuset. Der er ligeledes en overvægt af kommuner, der 
finder, at planerne indeholder dækkende beskrivelser af patienternes genoptræningsbehov i forhold til det 
bevægelsesmæssige område.

Kommunerne finder derimod, at genoptræningsplanerne er mangelfulde i forhold til beskrivelse af borgernes 
mentale og sansemæssige område – to områder, der har stor betydning for rehabilitering af netop borgere med 
erhvervet hjerneskade.

På workshoppen blev det uddybet, at kommunerne ofte har problemer med at få indsigt i de udredninger og 
vurderinger, som sygehusene har udarbejdet – selv hvor borgerne har givet samtykke til dette. Konsekvensen er, 
at der kan være vigtige oplysninger om borgeren, der ikke inddrages i rehabiliteringen, eller at borgeren 
gennemgår samme udredning af kommunen, som de netop har gennemgået på sygehuset.

Fra workshoppen anbefales det, at der forhandles et frivilligt tillæg til sundhedsaftalen om 
hjerneskaderehabilitering. Tillægget skal omhandle:

 Der er en ensartet kontakt før og efter udskrivning mellem sygehus og kommune
 Genoptræningsplaner skal have større fokus på kognition og kommunikation
 Sygehusene skal have større fokus på at udrede hjerneskadebaserede synsvanskeligheder
 Kommunerne har mulighed for at tilbagevise kognitivt skadede borgere, som det beskrives i 

Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

Det vurderes, at der ikke er et presserende behov for at udvikle en egentlig forløbsbeskrivelse mellem 
kommunerne i regionen og Region Sjælland. Der kan dog være fordel i udvikling af mere formaliserede overgange 
fra sygehus til kommune, fx med udgangspunkt i Neurologisk afdeling på Næstved Sygehus.

En særskilt problematik vedrører de almenpraktiserende læger. Kommunerne oplever generelt, at almen praksis 
ikke lever op til de forventninger, der beskrives i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.
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Bilag 1: Sundhedsstyrelsens forløbsprogram og kommunernes ansvar
I Sundhedsstyrelsens forløbsprogram beskrives rehabiliteringsforløbet for borgere med erhvervet hjerneskade i fire 
faser. Faserne er illustreret i nedenstående figur.

Det slås således fast i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram, at genoptræning efter udskrivelse fra sygehus er en 
kommunal myndighedsopgave, hvor der dog kan være behov for fortsat ambulant genoptræning i sygehusregi. Ud 
fra ovenstående model svarer det til, at kommunen overtager ansvaret ved overgang C, og forestår og/eller 
koordinerer indsatsen i fase III og eventuelt fase IV. Derudover kan der peges på, at kommunen har en generelt 
forebyggende opgave, samt at kommunen i fase I og II har opgaven med at afhjælpe akutte problemer af social 
karakter, fx familiemæssige, arbejdsmæssige og økonomiske indsatser.

Kommunens opgaver i forhold til voksne borgere med erhvervet hjerneskade er:

 Genoptræning af bevægelsesfunktioner, mentale funktioner og andre relevante kropsfunktioner
 Støttende og kompenserende indsatser
 Sygedagpenge og pension
 Udredning af arbejdsevne og revalidering
 Specialundervisning for voksne
 Vejledning om erhverv og uddannelse til unge under 25 år
 Støtte til pårørende, herunder til eventuelle mindreårige børn
 Praktisk og personlig hjælp og pleje
 Hjælpemidler
 Patientrettet forebyggelse
 Transportmuligheder
 Koordinering af rehabiliteringsforløb efter udskrivelse
 Planlægning af udskrivelsen i samarbejde med sygehuset
 Samarbejde med og indhente rådgivning fra sygehuset og almen praksis i forhold til konkrete personer 

med erhvervet hjerneskade
 Medvirke til udviklings- og forskningsarbejde
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Bilag 2: KL’s 10 anbefalinger
September 2012 udgav KL debatoplægget En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade, hvori der blev 
fremført 10 anbefalinger med fokus på centrale forhold, der kan styrke den specialiserede 
hjerneskaderehabilitering. Anbefalingerne er primært rettet mod kommunerne og KL, men et løft af området vil 
også kræve, at andre, herunder de nationale myndigheder og de specialiserede tilbud, justerer deres indsats. Dette 
er reflekteret i anbefalingerne, hvorfor der ikke er alle anbefalingerne, der kan sættes i relation til den enkelte 
kommune.

De 10 anbefalinger:
1. Alle kommuner skal sikre, at borgerne har adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering, enten i egne 

tilbud, i tværkommunale tilbud eller ved samarbejde med specialiserede tilbud
2. Der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud
3. KL anbefaler en konsolidering blandt de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet, som resulterer i få, 

særligt stærke vidensmiljøer, som både kan bistå kommunerne i rehabiliteringsarbejdet og understøtter 
den faglige udvikling og forskning

4. Alle kommuner skal have en organisering, som understøtter en koordineret rehabiliteringsindsats på tværs 
af forvaltningsområder, fx via en hjerneskadekoordinator

5. Der skal udvikles nationale standarder for tværfaglige og monofaglige kompetencer i den specialiserede 
rehabiliteringsindsats

6. Alle kommuner skal inden for én uge have kontaktet borgeren og givet borgeren en plan for 
genoptræningsforløbet

7. Alle kommuner skal med afsæt i Voksenudredningsmetoden sikre ensartethed og sammenhæng mellem 
udrednings- og rehabiliteringsindsatsen. Voksenudredningsmetoden skal suppleres med 
hjerneskadespecifikke redskaber

8. Alle kommuner skal have de samme klare og tilgængelige visitationsretningslinjer for rehabilitering af 
personer med erhvervet hjerneskade

9. KL anbefaler, at VISO og ViHS’ nationale overblik og viden bruges mere aktivt i udviklingen af 
hjerneskadeområdet

10. Alle kommuner skal dokumentere deres indsatser på hjerneskadeområdet
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Bilag 3: Deltagerliste ved strategisk workshop den 29. januar 2014 om hjerneskadeindsatsen

Navn: Titel: Kommune:
Anja Bau Viceforstander, SCR Roskilde Kommune

Annette Løye Christiansen Hjerneskadekoordinator Holbæk Kommune

Benedicte Rostock Leder af Træningsenheden Greve Kommune

Dan Stefan Nielsen Leder af rehabiliteringen Faxe Kommune

Flemming Hansen Chefkonsulent Roskilde Kommune

Gudde Södergren Kvalitets- og udviklingskonsulent

Hjerneskadekoordinator

Lolland Kommune

Jacob Mazanti Tværkommunal projektleder Vordingborg Kommune

Jette Lykke Smith Afdelingsleder Næstved Kommune

Jette Olsen Genoptræningschef Kalundborg Kommune

Jonna Andersen Leder af udviklingsafdelingen Slagelse Kommune

Lone Nørgaard Larsen Projektleder Holbæk Kommune

Lone Ulholm Chefkonsulent Sorø Kommune

Mette Gleisner Hjerneskadekoordinator Lejre Kommune

Philip Thomas Oates Konsulent / socialrådgiver Faxe Kommune

Pia Anette Stausgaard Leder af Handicapafdelingen Holbæk Kommune

Randi R. Sørensen Afdelingsleder Næstved Kommune

Signe Egede Petersson Hjerneskadekoordinator Slagelse Kommune

Signe Vinther Mølgaard Hjerneskadekoordinator Odsherred Kommune

Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator Køge Kommune

Ulla Bygaard Rasmussen Hjerneskadekoordinator Ringsted Kommune

Vibeke Møller Lund Vicecenterleder, CSU-Slagelse Slagelse Kommune
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Versionsdato: 13.2.2014

Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og _________ Kommune om rådgivning og 
vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

1. Aftalens parter
1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

 ____________  Kommune
Vej og nr. ____________________________
Postnr._____   By______

1.3. Om aftalen

Region Sjælland og KKR på vegne af de 17 kommuner ser frem til at fortsætte det tværfaglige samarbejde 
om udsatte borgeres veje til arbejdsmarkedet, indledt i juli 2013. Vi arbejder for at den koordinerede 
indsats, der bringer sundheds- social-, arbejdsmarkeds- og undervisningsfaglig viden sammen, vil bevirke at 
flere borgere end tilfældet er i dag, får tilknytning til arbejdsmarkedet. Sundhedskoordinator har en vital 
rolle som medlem af kommunernes rehabiliteringsteams og er bindeled til de praktiserende læger, klinisk 
funktion og det øvrige regionale sundhedssystem.

Nærværende samarbejdsaftale er udarbejdet af Region Sjælland og KKR i fællesskab. Den kan derfor 
anvendes som grundlag for lokale aftaler (kontrakter) mellem den enkelte kommune og Region Sjælland.

Sidst i dokumentet findes ”Allonge til aftalen” med uddybende forklaringer. Denne er en integreret del af 
samarbejdsaftalen og således bindende for aftalens parter. 

1.4. Regional organisering

Sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion er ledelsesmæssigt forankret i samme afdeling på et 
sygehus i Region Sjælland, hvortil knyttes en sekretærfunktion.

Det tilstræbes, at én sundhedskoordinator følger den enkelte kommunes rehabiliteringsteam.

De tilknyttede læger i Klinisk Funktion er placeret på det(de) sygehus(e), der har en arbejdsmedicinsk 
afdeling.

Klinisk funktion er primært bemandet med speciallæger i arbejdsmedicin, almen medicin eller 
socialmedicin. Derudover er der tilknyttet psykiatere i det omfang der er behov for denne ekspertise i 
vurderingen af sager fra rehabiliteringsteamet. Ved behov for inddragelse af anden speciallægekompetence 
vil dette ske ad hoc, primært fra afdelinger på regionens sygehuse.

2. Sager til behandling i rehabiliteringsteamet
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Aftalen vedrører sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i alle sager, der skal behandles i 
rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet behandler sager om 1) ressourceforløb, fleksjob, sager om 
tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension samt 2) andre sager i det omfang, kommunen 
ønsker det, og regionen har den nødvendige kapacitet. 

Ved væsentlige ændringer i kommunens sagstal kan det være relevant at justere det aftalte antal mødedage 
i rehabiliteringsteamet. Der må forventes en forskydning på op til ni måneder jf. punkt 6, idet det kan 
påvirke bemandingen af sundhedskoordinatorfunktion og klinisk funktion,.

Det vurderes løbende på regionalt niveau, om det faktiske antal mødedage og sagstal afviger fra det 
forventede. 

2.1. Forventet antal sager i rehabiliteringsteamet

Angiv det forventede antal sager i kommunen:

1. Årligt antal sager til behandling i rehabiliteringsteamet: ____

2. Årligt antal yderligere sager til behandling i rehabiliteringsteamet efter lokal aftale: ____

3. Årligt antal forventede sager i alt: ____  
                                                                                                                  

3. Sundhedskoordinatorfunktionen
Regionen stiller en sundhedskoordinator til rådighed for kommunen som repræsentant i 
rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren har lægefaglig baggrund. Sundhedskoordinatorens opgave 
er:
 Deltagelse i rehabiliteringsteamets møder med forudgående forberedelse og efterfølgende opfølgning 

ift. egen læge og klinisk funktion.

 Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i alle sager, som kommunen har vurderet skal behandles i 
rehabiliteringsteamet.

 Rådgivning i løbende sager, der har været i rehabiliteringsteamet.

 Sundhedskoordinatoren kan desuden i forbindelse med mødedage i kommunen, sammen med 
sagsbehandlerne drøfte sager, der er under forberedelse til behandling i rehabiliteringsteamet.

3.1. Der aftales følgende om sundhedskoordinatorfunktionen
a) Faglig baggrund:
Sundhedskoordinator er læge med speciale i almen medicin, arbejdsmedicin eller socialmedicin. Desuden 
kan læger ansat i uddannelsesstillinger til speciallæge i disse tre specialer fungere som 
sundhedskoordinatorer.

b) Frister for sagsbehandling:
Der sikres en sagsgang, som giver sundhedskoordinatoren optimale betingelser for forberedelse inden 
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mødet i rehabiliteringsteamet. 
 Som udgangspunkt er sundhedskoordinator til rådighed for møde i rehabiliteringstemaet 10 

arbejdsdage efter at sundhedskoordinatoren har modtaget dagsorden og tilhørende sagsakter. 
Andre frister kan aftales, hvis omstændigheder i en sag bevirker, at sagen ikke kan afklares inden 
for fristen.

  I hastende sager om førtidspension stiller regionen dog sundhedskoordinator til rådighed hurtigst 
muligt.

c) Mødedage i kommunens rehabiliteringsteam:
Sundhedskoordinators faste ugentlige mødedage –tider i kommunen:

Med følgende undtagelser (f.eks. ferieuger og uger med ledelsestilsyn):

 

d) Sundhedskoordinators samlede antal mødedage i kommunen:

En mødedag er 7,5 time. Kommunen meddeler eventuelle afvigelser i mødedage og –tider med mindst en 
måneds varsel.

Det kan aftales, at sundhedskoordinator på mødedage både udfører sundhedskoordinatoropgaver og yder 
anden lægefaglig rådgivning om sager sygedagpengeseystemet.

Yderligere rådgivning om sager i sygedagpengesystemet kan løbende tilkøbes som hele 
mødedage efter aftale. 

e) Rådgivning i løbende sager:
 Under igangværende ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå ændringer i 

borgerens situation og helbredsforhold, som indebærer, at kommunen til brug for 
sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet har behov for sundhedsfaglig rådgivning. Denne 
rådgivning indgår i funktionen som sundhedskoordinator

 Sundhedskoordinator leverer en udtalelse senest 10 arbejdsdage fra modtagelsen af sagen. Der kan 
dog aftales en anden frist, hvis omstændigheder i en sag bevirker, at udtalelsen ikke kan afgives 
indenfor 10 arbejdsdage.

f) Rådgivning ved elektronisk kommunikation, videomøder:
 Sundhedskoordinators deltagelse i rehabiliteringsteamets møder med borgere sker ved personligt 

fremmøde. 
 I forberedelses- og opfølgningsmøder kan sundhedskoordinator deltage via videokonference eller 

lignende. Rammerne herfor aftales mellem parterne indenfor denne aftale.    
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g) Særlige procedurer i hastende førtidspensionssager etc.:
 I sager, hvor der er behov for en meget hurtig tilkendelse af førtidspension, fx til personer i 

terminalfasen, skal sundhedskoordinatoren medvirke til, at behandlingen af sagen sker hurtigst 
muligt. Sagen kan i disse tilfælde behandles uden borgerens deltagelse i rehabiliteringsteamets 
møde og uden udarbejdelse af LÆ 265.

 Sundhedskoordinator kan i sådanne sager deltage i telefonmøder med én dags varsel eller hurtigst 
muligt.

h) Dataadgang:
 Kommunen skal sikre at sundhedskoordinator har adgang til journal- og andre sagsoplysninger for 

alle borgere, hvis sager skal behandles i rehabiliteringsteamet
 Referater fra rehabiliteringsteamets møder skal forelægges teamets medlemmer inden godkendelse

i) Afbud og ændringer:
 Hvis den faste sundhedskoordinator er forhindret i at deltage, tilstræber regionen deltagelse med 

en anden sundhedskoordinator. Alternativt kan der aftales en ny mødedag.
 Hvis regionen, f.eks. ved akut afbud, ikke kan sende en anden sundhedskoordinator, og der ikke 

aftales en ny mødedag, skal kommunen ikke faktureres for den aflyste mødedag. Beløbet 
fratrækkes basishonoraret i den pågældende måned (se punkt 3.2) 

3.2. Pris og afregning

Region Sjællands ydelser til kommunen afregnes som et fast basishonorar på følgende vis:

Årligt antal mødedage i 
kommunen, som angivet i 
punkt 3.1. d)

Pris pr. mødedag* Årlig pris for sundhedskoordinator-
funktionen, i kr.

0 x 12.333 = 0

Møder i rehabiliteringsteamet afregnes som hele dage.

* Prisen pr. mødedag er 1/90 af regionens gennemsnitlige omkostning pr. årsværk tillagt et overhead på 20 
%, som beregnes af de faktisk afholdte lønudgifter. Personale ansættes på overenskomstmæssig løn med 
gældende tillæg. Personalesammensætning, lønniveau og faktisk overhead vil indgå i opfølgningen.

I prisen indgår sundhedskoordinators forberedelse af sager til rehabiliteringsmødet, herunder evt. 
indhentning af oplysninger fra behandlende instanser i såvel det primære som sekundære sundhedsvæsen. 
Opfølgning af sager, herunder fremsendelse af epikrise til borgers egen læge og kontakt til egen læge, hvor 
rehabiliteringsteamet har anbefalet tiltag, der kræver visitation fra egen læge. I prisen indgår udtalelser i 
løbende sager. Sager med særlige sundhedsfaglige problemstillinger konfereres i klinisk funktion. 
Indeholdt er sundhedskoordinators kontinuerlige faglige udvikling gennem litteraturstudier, kollegial 
sparring samt efteruddannelse inden for det socialmedicinske område. Sundhedskoordinator deltager i 
møder omkring samarbejdet med såvel kommunen som øvrige samarbejdspartnere. I prisen indgår 
endvidere overhead (sekretariatsbistand, kontorhold, befordring mv.)

Ekstra mødedage kan tilkøbes efter aftale og kapacitet til samme pris.

Kommunen betaler for sundhedskoordinatorfunktionen månedsvis bagud. Det er en forudsætning, at 
regionen har sendt fakturaen mindst 10 arbejdsdage inden betalingsfrist.
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4. Vurderinger fra klinisk funktion 
Klinisk funktion skal på kommunens anmodning afgive en vurdering af borgerens helbredssituation i 
forhold til at kunne arbejde. Vurderingerne foretages i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet 
samt i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, i sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og 
førtidspension. Det sker efter konsultation med borgeren i form af en speciallægeattest. Der udarbejdes en 
landsdækkende lægeattestløsning.

Når det er relevant i en sag, skal klinisk funktion indhente journaloplysninger fra sygehuse og 
privatpraktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling, 
privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplering af 
foreliggende helbredsoplysninger fra disse. 

Efter konsultation med borgeren afgiver klinisk funktion sin vurdering til kommunen i form af en 
speciallægeattest.

Hvis det foreløbige resultatet af klinisk funktions vurdering er, at der er behov for yderligere vurdering af 
borgerens helbredssituation i forhold til at kunne arbejde, afgiver klinisk funktion i lægeattesten en 
vurdering, der beskriver hvilke yderligere vurderinger, der skal foretages hos en eller flere speciallæger 
eller psykolog for, at borgerens helbredsmæssige situation kan afklares endeligt. I vurderingen angives 
tidsramme med henblik på endelig afgørelse. 

Vurderingen i klinisk funktion kan ikke foretages af den læge, som tidligere har behandlet borgerens sag 
som sundhedskoordinator. 

4.1. Tidsfrister for vurdering fra klinisk funktion

Regionen leverer lægeattesten senest 10 arbejdsdage efter konsultation og senest en måned efter regionen 
har modtaget anmodningen fra kommunen. Der aftales dog en anden frist, hvis omstændigheder i en 
konkret sag gør, at det ikke er muligt at levere lægeattesten inden for fristen.

4.2. Pris og afregning

Prisen for en ny lægeattest fra klinisk funktion er:
 Undersøgelse indenfor ét lægefagligt speciale: 9.000 kr.
 Kort samtale indenfor ét lægefagligt speciale1: 4.500 kr.
 Vurdering af foreliggende helbredsoplysninger: 3.000 kr.

Supplerende speciallægevurderinger, der foretages i op til seks måneder fra levering af lægeattesten:
 Undersøgelse indenfor samme speciale som ved første undersøgelse: 1.500 kr.

1 F.eks. kort samtale med speciallæge psykiatri på tværs af foreliggende psykiatriske vurderinger.
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 Undersøgelse indenfor et andet speciale end ved første undersøgelse: 5.000 kr. 
 Eksterne neuropsykologiske undersøgelser og vurderinger afregnes til den fakturerede pris.

Speciallægeundersøgelser, der rekvireres mere end seks måneder efter levering af første attest, betragtes 
som en ny lægeattest.

Kommunen betaler for lægeattester og  supplerende undersøgelser og  vurderinger senest 10 arbejdsdage 
efter at fakturaen er sendt, medmindre der er aftalt fast afregning for ydelserne.

5. Andre ydelser fra klinisk funktion til kommunen
Regionen og kommunen kan lokalt aftale, at klinisk funktion leverer andre ydelser end nævnt under punkt 3 
og 4. Det kan fx være efteruddannelse af eller hotline for praktiserende læger, sagsbehandlere m.fl.

Mulighederne for at udvide målgruppen for klinisk funktions vurderinger undersøges ifm. reformerne af 
kontanthjælp og sygedagpenge.

5.1. Der aftales følgende om andre ydelser:

5.2. Der aftales følgende om pris og afregning:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Aftaleperiode, genforhandling af aftalen mv.
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Denne standard-samarbejdsaftale følges op på regionalt niveau mindst to gange årligt af Region Sjælland 
og kommunerne i fællesskab. Parterne vurderer behovet for ændringer i standardaftalen på baggrund af 
afvigelser i følgende forhold:

 det skønnede antal mødedage
 det skønnede antal sager til behandling i rehabiliteringsteams
 den angivne finansieringsramme for sundhedskoordinatorfunktionen, herunder vurdering af 

overhead
 prisen for vurderinger fra klinisk funktion, jf. punkt 4.2, herunder om antallet af sager og disses 

omfang svarer til det forudsatte
 andre forhold

Denne samarbejdsaftale erstatter med virkning fra 1. april 2014 den tidligere aftale, der var gældende fra 1. 
juli 2013.

Samarbejdsaftalen gælder indtil en af parterne opsiger den med kontraktmæssigt varsel på ni måneder til 
udgangen af en måned.

Hvis lovgivningen ændres på en sådan måde, at forudsætningerne for aftalen ikke længere er til stede eller 
ændres afgørende, kan parterne opsige hhv. genforhandle aftalen med en kortere frist end 9 måneder. 
Fremgangsmåden i sådanne tilfælde skal aftales nærmere.
 

  

7.1. Regionens underskrift 7.2. Kommunens underskrift 

_____________________________________
Dato

_____________________________________
Navn og titel

_____________________________________
Dato

_____________________________________
Navn og titel
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Allonge til samarbejdsaftalen med uddybninger af visse punkter

1. Aftalens parter:
Aftalens parter er Region Sjælland og en kommune.

Kommunen kan vælge at indgå en samarbejdsaftale med en anden region end den region, kommunen er 
beliggende i. Regionen er alene forpligtet til at indgå en samarbejdsaftale med en kommune i regionen. 

2. Sager til behandling i rehabiliteringsteam:
Regionen er efter lovgivning forpligtet til at etablere en klinisk funktion. Den kliniske funktion skal yde 
rådgivning og vurdering til kommunens beskæftigelsesindsats i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud 
til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Regionen skal i den forbindelse stille en 
sundhedskoordinator til rådighed for arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam. Det forudsættes, at 
sundhedskoordinator som hovedregel har en lægefaglig baggrund.

Efter aftale kan kommunerne anvende klinisk funktion i andre end de ovenfor nævnte sager. Regionen og 
kommunen kan derfor supplere aftalen med ydelser fra klinisk funktion til kommunen i sager om fx 
kontanthjælp, sygedagpenge og revalideringssager. 

Vejledende rammer for regulering af betaling mellem kommune og region for ydelser fra klinisk funktion

Generelle forudsætninger for rehabiliteringsteamets arbejde i kommuner og regioner: 
Det forventes, at der i alt på landsplan vil skulle behandles 46.500 sager årligt i rehabiliteringsteamet, når den nye model er fuldt indfaset. Dette antal 
er baseret på følgende antagelser:
 Det er estimeret, at 28.350 personer årligt vil blive tilkendt førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb med den nye model. Disse personer vil 

skulle have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet.
 Ca.12 pct. flere personer vil få deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet uden at det fører til tilkendelse, svarende til andelen af 

førtidspensionssager i dag, hvor der ikke efterfølgende tilkendes pension. Det giver i alt 3.550 ekstra sager i rehabiliteringsteamet årligt.
 Hver sag, der ender med tilkendelse af et ressourceforløb, vil i gennemsnit skulle forelægges teamet to gange svarende til 14.600 ekstra sager 

årligt.
 
Rådgivning og vurdering i klinisk funktion
Kommunen afholder udgiften til rådgivning og vurdering i klinisk funktion. 

Kommunen og regionen skal aftale en løbende reguleringsmekanisme fx hver 3. måned, således at der 
løbende sker overvågning og justering af, om der sker afvigelser i følgende forhold:
 det skønnede antal sager, der forventes behandlet i rehabiliteringsteamet 
 prisen for vurdering fra klinisk funktion, jf. punkt 4.2, herunder evt. om antallet af sager, der vurderes i 

klinisk funktion svarer til det forudsatte. 

3. Sundhedskoordinatorfunktionen
Sundhedskoordinatoren er regionens repræsentant i rehabiliteringsteamet. Det er sundhedskoordinatorens 
opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i den konkrete sag, som kommunen vurderer, 
skal behandles i teamet. 

Inden mødet i rehabiliteringsteam modtager sundhedskoordinatoren sager til behandling i teamet indenfor de 
aftalte tidsfrister.
 
Vurderer sundhedskoordinatoren, at sagen er fyldestgørende belyst, forbereder sundhedskoordinatoren sagen 
på det foreliggende grundlag, og sagen kan drøftes på rehabiliteringsteamets møde. 
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Vurderer sundhedskoordinatoren som led i forberedelse af sagen, at borgerens sag kan belyses yderligere ved 
at indhente journaloplysninger fra sygehus eller fra speciallægepraksis indhenter sundhedskoordinatoren 
disse oplysninger. Sundhedskoordinator kan tillige kontakte alment praktiserende læge eller sygehusafdeling, 
privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut, hvor borgeren er i udrednings- 
eller behandlingsforløb med henblik på at få uddybet eller suppleret foreliggende helbredsoplysninger fra 
disse. 

Vurderer sundhedskoordinatoren, at der ikke foreligger fyldestgørende helbredsmæssige oplysninger, fx 
fordi den helbredsmæssige situation er uklar, diffus, eller der er indbyrdes modstridende oplysninger, drøfter 
sundhedskoordinator sagen med borgerens praktiserende læge.

Sundhedskoordinatoren kan efter aftale med kommunen drøfte sagen med borgeren.

Bidrager drøftelsen med den praktiserende læge ikke til den nødvendige afklaring af den helbredsmæssige 
situation, kan sundhedskoordinatoren anbefale kommunen, at sagen kan belyses yderligere inden teammødet. 
Sundhedskoordinatoren kan således anbefale kommunen:  
 At sagens behandling i teamet udsættes med henblik på, at borgeren anmodes om at gå til sin 

praktiserende læge for at få taget stilling til, om der skal iværksættes yderligere undersøgelse eller 
behandling. 

 At borgerens sag videresendes til klinisk funktion til vurdering af borgerens muligheder for arbejde eller 
uddannelse inden mødet. En sådan anbefaling skal begrundes med hvilke helbredsmæssige oplysninger, 
der mangler eller er modstridende.

Kommunen kan udsætte mødet i rehabiliteringsteamet med henblik på, at nødvendige helbredsoplysninger 
indhentes inden mødet i teamet.  

Under behandling af sager på møde i rehabiliteringsteamet indgår sundhedskoordinatoren på baggrund af 
forberedelsen af sagen i dialogen med de øvrige medlemmer, om hvordan den enkelte borger bedst kan 
hjælpes. Desuden kan sundhedskoordinatoren sammen med de øvrige medlemmer af teamet stille spørgsmål 
til borgeren, som led i afdækningen af sagen. Sundhedskoordinatorens vurdering af sagen indgår i 
rehabiliteringsteamets indstilling til kommunen. 

Vurderer sundhedskoordinatoren, at sagen er fuldt belyst og afklaret i sundhedssystemet, og den nødvendige 
behandling er igangsat eller afsluttet, skal dette fremgå af rehabiliteringsteamets indstilling til kommunen.

Vurderer sundhedskoordinatoren, at sagen på baggrund af de samlede tværfaglige oplysninger, der er 
kommet frem under mødet, bør belyses yderligere, inden der kan afgives en indstilling om en 
sammenhængende tværfaglig indsats, kan sundhedskoordinatoren anbefale teamet: 
 At borgeren anmodes om at gå til sin praktiserende læge for, at lægen kan tage stilling til, om der skal 

igangsættes yderligere undersøgelse eller behandling. I disse tilfælde drøfter sundhedskoordinatoren 
sagen med borgerens praktiserende læge.

 At borgeren sendes til vurdering i klinisk funktion. En sådan anbefaling skal begrundes med hvilke 
helbredsmæssige oplysninger, der mangler eller er modstridende.

 At sagen behandles i teamet igen, når de yderligere oplysninger foreligger. 

Særlige procedurer i hastende førtidspensionssager
Der vil i et mindre antal sager være behov for en meget hurtig tilkendelse af førtidspension fx til personer, 
der er i terminalfasen. I disse sager skal sundhedskoordinatoren medvirke til, at behandlingen af sagen sker 
hurtigst muligt. Sagen kan i disse tilfælde behandles uden borgerens deltagelse i rehabiliteringsteamets møde 
og uden udarbejdelse af LÆ 265.
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Rådgivning i løbende sager 
Under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå ændringer i borgerens situation og 
helbredsforhold, som indebærer, at kommunen har behov for rådgivning i form af lægefaglig bistand til brug 
for sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Det er fremover sundhedskoordinatoren, der som led i 
funktionen som sundhedskoordinator for kommunen skal yde denne rådgivning. 

Sundhedskoordinatorens rådgivning kan eksempelvis bestå i rådgivning om borgerens helbredssituation i 
forhold til at kunne deltage i ressourceforløbet, i at anbefale, at borgerens helbredsforhold i forhold til at 
kunne arbejde vurderes i klinisk funktion, eller at borgeren skal henvises til den praktiserende læge for 
udredning/behandling efter de almindelige regler i sundhedsvæsnet.
 
Kommunen kan i den konkrete sag i samråd med sundhedskoordinatoren beslutte, at rådgivningen skal gives 
på baggrund af en samtale mellem sundhedskoordinatoren og borgeren.

Sundhedskoordinatorens rådgivning sker i form af en udtalelse til brug for sagen (et journalnotat). 

Indgangen til behandling er som hidtil via den praktiserende læge
Indgangen til behandling i sundhedsvæsnet er som hidtil via borgerens praktiserende læge. Det vil 
eksempelvis sige, at hvis resultatet af sundhedskoordinators vurdering er, at der er behov for yderligere 
behandling, kontakter sundhedskoordinator borgerens praktiserende læge med henblik på, at lægen vurderer 
om borgeren skal henvises til behandling i overensstemmelse med de sædvanlige retningslinjer i 
sundhedsvæsenet.

Kommunen og regionen kan aftale frister for bestilling og levering af ydelser. Hvis der ikke aftales andet 
gælder dog følgende:

Regionen stiller sundhedskoordinator til rådighed for rehabiliteringsteamet senest 10 arbejdsdage fra sagen 
modtages i regionen. I hastende sager om førtidspension stiller regionen sundhedskoordinator til rådighed 
hurtigst muligt.

I løbende sager, hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen, 
fremsender sundhedskoordinatoren en udtalelse i sagen senest 10 arbejdsdage dage efter sagens modtagelse. 

Der aftales dog en anden frist, hvis der i en konkret sag er omstændigheder, der bevirker, at det ikke er 
muligt at afklare sagen inden for fristen eksempelvis som følge af, at sagen skal drøftes med praktiserende 
læge, eller der skal indhentes journaloplysninger fra privatpraktiserende læge. I disse tilfælde skal 
sundhedskoordinatoren hurtigst muligt kontakte kommune med forslag til en ny frist. 

Ovennævnte frister forudsætter, at kommunen sender sagen elektronisk til sundhedskoordinator til den af 
regionen bestemte postkasse.

3.2. Pris mv.
Kommunen afholder udgiften til sundhedskoordinatoren. 

Prisen aftales som udgangspunkt som:
Et fast årligt basishonorar, der dækker den kapacitet, som kommunen ønsker. Dvs. dækker det antal sager, 
som kommunen forventer at forelægge rehabiliteringsteamet, og tager højde for kommunens evt. særlige 
lokale krav til sundhedskoordinatorfunktionen.
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Prisen fastsættes inkl. overhead til klinisk funktion til dækning af forberedelse af sager i klinisk funktion, 
supervision af sundhedskoordinator, mødevirksomhed i klinisk funktion, ferie, pensionsordning, kørsel mv. 

Kommunen betaler for sundhedskoordinatorfunktionen månedsvis bagud forudsat, at regionen mindst 2 uger 
forinden har udsendt en faktura.

Adgangen til at få en anden sundhedskoordinator
Kommunen har ret til at få en ny sundhedskoordinator, hvis kommunen vurderer, at der er væsentlige 
samarbejdsproblemer med den sundhedskoordinator, som regionen har stillet til rådighed for kommunen.

4. Vurdering i klinisk funktion  
Kommunen kan efter anbefaling fra sundhedskoordinatoren/rehabiliteringsteamet anmode klinisk funktion 
om vurdering af borgeres helbredssituation i forhold til at kunne arbejde. 

Kommunen kan efter sundhedskoordinatorens anbefaling endvidere anmode klinisk funktion om en 
vurdering i løbende sager under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvor den helbredsmæssige 
situation har udviklet sig i et sådant omfang, at der er behov for en vurdering fra klinisk funktion.

I anmodningen til klinisk funktion angiver kommunen begrundelsen for anmodningen. 

Klinisk funktions vurdering sker på baggrund af kommunens anmodning og består i, at borgeren indkaldes til 
vurdering hos en socialmediciner, en socialmediciner/arbejdsmediciner eller en læge med andet speciale 
samt evt. en psykolog. 

I vurderingen indgår sagens oplysninger, herunder relevante journaloplysninger fra sygehus eller fra 
speciallægepraksis og evt. drøftelse med den ansvarlige læge for journaloplysningerne. Når det er relevant i 
den enkelte sag, skal klinisk funktion således indhente journaloplysninger fra sygehuse og 
privatpraktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling, 
privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplering af 
foreliggende helbredsoplysninger fra disse. 

På baggrund af vurderingen og den objektive undersøgelse udarbejdes en speciallægeattest som består i:
 
1) En vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse, eller 

2) En vurdering, der beskriver hvilke yderligere vurderinger, der skal foretages for, at borgerens 
helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse kan afklares. I denne vurdering angives pris og 
tidsramme for den yderligere.

Der udarbejdes en landsdækkende lægeattestløsning. 

Kommunen tager efterfølgende stilling til, om der skal udføres yderligere vurderinger. Gennemføres der 
yderligere vurderinger, udarbejder klinisk funktion speciallægeattest med vurdering af borgerens muligheder 
i forhold til arbejde og uddannelse.

Ved afslutning af alle forløb i klinisk funktion informerer borgerens praktiserende læge ved kopi af 
lægeattest og evt. epikrise. 

Indgangen til behandling i sundhedsvæsnet er som hidtil via borgerens praktiserende læge. Det vil 
eksempelvis sige, at hvis resultatet af vurderingen er, at der er behov for yderligere behandling, kontakter 
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lægen i klinisk funktion borgerens praktiserende læge med henblik på, at lægen vurderer, om borgeren skal 
henvises til behandling i overensstemmelse med de sædvanlige retningslinjer i sundhedsvæsenet.

Ydelserne leveres indenfor de aftalte frister. 

Regionen leverer lægeattesten senest 10 arbejdsdage efter konsultation og senest en måned efter, at regionen 
har modtaget anmodningen fra kommunen. Der aftales dog en anden frist, hvis der i den konkrete sag er 
omstændigheder, der bevirker, at det ikke er muligt at levere lægeattesten inden for fristen eksempelvis som 
følge af, at der skal indhentes journaloplysninger fra privatpraktiserende læge. I disse tilfælde skal klinisk 
funktion hurtigst muligt kontakte kommune med forslag til en ny frist.

4.2. Pris mv.
Prisen for vurdering fra klinisk funktion er i gennemsnit pr. sag 14.000,- kr.2 inkl. alle nødvendige 
lægeattester vedr. den enkelte borger, herunder eksternt indhentede lægeattester. 

Ovenstående maksimale gennemsnitlige pris er beregnet under forudsætning af, at 30 pct. af de sager, hvor 
der tilkendes ressourceforløb og 10 pct. af de sager, hvor der tilkendes fleksjob, henvises til vurdering i 
klinisk funktion. Regionerne forpligtes således til at levere rådgivning og vurdering fra klinisk funktion til en 
gennemsnitspris på op til 14.000,- kr. pr. sag. Det vil sige inklusiv alle nødvendige vurderinger og eventuelle 
speciallægeattester vedrørende den enkelte borger.

Kommunen betaler for lægeattesten senest 10 arbejdsdage efter af regningen er modtaget i kommunen. Det 
er en forudsætning, at regionen forinden har udsendt en faktura, medmindre der er aftalt fast afregning for 
ydelserne.

5. Andre ydelser fra klinisk funktion til kommunen
Regionen og kommunen kan lokalt aftale, at klinisk funktion leverer andre ydelser end nævnt under punkt 3 
og 4. Det kan fx være: 

 Konsultationstider i kommunen
 Mulighed for deltagelse i øvrige møder (udover møder i rehabiliteringsteamet) i kommunen
 En hotline for praktiserende læger og/eller for sagsbehandlere i kommunen, herunder bemanding og 

åbningstider
 Undervisning/kurser/information til praktiserende læger, sagsbehandlere, rehabiliteringsteamets 

medlemmer.

Andre ydelser afregnes efter lokal aftale.

6. Aftaleperiode og genforhandling af aftalen mv.
En kommune er forpligtet til at indgå en samarbejdsaftale med en region om sundhedsfaglige ydelser i sager 
om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. En region er forpligtet til at indgå aftale om sundhedsfaglige 
ydelser i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension til kommuner beliggende i regionen. 

En kommune kan opsige aftalen, hvis kommunen ønsker at indgå en aftale med en anden region end den 
region, kommunen er beliggende i. 

For aftaleforholdet gælder i øvrigt dansk rets almindelig regler. 

Aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel.

2 I 2011 prisniveau. Beløbet reguleres med den årlige prisudvikling på lægeattester
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 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af vækst, beskæftigelse og uddannelse i Region Sjælland 

Med afsæt i rapporten ”Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikati-

ons-behov” (Leo Larsen udvalget) er det målet, at Region Sjælland ved gennemførelse af en række koordinere-

de tiltag på arbejdsmarkeds-, erhvervsudviklings- og kompetenceudviklingsområdet, får sat en række indsatser 

i gang, der kan sikre størst mulig varig økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt af de store anlægsprojekter, 

der gennemføres i perioden fra 2016 til 2021.  

Siden starten af 2009 har der med midler fra Vækstforum, Region Sjælland og kommunerne været gennemført 

en lang række projekter og initiativer indenfor arbejdsmarkeds-, erhvervsudviklings- og kompetenceområdet, 

som har haft det til fælles, at de har været fokuseret om dels at tilvejebringe de relevante kvalifikationer hos 

ledere og ansatte i regionens virksomheder, dels sikre at flere ledige blev opkvalificeret, og dels at regionens 

virksomheder på et mere strategisk niveau forbereder sig på at være underleverandører på de kommende års 

store anlægsentrepriser.  

På trods af denne indsats, må det ved indgangen til 2014 konstateres, at vækst- og beskæftigelsespotentialerne 

i de store anlægsprojekter er langt større, end de hidtidige indsatser har kunnet understøtte. Dette underbyg-

ges af ovennævnte rapport, samt analyser Femern A/S i 2013 har foretaget vedrørende de direkte og indirekte 

beskæftigelsesmæssige effekter på Femern Bælt projektet i årene 2016-2021. 

Det faktum, at flere af de store anlægsprojekter her i starten af 2014 er inde i en udbudsfase, med forventet 

opstart ultimo 2014, gør, at både virksomheder og uddannelsesinstitutioner konkret opruster for at kunne le-

vere til byggerierne. Det, kombineret med at der fra regeringens side er lagt op til en mere direkte strategisk 

indsats for at opkvalificere de ledige m.h.p. de kommende års store anlægsprojekter, gør, at en række centrale 

aktører
1
 inden for vækst-, arbejdsmarkeds- og kompetenceudviklingsområdet ultimo 2013 og primo 2014 har 

drøftet muligheden for at gennemføre en større og mere koordineret indsats i de kommende 2-3 år under tit-

len: QUICKSTART. 

 

Idegrundlaget for QUICKSTART 

Idegrundlaget for QUICKSTART er, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem dels de relevante myndig-

heder/ministerier, og dels de væsentligste aktører indenfor vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og ud-

dannelsesområdet, der alle via et paraply-samarbejde under QUICKSTART, indenfor de respektive aktørgrupper 

kan medvirke til at igangsætte en hurtig og målrettet indsats overfor relevante virksomheder i Region Sjælland, 

samt opkvalificering af ledige indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft i de 

kommende år.  

En del af indsatserne under QUICKSTART forventes at, handle om at tilrettelægge og tone allerede igangvæ-

rende indsatser. 

 

Mission for QUICKSTART 

At skabe mest mulig varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de kommende års store anlægsinveste-

ringer i region Sjælland. 

 

                                                        
1 Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Bestyrelsen for Femern Belt 

Development, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns, Sorø, Ringsted, Slagelse kommuner, ZBC, Selandia, EUC 
Sjælland, EUC Roskilde og CELF (via Lolland Kommune) 
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Målsætninger for QUICKSTART 

Projektet er styret af 5 overordnede kvantitative mål: 

1. at 25 % af alle underentrepriser på de kommende års anlægsprojekter i Region Sjælland udfø-

res af virksomheder lokaliseret i Region Sjælland, og dermed af dansk arbejdskraft 

2. at 35 % af de virksomheder (indenlandske eller udenlandske), som etablerer en afdeling i Regi-

on Sjælland i anlægsfasen, benytter opkvalificeringsmulighederne eksisterende i regionen 

3. at serviceerhvervene i Region Sjælland oplever en omsætningsvækst på mindst 20 % fra 2016-

2021, og at bygge- og anlægsvirksomhederne oplever en omsætningsvækst på mindst 30 % fra 

2016-2021 

4. at antallet af unge, som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse øges med 15 % inden for 

fagene i ”Håndværkerakademiet” (se beskrivelse senere i dokumentet) inden 2020 bl.a. via et 

øget antal virksomhedspraktikpladser i de regionale virksomheder 

5. at antallet af ufaglærte ledige i Region Sjælland mindskes med 30 % fra 2016-2021. 

 

Roller og ramme for initiativer under QUICKSTART 

Med udgangspunkt i initiativet ”Kompetenceparat 2020”, har Region Sjælland og Kommunerne gennem flere år 

haft en målsætning om at tilvejebringe netop de kvalifikationer i arbejdsstyrken, der vil være behov for i de 

kommende år. Udgangspunktet for QUICKSTART bygger på samme målsætning. 

Udgangspunktet for Quickstart er et forpligtende handlingsrettet samarbejde mellem myndighederne på om-

rådet: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, KKR Sjælland og Region Sjælland. Alle har en formel rolle 

ift. at medvirke til at skabe mest mulig vækst og beskæftigelse ud af de store anlægsinvesteringer frem mod 

2021. Der vil være særlig fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til arbejdsmarkedet. 

De tre parter etablerer en konstruktion, som kan sikre ejerskab i alle tre organisationer. Målene vil også styrke 

parternes indbyrdes forhold og samarbejde. Konstruktionen skal være så bindende, at alle forpligter sig til at 

gennemføre en fælles indsats. Indsatsen forventes styret efter regionale beskæftigelses- og efter- og videreud-

dannelses- mål. Indsatsen vil dække 2-3 delgeografier i Region Sjælland, og i overensstemmelse med indsatsen 

i øvrige Sjælland  

Ved at skabe en sammenhæng mellem vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesindsatsen, vil 

der kunne skabes et bredere og mere dynamisk fundament for udvikling af de regionale virksomheder, således 

at flaskehalse på arbejdsmarkedet minimeres, samtidig med at der gennem bl.a. jobrotationsordninger sikres, 

at kompetenceindsatsen i de kommende år kan intensiveres for den del af virksomhederne i Region Sjælland, 

som skønnes at have et vækstpotentiale i relation til de store byggerier. 

Derudover er det vigtigt, at få inddraget arbejdsmarkedets parter, bygherrerne, erhvervsorganisationer m.v. i 

arbejdet.  

 

Under den overordnede organisering etableres projekter, med egen finansiering og projektorganisering.  

Quickstart opsamler og spreder viden, og fungerer som inspirator for arbejdet på tværs af projekterne. Parter-

ne i QUICKSTART er i den forbindelse opmærksomme på, at organiseringen af samarbejdet ikke bliver for tung, 

i forhold til interne mødeaktiviteter og arbejdsprocesser.  

Samarbejdet mellem de tre indsatsområder bygger på de vækstaftaler for 2014-16, som Vækstforum har ind-

gået med bl.a. Femern Belt Development, Væksthus Sjælland, DTU, samt kommunernes og jobcentrenes lø-

bende arbejdsmarkedsindsats for at få opkvalificeret flere ledige i samarbejde med de regionale VEU-centre og 
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erhvervsskoler. Der forventes iværksat aktiviteter, der i særlig grad dækker geografierne Sydsjælland, Falster og 

Lolland samt det Østsjællandske arbejdsmarkedsopland.  

Samarbejdet i QUICKSTART kan visualiseres som vist i figuren nedenfor: 

 

I rammerne for QUICKSTART indgår derfor et tættere samspil mellem indsatsområderne og aktørerne.  

 

Tre indsatser til videre udvikling 

Inden for hvert af tre nedenstående indsatsområderne udfolder og formulerer parterne selvstændigt indsat-

serne som projekter under paraplyen QUICKSTART. For hver indsats er det væsentligt, at der er fokus på at 

skabe effekt af indsatsen og udvikle indsatser der kræver mindst mulig administration. Indsatserne kan tænkes 

netværksorganiseret, og koordineres og sekretariatsbetjenes af parterne selv. 

 Erhvervsudvikling/vækstindsatsen – ”Klar til nye muligheder II” - skal medvirke til, at virksomheder-

ne i Region Sjælland får de bedst tænkelige vækstmuligheder ud af de kommende års store anlægsin-

vesteringer. Initiativer der kan styrke forretningsudvikling, kompetenceudvikling af ledere, mellemle-

dere og medarbejdere, initiativer der kan medvirke til at styrke de strategiske samarbejder mellem 

virksomhederne i regionen (netværk og konsortier), samt dialog og rådgivning af den enkelte virksom-

hed, prioriteres.  

 Arbejdsmarkedsindsatsen – ”Klar til fremtiden” – Med fokus på at flest mulige ledige kommer i job, 

medvirker parterne til en stærkere profilering af de fremtidige jobmuligheder, der er i relation til de 

store anlægsprojekter. Det forventes, at der i indsatsen arbejdes med aktivt og målrettet at mobilisere 

flere ledige ind i job via kompetencegivende uddannelsesforløb og jobrotationsordninger, og dermed 

medvirker til at afbøde mangelen på visse faggrupper i de kommende år.  

Parterne skal understøtte rekrutteringsarbejdet generelt, og indenfor de del-geografier (Lolland, Fal-

ster og øvrige Sjælland), hvor jobcentrene har særlige udfordringer/opgaver, i forhold til formidling af 

arbejdskraft med de rette kvalifikationer, til de store bryggerier.  

Kompetenceudviklingsindsatsen – ”Klar til ny viden - Håndværkerakademiet” –Det centrale omdrej-

ningspunkt er udvikling af specielle og generelle uddannelsesforløb, der både indeholder grunduddan-

nelser, efter- og videreuddannelser samt praktikforløb. Uddannelsesforløbene er for ledere, medar-

bejdere og uddannelsessøgende, og skal dels være målrettet de behov, som de internationale konsor-

tier og de regionale virksomheder har, og dels kurser og længerevarende uddannelsesforløb for ledige 

indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel i de kommende år. Det er visionen, at både de gene-
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relle og de mere specifikke uddannelsesforløb gennemføres for både beskæftigede og ledige i et nyt 

set-up: ”Håndværker-akademiet”. Det er ideen, at ”Håndværkerakademiet” skal være en fællesbeteg-

nelse for uddannelsesforløb på erhvervsskolerne, der er målrettet service- og bygge-anlægssektoren, 

og som kan gennemføres enten på erhvervsskolerne eller som ”on-site” uddannelser på selve bygge-

pladsen. Der udover kan der efter behov iværksættes initiativer rettet mod medarbejdere fra sektorer 

uden for bygge- og anlægsområdet. 

 

 

 

 

 

Udvikling og styring af de respektive indsatser/projekter 

Med QUICKSTART som den overordnede paraply for den brede indsats, udvikler og beskriver parterne de akti-

viteter og processer, som indgår i hver indsats. Beskrivelserne forventes at være på plads inden sommerferien 

2014. 

For hver indsats forventes følgende beskrivelser udarbejdet: 

a) Der udarbejdes et overblik over indsatsområdet, med en kortlægning af behov og udfordringer. 

b) Det synliggøres inden for hvilke rammer der kan samarbejdes 

c) De igangværende indsatser konkretiseres, og hvilke nye indsatser der ønskes igangsat.   

 

”Klar til nye muligheder II” Udvikles og beskrives af FBD og VHSJ, med input fra jobcentre-

ne og erhvervsskolerne. FBD/VHSJ vil være ansvarlige for im-

plementeringen og koordinationen med de øvrige 2 projekter. 

Projektet udvikles som et ”one size fits all”, og dermed ingen 

regionale forskelle i fokusområder.  

FBD og VHSJ skal gennem deres brede kontaktflade til virk-

somhederne motivere virksomhederne til at medvirke i jobro-

tationsordninger og etablering af praktikpladser for unge – i 

tæt samspil med både jobcentrene og erhvervsskolerne. 
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”Klar til fremtiden” Udvikles og beskrives af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og 

Sjælland,  i samarbejde med jobcentre og VEU-centre, og med 

input fra FBD/VHSJ og erhvervsskolerne. Jobcentrene vil sam-

men med kommunerne være ansvarlige for implementeringen 

og koordinationen med de øvrige 2 projekter. Indsatsen diffe-

rentieres efter del-regionale prioriteringer (eksempelvis satser 

jobcenteret i Køge på udvikling af aktiviteter målrettet jernba-

nebyggerier, sygehusbyggerier, mens jobcentrene på Lolland-

Falster naturligt satser på tunnelen, Storstrømsbroen) 

”Klar til ny viden – Håndværkerakademiet” Udvikles og beskrives af VEU-centrene og erhvervsskolerne, 

med input fra jobcentrene og FBD/VHSJ. Erhvervsskolerne vil 

være ansvarlige for gennemførelse af behovsanalyser/dialog 

med de internationale konsortier/bygherrer mht. uddannel-

seskrav m.v. Skolerne vil på tværs af geografier tilbyde både 

generelle og specielle uddannelsesforløb, med garanti for gen-

nemførelse. De del-regionale prioriteringer differentieres efter 

den enkelte skoles spidskompetencer/specialer. 

Organisering 

Udgangspunktet for projekt QUICKSTART er et samarbejde mellem: 

Myndighederne:  Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Region Sjæl-

land/Vækstforum, kommunerne/KKR Sjælland.  

Interesseorganisationer:   Relevante arbejdsmarkedets parter eks. 3F. METAL, Dansk 

Byggeri, BAT-Kartellet, Dansk Erhverv,  m. fl. 

Operatører:  Erhvervsskolerne, VEU-centrene, jobcentrene, Væksthus Sjæl-

land, Femern Belt Development 

Aktørerne udvikler sammen de endelige projektoplæg. 

 

Styregruppe 

Det regionale beskæftigelsesråd, Regionsrådet og KKR etablerer en overordnet styregruppe, hvor alle parter 

forpligter sig til at medvirke til at gennemføre den fælles indsats, som danner udgangspunktet for QUICKSTART. 

Der forventes afholdt 2 møder pr. år. Det første år kan en højere mødefrekvens være relevant.  

 

Interesseorganisationerne inviteres til at udpege 2 repræsentanter til styregruppen, og udøver deres indspil 

gennem disse. 

 

Styregruppen består af: 2 repræsentanter fra Det Regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden og Sjælland, 2 re-

præsentanter fra Kommune Kontakt Rådet, 2 repræsentanter fra Regionsrådet, 2 repræsentanter fra relevante 

arbejdsmarkedsparter og 2 repræsentanter fra erhvervsuddannelserne. 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Region Sjælland sammen med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og 

Sjælland og KKR. 
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Operatørniveauet 

Operatørniveauet skal inddrages i styregruppens arbejde og forpligtes til at bidrage med deres respektive ek-

spertiser, så samspillet mellem myndigheder, interesseorganisationer og operatørerne optimeres til gavn for 

væksten i regionen. Inddragelsen af operatørniveauet skal desuden bidrage til at sikre det brede viden-input og 

koblingen til praksis, som vil være afgørende for QUICKSTARTS succes. 

 

 

 

 

Økonomi 

Mange af de igangværende initiativer indenfor de tre indsatsområder; erhvervsudvikling, arbejdsmarked og 

uddannelse kræver ingen yderligere finansiering, men en dialog mellem parterne og relevant toning og koordi-

nering af nuværende indsats.  

Det kan overvejes at etablere en fælles pulje af midler, som udover at medfinansiere de 3 projekter under 

QUICKSTART, også kan medvirke til at tone indsatser, der ligger i periferien af den fælles indsats: 

 initiere og inspirere systemerne til at dreje igangværende indsatser eller tone uddannelser så de bedst 

muligt understøtter de store anlægsprojekter 

 drøfte behovene for at opskalere visse indsatser i systemerne, som på kort sigt kan bidrage til en øget 

beskæftigelsesmæssig effekt af de store anlægsprojekter 

 drøfte behovene for en differentieret indsats og målsætning indenfor de respektive regionale geogra-

fier (jobcenteret og ZBC i Køge fokuserer på eksempelvis jernbane- og sygehusbyggerier) 

 igangsætte helt nye initiativer, som kan have en positiv effekt for de opstillede mål for QUICKSTART 

 løbende følger og evaluerer de 3 projekter (Klar til nye muligheder II, Klar til fremtiden, Klar til ny vi-

den – Håndværkerakademiet) i QUICKSTART 

Mindre delindsatser kan søge om statslig - og regional medfinansiering (Vækstforum/Mål 2) primo/medio 

2014. 
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N O T A T TVÆRMINISTERIEL 
ARBEJDSGRUPPE OM 
ÉN INDGANG TIL 
”MYNDIGHEDSDAN-
MARK”

BILAG 4.6

 21. januar 2014

J.nr. 2013-12703

Samarbejdsaftaler mellem de fire kommuner i ICS 
og øvrige kommuner

De fire kommuner i ICS (København, Odense, Aarhus og Aalborg) har i alt 
indgået med 42 kommuner medio januar 2014, mens 6 kommuner overvejer 
sagen.  6 kommuner har indtil nu sagt nej til at indgå i samarbejdet, mens 
ICS-kommunerne mangler tilbagemeldinger fra de øvrige kommuner.
Nedenfor ses en ICS-opdelt fordeling over status for samarbejdet med 
øvrige kommuner.

København:
Indgåede aftaler: Allerød, Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, Hillerød, Høje-Taastrup, 
Kalundborg, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rødovre, Slagelse, Solrød og Stevns.

Aarhus:
Kommune Ja tak Nej tak Afventer
Favrskov Kommune x
Hedensted x
Herning Overvejer - vender tilbage
Holstebro Mangler endelig godkendelse i Byråd
Horsens Mangler endelig administrativ godkendelse
Ikast-Brande 
Kommune 

x

Lemvig Overvejer - vender tilbage
Norddjurs 
Kommune

x

Odder x
Randers x
Ringkøbing Skjern 
Kommune

x

Silkeborg x
Skanderborg
Skive Afventer tilbagemelding
Samsø Afventer tilbagemelding
Struer x
Syddjurs Kommune x
Viborg x

Aalborg:



Indstationering: Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Vesthimmerland 

Samarbejdsaftaler (betaling): Brønderslev, Frederikshavn, Læsø, Rebild 

Ingen aftale: Thisted, Morsø 

Odense:

Kommune Indgået
aftale

Ønsker 
ikke
aftale

Kontakt i kommunen, som borgeren henvises til. 
Øvrige bemærkninger.

Assens X
Billund X
Esbjerg X
Fanø

Fredericia (X) Mail af 09.01.2014: Afventer det nye Byråd, så den kan 
komme på

Faaborg-
Midtfyn X

Haderslev X
Kerteminde X
Kolding
Langeland
Middelfart X

Nordfyn (X) Mail af 09.01.2014: Tilsagn givet i november 2013 af 
Økonomiudvalget. Papirerne ikke er kommet til os.

Nyborg X
Svendborg X
Sønderborg X
Tønder
Varde
Vejen X
Vejle
Ærø
Aabenrå X

2
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Kopi: 
Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Danske Regioner, KL, SL, BUPL, PLS

Indkaldelse af de kommunale kontaktråds indstillinger til dimensioneringen 
på pædagoguddannelsen for 2014/15 efter tilpasset dimensioneringsmodel

Reformen af pædagoguddannelsen, der får virkning fra sommeren 2014, indebærer, 
at de studerende skal gennemføre uddannelsens lønnede praktikperioder inden for 
én af følgende specialiseringer: 
 Dagtilbudspædagogik
 Skole-fritidspædagogik
 Social- og specialpædagogik.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har efter aftale med 
professionshøjskolerne og KL derfor tilpasset den eksisterende model for 
dimensionering af pædagoguddannelsen. 

Efter gældende praksis indstiller de Kommunale Kontaktråd hvert et samlet optag 
på regionens institutioner efter en vurdering af antallet af praktikpladser, der er til 
rådighed i regionen.  Da praktikken fremadrettet skal gennemføres inden for 
specialiseringerne er der behov for en differentiering af indstillingerne, således at 
uddannelsens samlede optag fordeles på specialerne på baggrund af antal relevante 
praktikpladser inden for hver af specialiseringerne. 

På baggrund heraf indkaldes de kommunale kontaktråds indstilling om antallet af 
studiepladser på pædagoguddannelsen for optaget i studieåret 2014/15. 
Indstillingen skal dels omfatte samlet optag for det kommende år og dels en 
fordeling mellem de 3 specialiseringer. 

Kontaktrådenes indstilling bedes indmeldt pr. e-mail til Pernille Lindberg, 
peli@vus.dk senest den 7. april 2014. Spørgsmål om reformen, herunder om 
fordelingen mellem de 3 specialiseringer, bedes rettet til Lars Bo Henriksen, 
lboh@vus.dk.

Med venlig hilsen

Jette Skovbjerg
Chefkonsulent
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mailto:lboh@vus.dk
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Dagtilbud Skole/fritidSpecial Samlet antal studerendetidligere fordeling

Greve 18 9 15 42 Greve 36

Køge 22 11 18 51 Køge 58

Lejre 10 5 8 23 Lejre 16

Roskilde 32 16 25 73 Roskilde 58

Solrød 8 4 6 18 Solrød 13

Faxe 14 7 11 32 Faxe 20

Guldborgsund 23 12 18 53 Guldborgsund 58

Holbæk 27 13 21 61 Holbæk 64

Kalundborg 19 9 15 43 Kalundborg 54

Lolland 17 8 13 38 Lolland 23

Næstved 31 16 26 73 Næstved 56

Odsherred 12 6 10 28 Odsherred 28

Ringsted 13 6 10 29 Ringsted 34

Slagelse 30 15 23 68 Slagelse 108

Sorø 11 6 9 26 Sorø 32

Stevns 8 4 7 19 Stevns 14

Vordingborg 17 9 14 40 Vordingborg 21

312 156 249 717 693

Region Sjælland 30 region og frafald 54

I alt 747 I alt 747
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Prognose pr. 28. januar 2014. 



2.13 Dimensionering af de grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser og pædagogisk 
assistentuddannelse 2015



Dimensionering 2015 for de 17 kommuner på Sjælland på sosu- og PA området.   

Til orientering på Dimensioneringsudvalgsmøde d. 25.02.14. Derefter til godkendelse  i KKR d- 10.03.14  

 Ssh 

i alt 

Ssa i alt ansat af 

kommunerne  
PA i alt  

 2015 2015 2015 

Greve 45 12 8 

Solrød 21 6 4 

Roskilde 116  27  17 

Lejre 33  10  4 

Køge 81  20 11 

Stevns 33 (33) 4 (9)  6 (6) 

Sosu Sjælland, Greve-afd. 329 79  50 

Faxe 43 (66) 9 (16) 18 (18) 

Stevns 0 (33) 5 (9)  0 (6) 

Vordingborg 40 (79) 6 (17) 6 (13) 

Næstved 129 25 33 

Sosu Sjælland, Næstved-afd. 212 45 57 

Kalundborg 73 16 20 

Holbæk 96 24 30 

Sorø 41 9 7 

Ringsted 45 10 7 

  Odsherred 49 11 12 

Slagelse 117 26 28 

Faxe 23(66) 7 (16) 0 (18) 

Sosu Sjælland, Ringsted-Slagelse 444 103  104 

Vordingborg 39 (79) 11 (17) 7 (13) 

Guldborgsund 120 24 31 

Lolland 93 19 16 

Sosu Nykøbing. 252 54 54 

Total 1237 281 265 

 

24.02.14 
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NOTAT

Bilag 3.1. Status på KKR målopfyldelse på 
sundhedsområdet

1. Fælles opfølgnings- og samarbejdsmodel på det kommunale 
sundhedsområde

De fem KKR har i foråret 2013 på baggrund af en række dialogmøder 
formuleret og godkendt en række fælles mål for udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen. Målsætningerne har fokus på, hvilke sundhedsindsatser, 
kommunerne leverer, og hvad man som samarbejdspart (sygehusene og de 
praktiserende læger) kan forvente, at alle kommuner kan løfte. 

Endvidere har alle fem KKR og KL’s bestyrelse i juni 2013 godkendt en 
fælles samarbejdsmodel for opfølgningsprocessen på sundhedsområdet. Det 
følger af samarbejds- og opfølgningsmodellen, at KL foretager halvårlige 
dataindsamlinger for udbredelse af indsatser i kommunerne, og at 
kommunerne på den baggrund vil foretage en halvårlig opfølgning på 
målene. 

Det følger endvidere, at kommunerne en gang årligt vil revidere 
målsætningerne bl.a. i lyset af udviklingen af de målsætninger, der måtte 
aftales i økonomiaftalerne, samt mål og indsatsområder i de nye 
sundhedsaftaler 

Der er lagt op til, at den samlede målrevision dagsordensættes på KKR-
møderne i marts 2014. I forbindelse med KKR ’s drøftelse af status på 
målsætninger og revision af mål gennemføres et dialogmøde med deltagelse 
af udvalgsformænd i de fem regioner. 

De kommende sundhedsaftaler, som de nye kommunalbestyrelser i 2014 
skal aftale med regionerne, træder i kraft i 2015. De politiske mål tager afsæt 
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i en ny bekendtgørelse og vejledning, som forelå 7. januar 2014. Processen 
med at revidere de fastlagte KKR-mål for sundhedsindsatsen skal derfor ses 
i sammenhæng med processen omkring formulering af ønsker og krav i den 
nye sundhedsaftale. 

2. Indholdet i de fem KKR’ s fælles målsætninger fra forår 2013
På tværs af de fem KKR er der i de fastlagte mål fokus på forebyggelse af 
sygdom gennem rehabilitering og træning, forebyggelse af indlæggelser, 
sammenhæng i patientforløbet samt opfølgning og kvalitetsudvikling.

Til brug for den fælles opfølgning på målsætningerne på tværs af de fem 
KKR har KL derfor kategoriseret de KKR-aftalte målsætninger således1:

 Mål for tidlig opsporing og forebyggelse af (gen)indlæggelser: 
De konkrete mål centrerer sig om:

o Redskaber til tidlig opsporing, fokus på faldforebyggelse og 
kompetenceudvikling

o Mål for sygepleje, herunder døgndækket sygepleje, 
samarbejde på tværs og særlige kompetencer indenfor 
bestemte sygeplejeområder

o Styrket samarbejde med almen praksis og sygehus om 
udskrivning, herunder opfølgende hjemmebesøg. 

 Mål for træning og rehabilitering. De konkrete mål centrerer sig 
om:

o Etablering af rehabiliteringstilbud til personer med kronisk 
sygdom (kræft, hjertekar, KOL og diabetes) 

o Kvalitet i genoptrænings- og kronikertilbud, herunder 
kvalitetsmål, stratificering og tværfagligt samarbejde

 Mål for udvikling af systematisk ledelsesinformation og 
dokumentation. De konkrete mål centrerer sig omkring: 

o Udvikling af ledelsesinformation
o Udvikling af indikatorer for indsatsen, herunder kvalitets- og 

effektmål. 

Herudover har flere KKR mål for sammenhæng i psykiatrien. 

KL har i november 2013 foretaget den seneste dataindsamling. I det 
følgende gennemgås de enkelte KKR´s målopfyldelse ift. de mål, der er sat 
for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Ikke alle landsdækkende data 
matcher præcist de mål, som de enkelte KKR har sat sig. Derfor er det 
vigtigt at pointere, at dette notat alene danner afsæt for en videre 
mellemkommunal og kommunal kvalificering og opfølgning.  

1 Vedlagt bilag 3.2. til dagsordenen om KKR mål for udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen.
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Denne statusopgørelse kan ses som et supplement/ramme ift. til de 
kommunefordelte opgørelser, som er sendt ud til alle kommuner via KKR. 

KL har desuden foretaget en opgørelse på en række centrale områder ift. et 
styrket nært sundhedsvæsen, som viser fremdriften fra september 2012. For 
senest opgørelse: http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-
pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442

3. Hvor langt er de fem KKR i målopfyldelsen? 
I det følgende vil resultaterne af KL’s halvårlige dataindsamling blive 
fremstillet og holdt op mod de mål, der er fastlagt i de fem KKR. Det 
generelle billede viser en pæn målopfyldelse. Det dækker over en variation i 
graden af målopfyldelse i de fem KKR, samtidig er der også stor forskel 
mellem målopfyldelsesgraden på de forskellige mål. 

3.1. Forebyggelse af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser gennem tidlig opsporing
I figur 1 sammenfattes status på indsatser til forebyggelse af 
uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser gennem tidlig opsporing i de fem KKR.

Figur. 1. Forebyggelse af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser gennem 
tidlig opsporing (pct.) 
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I alle KKR har der været stor fokus på særlige initiativer rettet mod 
”opkvalificering af medarbejdere”. I KKR Sjælland er der 100 pct. 
målopfyldelse og KKR Midtjylland også ligger i top med 95 pct. 
målopfyldelse. I de øvrige tre KKR spænder målopfyldelsen fra 76-80 pct. 

http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Sundhed/Kommunernes-oprustning-pa-sundhedsomradet-fortsatter-id146798/?n=0&section=132442
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I forhold til ”særlige indsatser til tidlig opsporing” er der en meget stor 
spredning i udbredelse af indsatser. KKR Sjælland ligger i top med en 
målopfyldelse på 94 pct. KKR Midtjylland sig med en målopfyldelse på 58 
pct. – ”særlige indsatser til tidlig opsporing” er dog her heller ikke et 
eksplicit mål. KKR Hovedstaden og Syddanmark har en målopfyldelse på 
hhv. 79 pct. og 77 pct. 

I KKR Nordjylland er ”særlige indsatser til tidlig opsporing” ikke et 
eksplicit mål, men alligevel har 90 pct. af kommunerne særlige indsatser til 
tidligopsporing.

KKR Nordjylland har som det eneste KKR et eksplicit mål vedr. 
medicinhåndtering. Målopfyldelsen er 60 pct. Det kan samtidig konstateres, 
at der i de øvrige fire KKR er der mellem 73 pct. og 88 pct., der har særlige 
indsatser rettet mod medicinhåndtering. 

KKR Midtjylland, Syddanmark og Sjælland har eksplicitte mål om indsatser 
rettet mod faldforebyggelse. Blandt de tre KKR har Sjælland den højeste 
målopfyldelse med 82 pct. Midtjylland og Syddanmark har målopfyldelse på 
hhv. 58 pct. og 59 pct. I KKR Hovedstaden og Nordjylland, der begge ikke 
har eksplicitte mål for denne indsats, har hhv. 62 pct. og 70 pct. af 
kommunerne indsatser rettet mod faldforebyggelse. 

3.2. Sygeplejefaglige indsatser
I figur 2 sammenfattes status på kommuner med akutfunktion (akutteam 
og/eller akutplads). 

For alle fem KKR er der mål for døgndækket sygepleje, i KKR 
Hovedstaden dog som pilotprojekt. I forbindelse med målopfyldelsen 
sondres ikke mellem akutteams eller akutpladser.

KKR Midtjylland ligger højst placeret ift. målopfyldelse med 89 pct. der har 
akutteams og/eller akutpladser efterfulgt af KKR Syddanmark, hvor det 
tilsvarende er 82 pct. KKR Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland placerer 
sig med målopfyldelsesgrad på hhv. 60 pct., 62 pct. og 65 pct.
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Figur 2: Kommunale akutfunktioner (pct.)

Hele
 la

nd
et

Reg
ion

Hov
ed

sta
de

n

Reg
ion

 S
jæ

lla
nd

Reg
ion

Syd
da

nm
ark

Reg
ion

 M
idt

jyl
lan

d

Reg
ion

 N
ord

jyl
lan

d
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Andel kommuner der har akutteams og/eller akutpladser

3.3. Samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis
I figur 3 sammenfattes status på kommunale samarbejder med almen 
praksis og sygehus.

Alle KKR har opfølgende hjemmebesøg som målsætning. KKR Sjælland 
har en målopfyldelsesgrad på 100 pct., hvilket KKR Midtjylland stort set 
matcher med en målopfyldelse på 95 pct. KKR Hovedstaden og 
Syddanmark ligger med hhv. 76 pct. og 68 pct. målopfyldelse. KKR 
Nordjylland har en målopfyldelsesgrad på 40 pct.

Undersøgelsen blev gennemført i november, hvor flere angav, at de 
planlagde implementering inden årets udgang. Der kan derfor i løbet af 
december 2013 være sket en forskydning.

KKR Nordjylland har som det eneste KKR eksplicit mål om fælles 
kompetenceudviklingsforløb med regionen. Målopfyldelsen er 90 pct. og 
dermed så godt som indfriet. I de øvrige KKR er der også indført fælles 
kompetence i mellem 53 pct. og 74 pct. af kommunerne.

KKR Hovedstaden og Nordjylland har målsætning om samarbejde med 
sygehus om udskrivningsforløb. Et mål herfor er følge-hjem ordning. 
Målopfyldelsen i de to KKR ligger i hver sin ende af skalaen. KKR 
Hovedstaden har en målopfyldelse på 79 pct., mens KKR Nordjylland har 
en målopfyldelse på 40 pct. For de resterende tre KKR er der spændet 23 
pct. til 71 pct.
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Figur 3: Samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis
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3.4. Tilbud til personer med kronisk sygdom
I figur 4 sammenfattes status på kommunernes tilbud til personer med 
kronisk sygdom.

Alle fem KKR har mål om tilbud til kronikere. For tilbud til Type-2 
diabetes og KOL, er der praktisk taget fuld målopfyldelse. For tilbud til 
hjerte-kar-sygdomme er der i KKR Sjælland, Midtjylland og Nordjylland 
100 pct. målopfyldelse og i KKR Syddanmark 95 pct. målopfyldelse. KKR 
Hovedstaden ligger med en målopfyldelse på 76 pct. For tilbud til 
kræftramte er der en variation fra 86 pct. til 100 pct. målopfyldelse. KKR 
Midtjylland har fuld målopfyldelse efterfulgt af KKR Sjælland med 94 pct. 
KKR Nordjylland ligger på 94 pct. og KKR Hovedstaden og Syddanmark 
ligger begge på 86 pct. 
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Figur 4: tilbud til personer med kronisk sygdom (pct.)
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Muskel-skelet-lidelser er det tilbud, hvor der er den laveste grad af 
målopfyldelse. KKR Midtjylland har den største grad af målopfyldelse på 84 
pct. Herefter følger KKR Nordjylland og Syddanmark med hhv. 70 pct. og 
68 pct. KKR Hovedstaden og KKR Sjælland har en målopfyldelsesgrad på 
hhv. 55 pct. og 59 pct. 

3.5. Kommunal genoptræning
I figur 5 sammenfattes kommunernes indsats for kvalitetsudvikling på 
genoptræningsområdet, særligt ift. pakkeforløb og brug af KL’s 
stratificeringsmodel. 

KKR Midtjylland og Sjælland har sat eksplicitte mål for genoptræning, 
konkret om en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om 
komplekse genoptræningsopgaver. I dataindsamlingen er ”pakkeforløb på 
baggrund af en stratificering af borgeren” et mål herfor. I KKR Sjælland er 
der opnået en målopfyldelse på 47 pct. og KKR Midtjylland en 
målopfyldelse på 32 pct. For de øvrige tre KKR er der et spænd på 32 pct. 
til 48 pct. 
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KKR Sjælland har som den eneste KKR et mål om implementering af KL’s 
stratificeringsmodel. Her er målopfyldelsesgraden på 53 pct. De øvrige fire 
KKR placerer sig i spændet 34 pct. til 47 pct.

Figur 5: Kvalitetsudvikling af genoptræning
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3.6. Hjerneskaderehabilitering
I figur 6 sammenfattes kommunernes indsats for at styrke koordination på 
hjerneskaderehabiliteringsområdet. Omend de fem KKR ikke har eksplicitte 
mål for hjerneskaderehabilitering beskriver flere tværfagligt samarbejde om 
komplekse genoptræningsopgaver og rehabilitering på tværs af 
forvaltninger. 

I de fem KKR er hjerneskadekoordinatorer udbredt. KKR Nordjylland har 
en andel på 80 pct., KKR Sjælland, Midtjylland og Hovedstaden følger efter 
med 76 pct., 74 pct. og 72 pct. KKR Syddanmark ligger på 68 pct. 

Hjerneskadeteams er ligeledes udbredt. KKR Sjælland har størst andel med 
82 pct. efterfulgt af KKR Nordjylland med 80 pct. I KKR Midtjylland og 
Syddanmark er andelene hhv. 74 pct. og 73 pct. I KKR Hovedstaden udgør 
andelen 62 pct.
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Figur 6: Koordination på hjerneskaderehabiliteringsområdet (pct.)
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3.7. Psykiatri
I figur 7 sammenfattes kommunernes tiltag på psykiatriområdet i forhold til 
akuttilbud, medicinhåndtering og tværsektorielt samarbejde. 

KKR Midtjylland, Syddanmark og Sjælland har eksplicitte mål om tværsek-
torielt samarbejde. KKR Syddanmark har den højeste målopfyldelsesgrad på 
86 pct. mens KKR Midtjylland og Sjælland placerer sig på hhv. 84 pct. og 
71 pct. De øvrige to KKR ligger på hhv. 79 pct. og 80 pct. 

I forhold til indførelsen af akuttilbud i psykiatrien er der stor spredning. 
KKR Midtjylland er placeret med 76 pct. KKR Nordjylland og Syddanmark 
med hhv. 67 pct. og 62 pct. Sjælland og Hovedstaden har en andel på hhv. 
53 pct. og 56 pct. 

Vedr. medicinhåndtering ligger Syddanmark ligger med 90 pct. Herefter 
følger Midtjylland, Sjælland og Nordjylland med 83 pct., 81 pct. og 78 pct. 
KKR Hovedstaden har en andel på 63 pct. 

Figur 7: Indsatser på psykiatriområdet
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3.8. Ledelsesinformation
I figur 8 sammenfattes andelen af kommuner, der arbejder med systematisk 
ledelsesinformation.

I alle KKR er der en målsætning om at levere systematisk 
ledelsesinformation til det politiske niveau. Det arbejde er igangsat i alle 
KKR, men der er et spænd i målopfyldelsen. KKR Sjælland har en 
målopfyldelsesgrad på 82 pct., mens KKR Midtjylland og Syddanmark har 
en målopfyldelse på hhv. 79 pct. og 77 pct. KKR Nordjylland ligger på 70 
pct. KKR Hovedstaden har en målopfyldelse på 55 pct.  

Figur 8: Systematisk ledelsesinformation (pct.)
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2.14 Sundhedsaftale 3.0



Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til politiske 
opmærksomhedspunkter
I den gældende sundhedsaftale er visionen et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum. 
Sundhedskoordinationsudvalget har løbende behandlet relevante temaer og igangsat indsatser inden for 
overordnede målsætninger. Kommuner og region har arbejdet videre herfra.

Målsætninger i den nuværende aftale (2010-2014):

• Styrke og udvikle den tværsektorielle indsats
• Gennemsigtighed i opgavedelingen
• Et forpligtende samarbejde
• Dokumentation og kommunikation
• Samarbejde om fælles målgrupper

Sundhedskoordinationsudvalget afslutter sit arbejde med udgangen af denne valgperiode og har – på 
baggrund af dette arbejde – ønsket at viderebringe nogle bud på opmærksomhedspunkter i ny 
sundhedsaftale, til det kommende sundhedskoordinationsudvalg. Der foreslås følgende:

Fokus på at udbygge det forpligtende samarbejde i det nære og hele sundhedsvæsen - mellem 
kommuner, region og praksissektor

• Bygge ovenpå det eksisterende samarbejde og samtidig fremtidssikre aftalen
• Fælles værdier og principper, tillid og viden om hinanden som fundament i samarbejdet

o Arbejde ud fra patientens/borgerens perspektiv
o Arbejde helhedsorienteret om at skabe høj kvalitet i det fælles sundhedsvæsen

Styrket inddragelse af patienter/borgere Inddragelse på flere niveauer
Dels i forhold til de enkelte patients forløb med behandling, pleje, genoptræning osv. Dels i forhold til 
patienters/borgeres indflydelse på indretning af sundhedsvæsenet.

Bidrage til at fremme større lighed i sundhed 
På trods af fri og lige adgang er der dokumentation for, at sundhed er ulige fordelt på befolkningsgrupper. 
Der er brug for at samarbejde om løsninger der imødekommer behov hos sårbare borgere, herunder fx 
psykiatriske patienter med somatiske lidelser.

Forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 
Tidlig opsporing og styrket samarbejde ifm. sektorovergange. Der bør være fokus på tværsektoriel 
kompetenceudvikling og udnyttelse af hinandens kompetencer i de forskellige sektorer.

Styrke samarbejdet om de store kronikergrupper og de multisyge 
Der er i Region Sjælland udarbejdet 6 forløbsprogrammer inden for diagnosegrupperne KOL, Kronisk 
hjertesygdom, Diabetes type 2, skizofreni, patienter med rygproblemer og demens. Der bør følges op på 
dette arbejde for at sikre implementering og være fokus på styrket koordinering af indsatsen over for de 
multisyge patienter/borgere.

Kvalitets- og teknologisk udvikling IT-understøttelse af samarbejdet bør være et væsentligt fokuspunkt i 
samarbejdet. 



Forsat arbejde med at sikre rettidig, klar og driftssikker kommunikation om de fælles patienter/borgere. 
Desuden fokus på at udbrede telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger samt på løbende 
monitorering, dokumentation og kvalitetsudvikling af samarbejdet. Målsætninger i den nuværende aftale 
(2010-2014)

Fortsat fokus på patientsikkerhed i det tværsektorielle samarbejde 
Det igangsatte samarbejde for at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering, analyse, 
videndeling, opfølgning på samt læring af utilsigtede hændelser i forbindelse med sektorovergange bør 
fortsættes og udbygges.



2.15 Praksisplanudvalg



Tids- og aktivitetsplan for Praksisplanudvalgets udarbejdelse af første 
praksisplan  
 
Januar 2014  
Udpegning af medlemmer i det nye Praksisplanudvalg.  
 
Uge 8 – onsdag den 19. februar 2014, kl. 17:00-18:30  
Første møde i Praksisplanudvalget  
Dagsorden:  
1. Udvalgets konstituering.  
2. Redegørelse for udvalgets overordnede opgaver jfr. lovgrundlag, Sundhedsstyrelsens vejledning 
mv.  
3. Vedtagelse af udvalgets forretningsorden  
4. Beslutning om udvalgets tids- og aktivitetsplan.  
5. Eventuelt.  
 
Uge 10 – onsdag den 5. marts 2014, kl. 17:00-19:00  
Andet møde i Praksisplanudvalget  
Dagsorden:  
1. Behandling af første planudkast med faktuelle beskrivelser af regionen, dens befolkning samt 
aktuel lægekapacitet samt over-ordnet beskrivelser af almen praksis nuværende opgaver.  
 
Uge 11 – torsdag den 13. marts 2014, kl. 17:00-19:00  
Tredje møde i Praksisplanudvalget  
Dagsorden:  
1. Behandling af det reviderede planudkast og beslutning om at udsendelse af planudkastet i 
høring.  
 
2. Beslutning om indsendelse af planudkast til Sundhedsstyrelsen.  
 
Uge 14 – onsdag den 2. april 2014, kl. 17:00-19:00  
Dialogmøde mellem Praksisplanudvalget, Patientinddragelsesudvalget og 
Sundhedskoordinationsudvalget.  
Dagsorden:  
1. Forventningsafstemning samt forelæggelse af planudkastet og drøftelser med henblik på 
udvalgenes bemærkninger i forhold til høringen.  
 



4.1 Organisering og arbejdsform
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