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De mest specialiserede tilbud  - fokusområde i 

2012 og 2013  

Forstærket mellemkommunalt samarbejde: 

• Kildebo -  Hjerneskadedelen 

• BOMI – Hjerneskadedelen 

• Platangården – afdelingen for spiseforstyrrelser 

• Børneskolen Filadelfia - epilepsi 

• Bakkegården – Skelbækgårddelen: unge kriminelle udviklingshæmmede 

• Kofoedsminde – den sikrede afdeling, eneste i DK for dømte voksne 

udviklingshæmmede (tilbuddet er dækket af lovgivningen) 

• Synscenter Refsnæs – børn og unge med synshandicap (delvist dækket 

af lovgivningen) 

 

• Opfølgning i KKR juni 2014 –  også i lyset af national koordinations-
struktur. Specialundervisning og hjælpemidler afventer lovgivning m.v.  



Familieplejeanbringelser  – ministertema i 

udviklingsstrategien 2013  

Udført undersøgelse af kommunernes anvendelse af familieplejeanbringelser. 
 
Resultat:  
• Sammenlignende undersøgelse på tværs  
• Anbefalinger til evt. overvejelse i den enkelte kommune. 
• Fælles – etablering af en god og tidlig kontakt til Socialtilsyn Øst   

 
• Arbejdet er i gangsat  - kontakt er etableret og  der er nedsat en fokusgruppe 

med repræsentation af udvalgte kommuner og socialtilsynet.  
 

• Emner: Etablering af samarbejde i fht. opgaven med godkendelse af 
plejefamilier, der er flyttet til socialtilsynet. Skabe løsninger og positivt 
samarbejde. F.eks. i fht. rekruttering af plejefamilier, overblik over ledige 
pladser,  herunder  i fht. akut behov.   

  



Senhjerneskadeområdet – fokusområde i 

2012 og 2013  

Afsættet: KL’s 10 anbefalinger og sundhedsstyrelsens forløbsprogram. 

 

Undersøgelsen viser : Vi er på vej – men vi kan blive bedre  

 

Forslaget til arbejdet i fællesskab: 

• Følge området tæt gennem årlig gentagelse af spørgeskema-
undersøgelse 

• Etablere tværkommunale grupper, der har fokus på udvikling af de 
specialiserede tilbud og samarbejde om et fælles program for 
kompetenceudvikling – med afsæt i eksisterende klyngedannelser  

• Der forhandles et frivilligt tillæg til sundhedsaftalen om hjerneskade-
rehabilitering  

 

 

 



Udviklingsstrategi på det specialiserede social- 

og undervisningsområde 2015  

Indhold: Behov for pladser/tilbud, (kapacitet),  faglig udvikling -
fokusområder  og ministertema   

 

Konklusion kapacitet: Samlet set er der de pladser, der er behov for. 
Begrænset behov for regulering. Obs på forsorgsområdet.  

 

Forslag til fokusområder i 2015:  

• Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning/ uddannelse 

 

• Kontanthjælpsreformens 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 (15-25 år) 



Takstanalyse Budget 2014 – konklusioner  

• Udgifterne på det samlede specialiserede område er faldende 
 

• Budgettet ser i større grad ud til at svare til behovet 
 

• KKRs henstilling om maks.at fremskrive taksterne med pris og 
lønniveauet ser ud til at være efterlevet. 

 

• K17 anbefaler, at der over en fireårig periode sker en 
takstudvikling fremskrevet med pris- og lønskøn fratrukket for 
eksempel 2 procentpoint årligt (i lighed med tidligere praksis). 
 

 



Takstanbefaling  – indstillingen   

• At KKR Sjælland drøfter sagen 
 

• At KKR Sjælland anbefaler kommunerne princippet om, at 
der effektiviseres ved en reduktion af taksterne efter pris- 
og lønfremskrivning i de kommende 4 år , og at  

 

• KKR Sjælland tager stilling til en konkret fælles anbefaling 
til takstudviklingen for 2015 i form af en reduktion af 
taksterne med en procentsats efter pris- og 
lønfremskrivning 

 


