
Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde 

og specialundervisningsområdet 

Rammeaftalen dækker 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) 

Rammeaftalen dækker 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. 21), herunder 

specialskoler og klasser2.  

 

Desuden skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene, ifølge bekendtgørelsen om 

rammeaftaler af 13. marts 2011, i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien sikre 

indbyrdes koordinering om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og 

sikrede afdelinger3.  

 

 

                                        
1 ”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)  
 
2 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. Jf. allonge i bilag. 
 
3 ”§ 8. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre 

indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud, som er 

nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene ved de mest specialiserede lands- 

og landsdelsdækkende tilbud. Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre koordinationen af sikrede 

afdelinger.” 

 



I spørgeskemaet til kommunerne er derfor spurgt til følgende paragrafområder: 

 

1. Børn og Unge 

1.1 Dagtilbud SEL § 32 – Efterspørgsel 

1.2 Dagtilbud SEL § 32 – Udbud 

1.3 Klubtilbud SEL § 36 – Efterspørgsel 

1.4 Klubtilbud SEL § 36 – Udbud 

1.5 Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier SEL § 

66, nr. 1 og 2. – Efterspørgsel 

1.6 Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier SEL § 

66, nr. 1 og 2. – Udbud 

1.7 Opholdssteder for børn og unge efter SEL § 66 nr. 5 – Efterspørgsel 

1.8 Opholdssteder for børn og unge efter SEL § 66 nr. 5 - Udbud 

1.9 Døgninstitutioner efter SEL § 66 nr. 6 – Efterspørgsel 

1.10 Døgninstitutioner efter SEL § 66 nr. 6 – Udbud 

1.11 Aflastningstilbud SEL § 67 stk. 2 – Efterspørgsel 

1.12 Aflastningstilbud SEL § 67 stk. 2 – Udbud 

1.13 Døgntilbud SEL § 67 stk. 2 – Efterspørgsel 

1.14 Døgntilbud SEL § 67 stk. 2 – Udbud 

 

2. Stofmisbrug 

2.1 Behandlingstilbud SEL § 101 – Efterspørgsel 

2.2 Behandlingstilbud SEL § 101 – Udbud 

2.3 Dagtilbud SEL § 103 – Efterspørgsel 

2.4 Dagtilbud SEL § 103 – Udbud 

2.5 Dagtilbud SEL § 104 – Efterspørgsel 

2.6 Dagtilbud SEL § 104 – Udbud 

2.7 Døgntilbud SEL §§ 107 & 108 samt almenboligloven § 105 – Efterspørgsel 

2.8 Døgntilbud SEL §§ 107 & 108 samt almenboligloven § 105 – Udbud 

 

3. Voksne handicappede 

3.1 Dagtilbud SEL § 103 – Efterspørgsel 

3.2 Dagtilbud SEL § 103 – Udbud 

3.3 Dagtilbud SEL § 104 – Efterspørgsel 

3.4 Dagtilbud SEL § 104 – Udbud 

3.5 Døgntilbud SEL §§ 107 & 108 samt almenboligloven § 105 – Efterspørgsel 

3.6 Døgntilbud SEL §§ 107 & 108 samt almenboligloven § 105 – Udbud 

3.7 Aflastningstilbud SEL § 107 – Efterspørgsel 

3.8 Aflastningstilbud SEL § 107 – Udbud 

3.9 Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap 

 

4. Voksne sindslidende 

4.1 Dagtilbud SEL § 103 – Efterspørgsel 

4.2 Dagtilbud SEL § 103 – Udbud 

4.3 Dagtilbud SEL § 104 – Efterspørgsel 

4.4 Dagtilbud SEL § 104 – Udbud 

4.5 Døgntilbud SEL §§ 107 & 108 samt almenboligloven § 105 – Efterspørgsel 

4.6 Døgntilbud SEL §§ 107 & 108 samt almenboligloven § 105 – Udbud 



 

5. Herberg og Forsorgs-hjem 

5.1 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer SEL § 110 - Efterspørgsel 

5.2 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer.SEL § 110 - Udbud 

 

6. Kvindekrisecentre  

6.1 Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder SEL § 109 – Efterspørgsel 

6.2 Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder SEL § 109 – Udbud 

 

7. Specialundervisning for Voksne  

7.1 Lov om specialundervisning § 1, stk. 2. og stk 3. - Efterspørgsel  

7.2 Lov om specialundervisning § 1, stk. 2. og stk. 3 – Udbud  

 

8. Specialundervisning for Børn 

8.1 Folkeskoleloven § 20 stk.2 - Efterspørgsel  

8.2 Folkeskoleloven § 20 stk.2 - Udbud  

 

9. Specialundervisning for Børn (herunder lands- og landsdelsdækkende 

undervisningstilbud for børn og unge under 18 år) 

9.1 Folkeskoleloven § 20 stk.3 - Efterspørgsel  

9.2 Folkeskoleloven § 20 stk.3 - Udbud  

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. 

 


