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

Der vurderes ikke 
aktuelt at være behov 
for i 2015 at indgå 
tværkommunale aftaler 
og/eller aftaler mellem 
kommunerne og 
Region Hovedstaden 
om konkrete 
reguleringer af tilbud 
eller pladser omfattet af 
Udviklingsstrategi for 
2015.

Gennemgangen af 
udviklingen i 
målgrupper og 
efterspørgsel på tilbud 
giver dog grundlag for 
at identificere nogle 
udviklingstendenser, 
der med fordel kan 
være i fokus i 
forbindelse med den 
tværkommunale 
koordination og det 
generelle samarbejde i 
2015. De fem 
fokusområder er:
1)Stigende antal 
hjemløse, herunder 
særligt unge hjemløse

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.:

1) At tilbuddenes 
indhold og 
metodeanvendelse 
løbende udvikles ift. 
god praksis på området.
2) At der drøftes 
kvalitetsudvikling, 
sammenhæng mellem 
pris og effekt mv.
3) At 
brugerkommuners og 
driftskommuners 
overvejelser om 

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 

Kommunerne og 
Region Midtjylland har 
udarbejdet fælles mål 
og visioner for 
borgerne.  
Sikre borgeren en 
dynamisk og fleksibel 
socialsektor, der tager 
afsæt i den enkeltes 
ønsker, behov og 
muligheder.
Sikre borgerne en 
socialsektor, hvor 
ressourcerne udnyttes 
optimalt.
Sikre borgerne en 
sammenhængende og 
koordineret indsats på 
tværs af kommune- og 
regionsgrænser og på 
tværs af sektorer.
Sikre borgere med 
særlig behov fuld 
adgang til specialiserede 
tilbud og behandling, 
således at den brede 
vifte af tilbud og den 
særlige ekspertise, som 
borgerne benytter sig 
af, understøttes og 
udvikles.

Med udviklings-
strategien for 2015 er 
der indgået aftale om et 
forstærket samarbejde 
om en lille delmængde 
af rammeaftalens 
tilbud. Det forstærkede 
samarbejde fungerer 
som en overbygning på 
det eksisterende 
rammeaftalesamar-
bejde. Med 
udviklingsstrategi 2015 
er syv tilbud udvalgt til 
at være omfattet af det 
forstærkede 
samarbejde.

Det gennemgående 
billede i indmelding-
erne til rammeaftalen 
er, at kommunerne 
prioriterer at løse de 
sociale opgaver i 
nærmiljøet og i tæt 
samspil med de 
almindelige tilbud. 

I Nordjylland er der  
samtidig en fælles 
forståelse af, at den 
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2)Nye krav til 
tilbuddene grundet 
længere levetid og 
generelt alderssvæk-
kelse blandt målgrupper-
ne på voksenområdet
3)Tilbud til borgere 
med dobbeltdiagnose
4)Inklusionsdagsdord-
enen på børne- og 
ungeområdet og dennes 
betydning for de højt 
specialiserede tilbud
5)Økonomistyring, 
effektiv drift og 
udvikling af metoder

En væsentlig pointe ift. 
ovenstående er, at 
forventning om et 
stigende antal borgere i 
flere målgrupper ikke 
nødvendigvis betyder et 
behov for at iværksætte 
tværkommunale aftaler. 
I mange tilfælde har 
kommunerne strategier 
til at afbøde den 
forventede udvikling.

ændringer i indsats,  
brug af tilbud, 
etablering/ændring/ne
dlæggelse af eksis-
terende tilbud drøftes 
så tidligt som muligt. 
4) At det drøftes i 
KKR-regi hvilke 
områder/-tilbud, der 
skal  sam-arbejdes om. 
5) At indgåelse af 
forsyningsaftaler eller 
lignende mellem to eller 
flere kommuner også 
skal inddrage hensyn til, 
hensigtsmæssig  op-
gaveløsning for 
kommunerne i helhed. 
6) At aftaler om 
køb/salg af pladser og 
andre ydelser 
afbalancerer såvel 
sælgerkommunens som 
køberkommunens 
hensyn.
7) At driftsherren 
vedstår sig ansvaret for, 
at det enkelte tilbud 
drives økonomisk 
effektivt. 

borgerens pårørende og 
netværk generelt.

enkelte kommune ikke 
selv kan drive 
specialiserede tilbud og 
varetage samtlige 
indsatser, der 
imødekommer alle 
behov. Kommunerne 
samarbejder derfor i 
regi af rammeaftalen 
med hinanden og 
Region Nordjylland om 
at koordinere og sikre 
leverancen af de 
fornødne specialiserede 
tilbud og rette indsatser 
på tværs af 
kommunegrænserne.

Temaer:  Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 
Udviklingstemaer 
udover ministerens 

Tilbud til borgere med 
dobbeltdiagnose. Flere 

Kontanthjælpsrefor-
mens betydning for det 

Det gode ældreliv for 
borgere med handicap og 

Fælles metodeudvikling 
af omkostnings-

De nationalt udmeldte 
målgrupper, som følger 
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tema anbragte børn 
og unges 
undervisning/
uddannelse + 
fælles tema på 
tværs af de fem 
KKR vedr. de 
sikrede 
institutioner 

kommuner forventer en 
stigning i målgruppen 
af borgere med 
dobbeltdiagnose og en 
større efterspørgsel på 
misbrugstilbud. Det 
gælder såvel i forhold til 
ambulante tilbud, 
dagtilbud samt 
døgntilbud. 
Formålet med temaet  
er at sætte fokus på, 
hvordan 
misbrugsbehandling og 
øvrige socialpsykiatriske 
tilbud håndterer 
udviklingen i 
målgrupper af borgere 
med dobbeltdiagnose. I 
forlængelse heraf er det 
også relevant at se på 
evt. problemstillinger i 
samarbejdet mellem 
socialpsykiatri og den 
regionale psykiatri i 
lyset af udviklingen.

specialiserede område 
og særlig fokus på de 
unge (15-25 år) samt de 
konsekvenser der 
involverer koordination 
og samarbejde mellem 
kommunerne

Metodeudvikling, 
herunder evidens og 
effekt og med 
misbrugsområdet som 
case samt fokus på 
organisering,og 
finansering af udvikling.
Det er målsætningen at 
belsyningen af 
fokusområdet skal 
skabe grundlag for 
fælles metodeudvikling 
og fælles udvikling af 
indsatsen

Psykiatriområdet, 
herunder pensions-
reformens betydning og 
ungeområdet (15-25 år)
bl.a. med fokus på 
opgavedeling mellem 
Region og kommuner 

borgere med sindslidelse. 
Der skal udarbejdes 
anbefaling til 
kommunerne om hvilke 
mål, der skal opfyldes, 
når man planlægger 
tilbud til ældre borgere 
med handicap og ældre 
borgere med sindslidelse.

Forberedelse til det 
selvstændige voksenliv 
for børn og unge med 
handicap. Der skal 
udarbejdes anbefaling til 
kommunerne om, 
hvordan man 
samarbejder om at give 
de unge de gode 
kompetencer, der kræves 
for et selvstændigt 
voksenliv.

effektive og fagligt 
kvalificerede tilbud 
videreføres fra 2014, 
hvor der i 2015 er 
fokus på implemen-
tering og nye styrings-
former på det 
specialiserede 
socialområde. 

Socialpsykiatri. De 
midtjyske kommuner 
og Region Midtjylland 
vil arbejde for 
tværgående modeller, 
hvor behandlings- og 
socialpsykatri asmt 
beskæftigelsesindsats 
leveres i sammen-
hængende tilbud med 
fokus på afprøvning af 
nye samarbejdsformer.

af etablering af en 
national koordinations-
struktur. I november 
2014 kommer der to 
centrale udmeldinger 
vedr. hhv. borgere med 
kompleks erhvervet 
hjerneskade og 
specialundervisning. 

Sammenhængen 
mellem socialområdet 
og beskæftigelses-
området forstået som 
sammenhængen og 
konsekvensen af de 
forskellige beskæftigel-
sesreformer 
(førtidspensions-, 
kontanthjælps- og 
sygedagpengereform) 
på socialområdet. 

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

Generelt forventer 
kommunerne i de 
kommende år en 
uændret udvikling 
inden for målgrupperne  
med en række 
undtagelser, herunder 
voksne med sindslidelse 
og dobbeltdiagnose, 
hjemløse, voksne med 
misbrug mfl. 

På både børne- og 
voksenområdet 
forventes et fald i 
antallet af borgere med 
udviklingshæmning.

Diftsherrerne forventer 
ingen justeringer i 
kapaciteten på 
tilbuddene omfattet af 
udviklingsstrategien i 
perioden 2015-2017 
gældende for både 
børne- og 
voksenområdet.

Der tegner sig dog et 
billede af en større 
efterspørgelse på bl.a. 
ambulante tilbud til 
voksne med alkohol- og 
stofmisbrug, forsorgs-
hjem samt  aflastnings-
tilbud til børn.

Hovedkonklusionen er, 
at der på kapacitets-
siden 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 
belæging og øget behov 
for pladser pga. 
kontanthjælpsreformen.

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

Den generelle tendens er 
at der kun sker små 
forskydninger i behovet 
inden for de enkelte 
målgrupper og at 
kommunerne klarer dette 
ved at omlægge pladser, 
således at der løbende 
sker en tilpasning i 
forhold til de aktuelle 
behov. 

Regionen udbygger med 
enkelte pladser til 
borgere med alvorlige 
spiseforstyrrelser samt 
borgere med
senhjerneskader, for at 
imødekomme konkret 
efterspørgsel fra 
kommunerne.

Overordnet set 
tilkendegiver et flertal 
af kommunerne en 
uændret efterspørgsel 
efter de tilbud, som er 
omfattet af 
rammeaftalen 2015. 
Samtidig forventer 
kommunerne et 
uændret eller faldende 
behov for pladser uden 
for kommunens eget 
regi.

Kommunernes 
tilbagemeldinger 
fordelt på målgrupper 
er samlet i tabelform.

Kommunerne 
forventer i deres 
indberetninger om 
forbrug i 2015 af tilbud 
under rammeaftalen en 
stort set uændret 
efterspørgsel efter de 
sociale tilbud. 

Der peges dog på 
enkelte områder som 
bør have en særlig 
opmærksomhed i 
forhold til udvikling af 
tilbudsviften bl.a. for at 
hindre at der opbygges 
en overkapacitet. Det 
drejer sig om handicap- 
og psykiatriområdet for 
voksne; misbrugs-
området og 
forsorgsområdet.
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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.


