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Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den 
midtjyske region 
 
 
 
 
På baggrund af en analyse af udgiftsudviklingen 2007-2010 på det specialisere-
de social- og undervisningsområde område, blev der formuleret 10 anbefalinger 
til det videre samarbejde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regi-
onen. 
 
Anbefalingerne blev godkendt af KKR Midtjylland den 2. juni 2010 som grundlag for det vi-
dere arbejde, og sammen med indsatsområderne i de årlige rammeaftaler er de udmøntet i 
en række konkrete aktiviteter i regi af rammeaftalesamarbejdet 
 
I dette notat, udarbejdet af DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Speci-
alundervisningsområdet) gives en kort status på de væsentligste af disse fælleskommuna-
le/regionale aktiviteter i den midtjyske region i perioden 2010 – 2013. Bagest i notatet ses 
en oversigt over anbefalingerne og de enkelte rammeaftalers indsatsområder. 
 
Emnerne tager som udgangspunkt afsæt i de årlige Rammeaftaler, der fungerer som fælles 
planlægnings- og udviklingsværktøj for de områder kommuner og region samarbejder om. 
Det gælder også den række af konferencer/temamøder, der løbende er blevet afholdt - dels 
med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling og dels med henblik på igangsættelse 
af fælles fremadrettede aktiviteter (se oversigt bagerst i notatet). 
 
Kommunernes fokus har i denne periode været præget af et ønske om at begrænse den 
forudgående kraftige udgiftsstigning på den ene side og på den anden side et ønske om at 
skærpe og synliggøre kommunernes tilbud og kompetencer. Perioden har generelt været 
præget af  stor offentlig bevågenhed på enkeltsager med øget statslig kontrol og styring til 
følge, senest i form af centraliseret tilsyn og etablering af børnehuse. 

 

Overordnet har der været to omdrejningspunkter i det fælleskommunale/regionale samar-
bejde i den midtjyske region: 
 
 A) Nyspecialisering  
 B) Styring af og gennemsigtighed i udgifter og takster. 
 
 
Ad. A) Nyspecialisering 

 

Nyspecialisering som begreb opstod i løbet af perioden som en konsekvens af flytning af 
kompetencer og tilbud fra region til kommuner. Da kommunerne, ved kommunalreformen, 
fik det fulde ansvar for træning og rehabilitering af borgere med handicap eller funktions-
nedsættelse kom der fokus på de muligheder som tværfaglige, helhedsorienterde indsatser i 
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borgerens eget hjem eller nærmiljø giver i rehabiliteringen. Udviklingen har samtidig rejst 
debat og øget behovet for synliggørelse af kommunernes tilbud og kompetencer samt nye 
samarbejdsformer mellem kommuner og region.  I det følgende omtales fem konkrete fæl-
les indsatsområder. 
 

1. Metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 
2. Rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 
3. Særforanstaltninger til børn og voksne med problemskabende adfærd 
4. Anvendelse af forskellige former for familieplejeanbringelser 
5. Overgang fra barn til voksen 

 
 
1. Metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 

Fælleskommunal/regional metodeudvikling har været et fokus- og udviklingsområde i årene 
2012, 2013 og 2014 og er forankret i Metodecentret i en 2 årige periode til at understøtte 
implementeringen, erfaringsopsamlingen og vidensdeling af udvalgte metoder– til gavn for 
alle. Der arbejdes i fællesskab med velfærdsteknologi (bl.a. Multi Comai), Recoveryscree-
ning og MST.  
 
Startskuddet til fælles metodeudvikling skete med afholdelse af en Chefkonference i april 
2012 – med oplæg fra kommunale repræsentanter om netop Velfærdsteknologi, Recovery 
og MST. Formålet med konferencen var at skabe en fælles forankring af metodeudvikling og 
inspirere kommuner og region til at samarbejde om udvalgte emner, herunder skabe fælles 
læring ud fra ”best practice”.  
 
Ovenstående blev fulgt op på Novemberkonference 2012, hvor administrative ledere fra 
kommuner og region drøftede fælles metodeudvikling med udgangspunkt et inspirationska-
talog udarbejdet af Metodecentret. Metodecentret havde på baggrund af besøg i alle 19 
kommuner og Region Midtjylland udarbejdet et inspirationskatalog med 2-3 forslag fra hver 
kommune/region – incl. projektbeskrivelse og business case. Læs mere på 
www.socialportalen.viborg.dk.  
 

Eksempelvis har Skanderborg Kommune høstet særdeles gode erfaringer i deres 

projekt ”Remind”, hvor 18 borgere med ADHD har testet  smartphones med til-

passede programmer gennem et år. Brugerne oplever, at de bedre kan klare sig 

på egen hånd og behovet for støtte fra en kontaktperson i socialpsykiatrien er 

samtidig faldet for hver bruger med i gennemsnit 35 minutter om ugen. Det er et 

fald på næsten 15 pct. 
 

 I Aarhus Kommune har omstillingen til recovery-orienteret tilgang til brugerne i 

Socialpsykiatrien allerede haft positiv indvirkning på budgettet. Samtidig viser en 

økonomisk analyse, hvor Viborg kommune har leveret sager til en kontrolgruppe, 

der ikke har modtaget interventionen, at nettogevinsten i 2021 er 5 mio. kr. med 

det mest konservative skøn og 58 mio. kr., hvis der skønnes mere optimistisk. In-

vesteringen i recovery er således hurtigt betalt tilbage samtidig med, at der ople-

ves en stigning i brugernes tilfredshed.   
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Rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 

Siden kommunalreformen i 2007 har flere midtjyske kommuner oprettet en lang række 
pladser på specialiserede tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Alle pladserne er 
stadig i drift.  
 

Eksempelvis har Skive Kommune samlet deres kompetencer i Kompetencecenter 

Marienlyst med 24 permanente pladser. Målgruppen er personer med hjerneskade 

i alderen 18 - 50 år. Pladserne benyttes også af de omkringliggende kommuner.  

 
Et fyldestgørende billede af den specialiserede hjerneskaderehabilitering siden 2007 kræver 
imidlertid fokus på, at hjerneskaderehabiliteringen ikke kun sker inden for afgrænsede til-
bud. Multidisciplinære indsatser bygges i højere og højere grad op omkring borgerens eget 
hjem. Hermed sættes nærhedsprincippet, respekt for borgerens eget liv samt mestring og 
inklusion i højsædet.  
 

Et eksempel på denne ny-specialisering inden for hjerneskaderehabilitering er 

Aarhus Kommunes Neurocenter, der på årsplan står for genoptræning af 250 per-

soner. Rehabiliteringen på Aarhus Kommunes Neurocenteret er bygget op omkring 

borgerens samlede livssituation og foregår der, hvor det er mest hensigtsmæssigt 

for borgeren.  

Tilsvarende tilbud findes i en række kommuner, f.eks. Hjernekernen i Horsens og 

senest Hjernecenter Randers 

 
De midtjyske kommuner har derudover de senest år iværksat en række fælles tiltag, der 
har til formål at styrke og understøtte kommunernes kompetencer indenfor den specialise-
rede rehabilitering i kommunalt regi. Tiltagene har taget udgangspunkt i de centrale ret-
ningslinjer vedr. forløbsprogrammer og koordinering. 
 
Kompetenceudvikling gennem uddannelse og styrket dialog 

I december 2011 modtog de 19 kommuner i Midtjylland tilsagn om støtte på i alt 3 mio. kr. 
fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 150 mio. kr. pulje til ”styrket genoptræning og 
rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade”.  
 
Støtten er givet til to projekter; fælles uddannelse for nøglepersoner og koordinatorer (støt-
tet med i alt 2,2 mio. kr.) og understøttelse af specialiserede sager (støttet med i alt 
800.000 kr.). Formålet med de to projekter er at bidrage til et bredt kompetenceløft på 
hjerneskadeområdet. Den ønskede effekt er endnu større faglighed blandt medarbejderne 
samt bedre samarbejde og koordination i den enkelte borgersag.  
 

Det fælles uddannelsesprojektet blev igangsat i januar 2013 og afsluttes medio 

2014. På nuværende tidspunkt har ca. 75 medarbejdere gennemført et uddannel-

sesforløb på enten akademi- eller diplomniveau. I alt vil ca. 350-400 medarbejde-

re gennemgå et uddannelsesforløb frem til maj 2014.   
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Kommunernes fælles projekt vedr. understøttelse af specialiserede sager gennemføres som 
rådgivningsforløb fra Hammel Neurocenter. Formålet med projektet er imidlertid ikke kun at 
løfte kommunernes kompetence i konkrete sager på hjerneskadeområdet. På et mere gene-
relt plan handler projektsamarbejdet om at styrke dialog og vidensdeling mellem region og 
kommuner. Projektet kan således betragtes som et eksperiment for nye måder, hvorpå det 
gode sammenhængende borgerforløb kan sikres. 
 

Christina/Karsten Rådgivningen fra Hammel Neurocenter startede formelt op den 

15. juni 2013. Bl.a. har Aarhus, Skive og Horsens kommuner rettet henvendelse i 

konkrete sager med henblik på nærmere udredning. Ved udgangen af 2013 gen-

nemføres en midtvejsevaluering af projektsamarbejdet med fokus på en eventuel 

fortsættelse af samarbejdet indtil udgangen af 2014, hvor kommunernes pulje-

midler udløber.   
 
Audits med fokus på fremadrettet læring 

I efteråret 2012 besluttede DASSOS’ forretningsudvalg, at der skulle gennemføres en audit-
undersøgelse af en række borgerforløb på hjerneskadeområdet. Formålet med undersøgel-
sen var at bidrage til læring og udvikling på et komplekst område med stor bevågenhed og 
mange faglige snitflader både inden for den enkelte kommune og mellem sektorer.  
 

I foråret 2013 har CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling gennemført tre audits 

af i alt 12 anonymiserede borgerforløb. Auditpanelerne har bestået af kommunale 

og regionale videnspersoner på hjerneskadeområdet. De tre audits skal på bag-

grund af både de identificerede forbedringspotentialer og eksempler på gode og 

velkoordinerede forløb ende ud med en række anbefalinger, som fremadrettet kan 

sikre en endnu bedre specialiseret hjerneskaderehabilitering i de midtjyske kom-

muner.  Den endelige rapport vil foreligge i efteråret 2013 og præsenteres på No-

vemberkonferencen 2013. 

 
 
2. Anvendelsen af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemska-

bende adfærd 

Allerede i 2010 var der fokus på anvendelse af dyre og ekskluderende tilbud til enkeltborge-
re og med ministertemaet i 2012 kom der yderligere fokus på dette. En arbejdsgruppe med 
deltagelse af kommunale og regionale videnspersoner i Midtjylland udarbejdede en rapport 
om anvendelsen af særforanstaltninger og i forlængelse heraf 9 konkrete anbefalinger, som 
blev præsenteret på Novemberkonferencen 2012. Forretningsudvalget drøftede herefter an-
befalingerne og udsendte en skrivelse til kommunerne, hvor opmærksomheden blev særligt 
henledt på et udsnit af anbefalingerne fra arbejdsgruppen.  
 
Sideløbende hermed har kommunerne etableret mere botilbudslignende tilbud for grupper 
af borgere, der tidligere hav været i særforanstaltning. 
 

Et eksempel er Struer kommunes Fjordbo. Et tilbud for 6 voksne med udadreage-

rende adfærd beliggende i et tidligere plejecenter på Jegindø 
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3. Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser 

Ministertemaet for 2013 er ”Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejean-
bringelser. En arbejdsgruppe bestående af kommunale og regionale videnspersoner på om-
rådet har i løbet af 2013 arbejdet med temaet. Som led i afdækningen af mulighed og ud-
fordringer på området har arbejdsgruppen gennemført fokusgruppeinterviews med rådgive-
re og familieplejekonsulenter samt familieplejere. Interviewresultaterne vil danne baggrund 
for formuleringen af en række anbefalinger til familieplejeområdet. Den endelige rapport 
præsenteres på Novemberkonferencen 2013. 
 

Personlige og nære relationer har en positiv betydning for livskvalitet og udbytte 

af anbringelen blandt børnene og de unge. Bl.a. med det udgangspunkt har de i 

Randers Kommune øget andelen, der anbringes i plejefamilier, således 63 % af 

anbringelserne nu sker i plejefamilier. Frem til 2017 er målet at have 70 % af an-

bringelserne i plejefamilier.  

 
4. Overgang fra barn til voksen 

I udviklingsstrategien i Rammeaftale 2013 er overgang fra barn til voksen udpeget som et 
særligt fokus- og udviklingsområde. De midtjyske kommuner har valgt at sætte fokus på 
temaet gennem en formidlings- og inspirationskonference. Konferencen blev afholdt i maj 
2013 under overskriften ”Hvordan sikres sammenhængende ungeforløb ?”.  
 
På konferencen deltog ca. 80 direktører, myndigheds- og driftschefer mv. på tværs af børn- 
og ungeområdet, voksenområdet og arbejdsmarkedsområdet. På konferencen formidlerede 
flere kommuner samt Rambøll Management deres erfaringer fra konkrete projekter. På den 
baggrund er der enighed om, at Kommunerne afventer den nationale model for overgange 
fra barn til voksen, som Socialstyrelsen forventer at præsentere i begyndelsen af 2015.  
 

Eksempelvis deltager Viborg Kommune i det landsdækkende projekt "Unge med 

psykiske vanskeligheder - overgang fra barn til voksen", som Rambøll Manage-

ment er ansvarlig for. Formålet er at styrke samarbejdet og den kommunal ind-

sats i forbindelse med overgangen fra barn til voksen med fokus på en tidlig og 

sammenhængende indsats, herunder at gøre de forskellige skift mellem forvalt-

ninger, samarbejdsflader og "livsarenaer" så smidige for den unge som muligt.  

 
 

Ad. B) Styring af og gennemsigtighed i udgifter og takster 

 

Som konsekvens af de foregående års kraftige udgiftsvækst på det specialiserede social- og 
undervisningsområde har de midtjyske kommune gennem hele perioden arbejde på et fald i 
udgifterne. Dette er sikret gennem årlige udgiftsopgørelser og fælles fokus på at taksterne 
er gennemskuelige og faste bl.a. gennem følgende: 
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1. Takstopfølgning og differentierede takster 

Der har i perioden 2010 – 2014 var øget fokus på økonomiske styringsmekanismer, som 
følge af markant udgiftspres på området og DASSOS har løbende haft fokus på takstopfølg-
ningen, hvorfor Takstgruppen i regi af DASSOS årligt har gennemført en beregning på 
takstudviklingen i overensstemmelse med principperne i Rammeaftalen. Takstopfølgningen 
gennem årene viser, at alle kommuner har overholdt de aftalte takstreduktioner, hvoraf en-
kelte kommuner endog har reduceret taksterne væsentlig mere end de aftalte reduktioner.  
 

I 2011 aftalte parterne en generel reduktion af taksterne på 5 % ved at reducere 

de bagvedliggende udgiftsbudgetter. Derudover er der enighed om, at hver af 

driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne i perioden 2012 – 

2014 med i alt 4,5 %.  

 
2. Differentierede takster 
Indførelse af differentierede takster (flere takstgrupper) for de enkelte tilbud har været et 
indsatsområde i rammeaftalesamarbejdet de seneste år.  
 
Formålet med at anvende differentierede takster er at sikre større gennemsigtighed mellem 
ydelse og takst og dermed en bedre dialog mellem køber og sælger af pladser. Desuden 
forventes det, at brugen af differentierede takster vil mindske omfanget af tillægstakster.  
 

Eksempelvis har Silkeborg kommune siden 1. januar 2013 haft differentierede 

takster på samtlige døgntilbud indenfor psykiatri- og handicapområdet,i alt 173 

døgnpladser. Fra januar 2014 forventes der også anvendt differentierede takster 

på dagområdet. Silkeborg Kommunes erfaringer med anvendelsen af differentie-

rede takster er, at de ydelsesbeskrivelser, der ligger bag takstniveauerne, under-

støtter korrekt placering af såvel egne som eksterne borgere, samt at der i dialo-

gen om salg af pladser til andre kommuner er kommet øget fokus på borgerens 

behov. 

 

15 af 19 driftsherrer vil benytte differentierede takster i 2014 og 54 % af takstgrundlaget i 
2014 vil være fra tilbud der har differentierede takster. Flere kommuner anvender fem 
takstkategorier baseret på ”voksenudredningsmetoden”, der skal anvendes af alle kommu-
ner. 
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Bilag 1:  
 
Oversigt over anbefalingerne fra analyserapporten 2010 
 
• at Takstaftalesystemet fastholdes 
• at Takstgruppen hvert år efter regnskabets afslutning indenfor en kortere frist udarbejder 
en 
takstopfølgning. Takstgruppen udarbejder et forslag til en skabelon for dette arbejde 
• at Takstopfølgningen sker under ledelse af en særlig Takststyregruppe, med deltagelse af 
en 
af kommunerne udpeget kommunaldirektør (formand), en af kommunerne udpeget 
socialdirektør og en direktør fra Region Midtjylland 
• at der i forbindelse med tillægstakster fortsat anvendes samme formulering, som i 
rammeaftalen for 2010, nemlig ” I helt særlige tilfælde kan taksterne erstattes af individuelt 
beregnede takster” 
• at tillægstakster anføres særskilt på alle regninger 
• at der fastholdes en ensartet overheadtakst for alle kommuner og regionen 
• at den mellemkommunale videndeling skal styrkes 
• at prioritere fælles metodeudvikling til i højere grad at lave fælles løsninger frem for dyre 
enkeltmandsforanstaltninger 
• at der etableres fælleskommunale kurser for visitatorer 
• at der etableres et fælles sprog til at beskrive funktionsniveau og ydelser 
 
Oversigt over indsatsområderne i RA 2010-13: 
Kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland udpeger hvert år i samarbejde i 
den årlige Rammeaftale en række fokus- og udviklingsområder, der danner en fælles ram-
me om den løbende faglige udvikling, og bidrager til at skabe en fælles opmærksomhed 
omkring nye behov.  
 
Rammeaftale 2010: 

1. Økonomiske styringsmekanismer 
2. Overgang fra barn til voksen 
3. Profilering af det specialiserede socialområde som et udfordrende arbejdsfelt 
4. Forskning, evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling 
5. Dyre enkeltforanstaltninger 
6. Børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien 
 

Rammeaftale 2011: 
1. Takstopfølgning 
2. Gennemsigtighed i ydelse og pris 
3. Fælles metodeudvikling 
4. Handleplaner som fælles dialogværktøj 
5. Uddannelse af visitatorer 
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Rammeaftale 2012: 
1. Takstopfølgning 
2. Gennemsigtighed i ydelse og pris 
3. Fælles metodeudvikling 
4. Uddannelse af visitatorer 
5. Særforanstaltninger til børn, unge og voksne 
6. Senhjerneskadeområdet 

 
Rammeaftale 2013: 

1. Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 
2. Overgang fra barn til voksen 
3. Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser 
4. Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder 

 
 
Oversigt over konferencer og temaarrangementer 
 
2011: 

- Novemberkonference 2011  
 

2012: 
- Januarkonference 2012 (politikere samt bruger- og pårørendeorganisationer) 
- Chefkonference 2012 (emne: metodeudvikling i praksis) 
- Novemberkonference 2012 
 

2013:  
- Januarkonference 2013 (politikere samt bruger- og pårørendeorganisationer) 
- Temamøde – Bålkærgårdsagen kalder på fælles handling 
- Temamøde – Nye markedsaktører & Fælles konkurrenceudsættelse 
- Formidlingskonference – Overgang fra barn til voksen 
- Novemberkonference 2013 

 
 
 
 
 
 
  


