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Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet 
Temaer: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 
Overordnede 
tendenser/visioner 

På baggrund af en 
analyse af bevægelserne 
på det specialiserede 
socialområde og 
specialundervisnings-
området vurderes der 
ikke aktuelt at være 
behov for i 2014 at 
indgå tværkommunale 
aftaler og/eller aftaler 
mellem kommunerne 
og Region Hoved-
staden om konkrete 
reguleringer af tilbud 
eller pladser omfattet af 
Udviklingsstrategi for 
2014.

I 2012-2013 har KKR-
Hovedstaden i 
samarbejde med Region 
Hovedstaden kortlagt 
de mest specialiserede 
tilbud i Hovedstads-
regionen.
På den baggrund er der 
opstillet fælleskom-
munale procedurer og 
tiltag, som kan bidrage 
til at sikre, at de mest 
specialiserede 

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.

Med til at tegne 
samarbejdet i region 
Sjælland er syv princip-
per, som kommunerne 
har fastlagt. De sætter 
bl.a. fokus på god faglig 
praksis, sammenhæng 
mellem pris og effekt 
samt fair play forstået 
som gensidig 
orientering ved 
ændringer i pladsbehov 
og udbud under 
hensynstagen til 
kommunernes 
opgaveløsning som 
helhed.

Den overordnede 
ambition med udviklings-
strategien er, at det 
specialiserede social-
område skal udvikle det 
høje faglige niveau, 
samtidig med at det skal 
drives på et lavere 
omkostningsniveau. 

For at kunne indfri 
ambitionen sættes den 
borgeroplevede kvalitet i 
fokus samt at borgeren 
skal tilbydes den rigtige 
støtte til at tilegne sig 
strategier til at håndtere 
eget liv. Udviklings-
strategien skal under-
støtte, at det normale 
rum bliver mere 
rummeligt. Det er også 
centralt at der, hvor der 
er særlig behov for en 
samlet faglig ekspertise, 
samarbejdes om 
opgaverne mellem og 
kommuner og mellem 
kommuner og region. 
Herunder at der 
samarbejdes med 

Overordnet set 
tilkendegiver et flertal 
af kommunerne en 
uændret efterspørgsel 
efter de tilbud, som er 
omfattet af ramme-
aftale 2014. Flere 
kommuner angiver 
samtidig, at de arbejder 
med en øget grad af 
selvforsyning.

Kommunerne og 
region Midtjylland 
lægger stor vægt på det 
gode samarbejde som 
afsæt for en fælles 
indsats på det sociale 
område og en 
koordinering, der 
sikrer, at der altid er 
tilbud af høj faglig 
kvalitet.

Kommunerne og 
Region Midtjylland har 
udarbejdet fælles mål 
og visioner for 
borgerne.  

De kommunale 
indmeldinger til 
udviklingsstrategien for 
2014 tegner et tydeligt 
billede af en fælles 
strategi om at orientere 
sig mod de nære og 
innovative løsninger 
for borgerne i de 
enkelte kommuner, 
men samtidig sikre, at 
de nødvendige højt 
specialiserede tilbud til 
især små målgrupper 
fastholdes og udvikles.

Der udtrykkes fra 
kommunal side ønske 
om stor fleksibilitet i de 
eksisterende tilbud, så 
der i videst mulige 
omfang er adgang til 
individualiserede og 
graduerede ydelser. Ift. 
den faglige kvalitets-
udvikling lægges der 
vægt på en mestrings- 
og rehabiliterings-
tankegang, hvor fokus 
er på udviklingen af 
borgers kompetencer 
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kompetencer i disse 
tilbud bevares og 
udvikles.

Kriterierne for 
udvælgelse af tilbud og 
de ni udvalgte tilbud 
indgår i udviklings-
strategi for 2014, mens 
procedurerne 
indarbejdes i 
styringsaftalen for 2014. 

Sideløbende hermed 
sker der justeringer i 
styringsaftalen for 2014, 
som understøtter 
anvendelse af 
differentierede takster 
og etablering af nye 
tilbud.

borgerens pårørende og 
netværk generelt.

ift. fastsatte mål.

Temaer:  Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 
Udviklingstemaer 
udover ministerens 
tema godkendelse 
og tilsyn

Ungeområdet. Temaet 
er valgt med udgangs-
punkt i KKR 
Hovedstadens særlige 
fokus for 2014 på den 
stigende tilgang inden 
for målgrupperne børn, 
unge og voksne med 
udviklingsforstyrrelser, 
stofmisbrug samt 
sindslidelse. 

Formålet et er at sætte 

Senhjerneskadede, 
herunder pensions-
reformens betydning
(videreføres fra 2013)

Metodeudvikling, 
herunder evidens og 
effekt og med 
misbrugsområdet og 
nyspecialisering som 
mulige cases.

Psykiatriområdet, 

Takster som understøtter 
målet med indsatsen. Det 
undersøges, hvordan 
taksterne kan være med 
til at sikre en styrket 
incitamentsstyring ift. 
opnåelse af den faktiske 
såvel som den oplevede 
effekt.

Anvendelse af 
velfærdsteknologier på 
socialområdet. Der 

Fælles metodeudvikling 
af omkostnings-
effektive og fagligt 
kvalificerede tilbud 
videreføres fra 2013. 
Den fælleskommunale 
/regionale 
metodeudvikling er 
forankret i 
Metodecentret i den to-
årige periode, som 
temaet løber til at 
understøtte 

Udvikling af fælles 
samarbejdsstrategi 
videreføres fra 2013. 
Fokus for det videre 
arbejde er at udarbejde 
et katalog over 
handlemuligheder, der 
kan tjene som platform 
for, at der politisk kan 
fastlægges en strategi 
for det fremtidige 
samarbejde omkring 
opretholdelsen af 
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fokus på kommunernes 
indsatser over for unge 
i alderen 15-25 (30) år 
med vanskeligheder. 

herunder pensions-
reformens betydning

Forpligtende 
samarbejde, herunder 
organisatorisk og 
økonomisk og med 
dobbeltdiagnoser og 
ADHD som mulige 
cases.

ønskes skabt en fælles 
vidensbank med 
udviklede velfærds-
teknologiske løsninger på 
det sociale område – 
gerne på landsplan.

implementeringen og 
erfaringsopsamlingen 
af udvalgte metoder. 
Der arbejdes med 
velfærdsteknologi (bl.a. 
Multi Comai), 
recoveryscreening og 
MST suppleret med De 
Utrolige År og 
Slægtsanbringelser.

særligt specialiserede 
tilbud i Nordjylland.

Kvalitet i fokus 
videreføres fra 2013. 
Der arbejdes i regi af 
rammeaftalen med 
FKO og VUM, idet der 
fortsat er behov for at 
have et fælles fokus på 
harmonisering af 
dokumentation på tvær 
af tilbuddene, på 
dokumentation af 
effekten af indsatsen, 
og på at få et fælles 
dialogværktøj mellem 
borger, udfører og 
myndighed.

Temaer: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 
Samlet skøn over 
behovet for 
regulering i antallet 
af tilbud

Generelt forventer 
kommunerne en 
uændret udvikling 
inden for målgrupperne 
de kommende år med 
enkelte undtagelser. 
Undtagelserne gælder 
især målgrupperne 
voksne samt børn og 
unge med 
udviklingsforstyrrelse, 
voksne med stofmis-
brug samt dobbeltdiag-
nosticerede. Her 
forventes en vækst i 

På børne- og 
ungeområdet nedlægges 
pladser pga. vigende 
efterspørgsel som følge 
af inklusionsstrategier 
og forebyggende 
foranstaltninger.

På misbrugsområdet 
oprettes nye pladser.

På voksenhandicap-
området foretages 
mindre justeringer i 
pladsantallet.

Der er ingen 
forventninger om 
væsentlige ændringer. 
Flere kommuner melder 
dog, at der vil ses en 
nedgang i anvendelse at 
tilbud i andre kommuner 
og en stigning i 
anvendelse af lokale 
tilbud. Det gælder særligt 
for voksne med 
sindslidelse, psykiske 
handicaps og fysiske 
handicaps.

For målgruppen 
voksne med 
sindslidelse forventer et 
flertal af kommuner et 
uændret behov for 
pladser uden for 
kommunens eget regi. 

For målgruppen 
voksne med ADHD og 
autisme forventer et 
lille flertal af 
kommuner et uændret 
behov, mens 6-7 
kommuner forventer et 

Halvdelen af 
kommunerne melder, 
at man ingen ændringer 
forudser i forbruget. 
Meldingerne fra den 
anden halvdel af 
kommunerne er mere 
blandede – med 
forventninger om 
faldende pladsbehov til 
nogen målgrupper og 
stigende behov til visse 
andre. Det varierer 
hvilke målgrupper, der 
konkret peges på, men 



4

målgrupperne.

Generelt forventer 
driftsherrerne ingen 
yderligere justeringer i 
kapaciteten på 
tilbuddene; ligesom 
efterspørgslen efter 
tilbudstyper på både 
voksenområdet samt 
børne- og ungeområdet 
er stabil. Der tegner sig 
dog et billede af en 
række mindre 
forskydninger på en 
række områder f.eks. 
ambulante tilbud til 
voksne med alkohol- og 
stofmisbrug og 
aflastningstilbud til 
børn.

For målgruppen voksne 
sindslidende foretages 
mindre justeringer i 
pladsantallet.
 
Der anføres at være 
mangel på pladser på 
forsorgshjem. Der 
angives at være 
tilstrækkeligt med 
pladser på kvindekrise-
centre.
 
Der er stor stabilitet i 
udbud og efterspørgsel 
på kommunikations-
centrenes område.

Kommunikations- og 
hjælpemiddelområdet 
forventes at have en stort 
set uændret efterspørgsel. 
Det samme gælder for 
udviklingshæmmede med 
dom.

Børne- og ungeområdet 
forventes også at opleve 
en stort set uændret 
efterspørgsel i tilbud 
udenfor eget regi.

Der iværksættes i 2014 
en procedure for at følge 
op på de indberetninger, 
der kommer en gang 
årligt. Der bliver to gange 
årligt indberettet 
belægningsprocenter, og 
der vil i forbindelse med 
disse indberetninger 
laves en kontrol af de 
mest generelle tendenser, 
der har vist sig. På denne 
måde kan man følge 
særlige områder tæt og 
agere på en evt. uønsket 
styringsmæssig udvikling.

faldende behov.
 
For målgruppen 
udviklingshæmmede 
anfører et flertal af 
kommunerne et 
uændret behov. Det 
samme gælder for 
udviklingshæmmede 
med dom.

For målgruppen 
voksne med 
senhjerneskade 
forventer flertallet af 
kommuner et uændret 
behov for pladser.

På børne- og 
ungeområde forventes 
generelt et uændret 
eller faldende behov 
for pladser uden for 
eget regi.

Kommunernes 
tilbagemeldinger er 
samlet i tabelform.

tendenser er, at de 
målgrupper hvor der 
forventes et stigende 
behov har en betydeligt 
mindre volumen end 
de, hvor der ventes et 
faldende pladsbehov.

Ses der på den kapa-
citet, som planlægges 
udbudt, så tegner der 
sig i det store hele et 
billede af status quo.

Derudover peges på en 
række målgrupper og 
problemstillinger, som 
der bør tages højde for 
i tilbudsviften. 
Kommunernes 
tilbagemeldinger om, 
hvor de særligt oplever 
nye målgrupper og 
problemstillinger har i 
stort omfang fokus på 
ungeområdet.

Aalborg Kommune har 
tilkendegivet, at man 
ønsker at overtage 
Taleinstituttet fra 
Region Nordjylland.

De lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 

Der er udarbejdet et fælles bilag til alle fem udviklingsstrategier, som opsummerer kapacitet og belægning samt kommunerne efterspørgsel efter 
de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger.


