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Side 1 
 

1. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 
 
1.1 VOKSENOMRÅDET 

 
Sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud udbuddet af specialiserede tilbud til denne 
målgruppe, der er omfattet af Rammeaftalen 

 
Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad) 

1 2 3 4 5 Ved ikke 

Fysisk funktionsnedsættelse  Aalborg skole  Brønderslev 
Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Vesthimmerl. 

Mariagerfjord 
Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg ÆH 

Aalborg FB 

Hjerneskade - herunder både 
medfødt og erhvervet 

  Brønderslev 
Aalborg FB 

Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Vesthimmerl. 

Mariagerfjord 
Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg ÆH 

 

Udviklingsforstyrrelser   Vesthimmerl. 
Aalborg FB 
Aalborg ÆH 

Brønderslev 
Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Mariagerfjord 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg skole. 

Udviklingshæmning   Mariagerfjord Brønderslev 
Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Vesthimmerl. 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg ÆH 

Aalborg FB 
Aalborg skole 

Anden intellektuel/kognitiv 
forstyrrelse 

  Brønderslev 
Mariagerfjord 

Aalborg FB 
Aalborg ÆH 

Jammerbugt 
Læsø 

Vesthimmerl. 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg skole 

Psykiske vanskeligheder - herunder 
sindslidelse 

 Aalborg ÆH  Brønderslev 
Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Mariagerfjord 
Vesthimmerl. 

Aalborg FB 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg skole 

Multiple funktionsnedsættelser   Mariagerfjord Brønderslev 
Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Vesthimmerl. 
Aalborg ÆH 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg FB 
Aalborg skole 

Sjældent forekommende 
funktionsnedsættelser 

  Mariagerfjord Frederikshavn 
Læsø 

Vesthimmerl. 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg ÆH 

Jammerbugt 
Aalborg FB 

Aalborg skole. 

Hjemløshed  Brønderslev 
Frederikshavn 

Mariagerfjord Jammerbugt 
Læsø 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg FB 
Aalborg skole 

Overgreb - herunder voldsramte 
kvinder 

  Mariagerfjord Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Brønderslev 
Aalborg FB 
Aalborg s. 

Misbrug (alkohol- og stofmisbrug)   Brønderslev Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Mariagerfjord 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg FB 
Aalborg skole 

Øvrige svære sociale problemer   Brønderslev 
Mariagerfjord 

Frederikshavn 
Læsø 

Morsø 
Rebild 
Thisted 

Aalborg ÆH 

Jammerbugt 
Aalborg skole  

  



 

 

Side 2 
 

Kommunerne har meldt om følgende udfordringer mellem udbud og efterspørgsel på voksenområdet 

Frederikshavn Kommune  
Hjemløshed: Det er ikke nødvendigvis en udfordring ift. tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, da det måske mest handler om, at 
der er mangel på andre egnede boliger/boformer til de unge hjemløse…  
 

Derudover vurderes det generelt at være svært at skalere overenstemmelsen mellem udbud og efterspørgsel på specifikke 

tilbudstyper, i de tilfælde hvor kommunen ikke har oplevet behov for tilbudstypen – eller hvor der har været behov samt match af 

tilbud. Derfor er stort set alle krydser sat i kategorien 4! Det giver sagt på anden vis mest mening at gøre opmærksom på, hvor 

kommunen oplever, at det kan være svært at finde egnede tilbud inden for rammeaftalen… 

 

Brønderslev Kommune  

Hjemløshed: Kommunen har ikke boliger/herbergber, hvor hjemløse kan indlogeres midlertidigt. Kommunen oplever, at hjemløse 

indlogerer sig på forsorgs/herberger i andre kommuner. Det vanskeliggør at hjælpe borgeren fremadrettet. 

 

Rebild Kommune 

Rebild Kommune er overordnet tilfreds med udbuddet af tilbud. 

Det kan være vanskeligt at få tilgodeset den gruppe af borgere som har den komplekse kombination af funktionsnedsættelser 

og/eller sociale problemer. Fx borgere med dobbelt og/eller flere diagnoser og aktivt misbrug og eller borgere med en sjælden 

funktionsnedsættelse/socialt problem. Der er i særdeleshed udfordringer i forhold til gruppen af yngre med svære psykiatriske 

lidelser og aktivt misbrug. 

 

Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen 

PPR (Skoleforvaltningen)dækker primært  børneområdet. I forhold til voksne visiterer vi udelukkende til Institut for Syn og Hørelse 

hvorfor der udelukkende er besvarelse på  fysisk funktionsnedsættelse i form af sun og hørelse. 

 
 

 

 

  



 

 

Side 3 
 

1.2 BØRNE- OG UNGEOMRÅDET  
 
Sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud udbuddet af specialiserede tilbud til denne 
målgruppe, der er omfattet af Rammeaftalen 
 

 
Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad) 

1 2 3 4 5 Ved ikke 

Fysisk 
funktionsnedsættelse 

Aalborg skole  Mariagerfjord Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Vesthimmerl. 

Aalborg FB 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

Thisted 

 

Hjerneskade - herunder 
både medfødt og 
erhvervet 

Aalborg skole  Mariagerfjord Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Vesthimmerl. 

Aalborg FB 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

Thisted 

 

Udviklingsforstyrrelser Aalborg skole Vesthimmerl. Thisted 
Aalborg FB 

Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Mariagerfjord 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

 

 

Udviklingshæmning    Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 
Mariagerfjord 
Vesthimmerl. 

Aalborg FB 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

Thisted 

Aalborg skole. 

Anden 
intellektuel/kognitiv 
forstyrrelse 

  Mariagerfjord 
Aalborg FB 

Frederikshavn 
Læsø 

 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

Thisted 

Vesthimmerl. 
Aalborg skole 

Psykiske vanskeligheder 
- herunder sindslidelse 

 Thisted 
Aalborg FB 

Mariagerfjord 
Vesthimmerl. 

Frederikshavn 
Jammerbugt 

Læsø 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

Aalborg skole 

Multiple 
funktionsnedsættelser 

Aalborg skole  Mariagerfjord Læsø 
Vesthimmerl. 

Aalborg FB 

Brønderslev 
Frederikshavn 

Morsø 
Rebild 

Thisted 

 

Sjældent 
forekommende 
funktionsnedsættelser 

  Mariagerfjord Jammerbugt 
Læsø 

Aalborg FB 

Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

Thisted 

Frederikshavn 
Vesthimmerl. 
Aalborg skole 

Hjemløshed   Mariagerfjord 
Aalborg FB 

Læsø Morsø 
Rebild 

Thisted 

Brønderslev 
Frederikshavn 
Vesthimmerl. 
Aalborg skole 

Overgreb - herunder 
seksuelle og voldelige 
overgreb 

  Mariagerfjord Læsø 
Thisted 

Aalborg FB 

Brønderslev 
Frederikshavn 

Morsø 
Rebild 

Vesthimmerl. 
Aalborg skole 

Misbrug (alkohol- og 
stofmisbrug)  

Thisted 
Aalborg FB 

Frederikshavn Mariagerfjord Læsø Brønderslev 
Morsø 
Rebild 

Vesthimmerl. 
Aalborg skole 

Øvrige svære sociale 
problemer - herunder 
omsorgssvigt 

  Mariagerfjord 
Vesthimmerl. 

Aalborg FB 

Læsø Brønderslev 
Frederikshavn 

Morsø 
Rebild 

Thisted 

Aalborg skole 

 

 

  



 

 

Side 4 
 

 
Kommunerne har meldt om følgende udfordringer mellem udbud og efterspørgsel på børne- og ungeområdet 

Frederikshavn Kommune 

Misbrug: Der kan opleves ventetid på tilbud målrettet unge med et svært misbrug, og det vurderes, at nuværende tilbud er 

målrettet en ældre målgruppe.  Vi er undersøgende på muligheder til ungegruppen med misbrugsproblematikker, hvor 

mulighederne for nye tilbud kan udvikles mellem Center for Familie, Center for Unge og Center for Handicap og Psykiatri. (jf. evt. 

side 14) 

 

(Der opleves desuden et behov for aflastningsmuligheder for handicappede børn med en lokal forankring. Det handler ikke om at 

der ikke er kvalitet i eksisterende tilbud, men der kan opleves ventelister, og der er ønske om at se på muligheder for lokal 

forankring i sammenhæng med andre tilbud og som element i at sikre overgange til voksenområdet.) 

 

Vesthimmerland 

Udviklingsforstyrrelser: Ser ofte børn, der er blevet diagnosticeret sent – med alvorlige og indgribende udviklingsforstyrrelser. Disse 

børn har ofte været velfungerende indtil teenagealderen, men som i teenagealderen bliver voldsomt selvskadende på grund af 

mange års mentalt overarbejde. Der mangler tilbud til disse unge. 

 

Aalborg FB 

Misbrug: Vi mangler tilbud i forhold til unge med behov for afrusning og/eller misbrugsbehandling. Der er meget få tilbud – og 

ingen er særlig dygtige / specialiseret til netop målgruppen under 18 år med de multi-problemsstilinger, der ofte kendetegner unge 

med behov for netop denne type behandling – fx + kriminalitet, uheldige grupperinger, adfærdsforstyrrelser m.v. 

 

Psykiske vanskeligheder: Regionen mangler selv et tilbud til de allerdårligste psykiatriske patienter – unge, der skal udskrives til 

behandling fra Børnepsyk. Som det er i dag henvender vi os ofte til Holmstrupgaard i Region Midt, som er rigtig dygtige og har stor 

erfaring med behandling af de aller dårligeste unge med psykiatriske problemstilling fx skizefreni, OCD m.v. 

 

Aalborg ÆH 

Udviklingsforstyrrelser og borgere med psykiske vanskeligheder, herunder sindslidelser: Der mangler § 108 pladser til borgere med 

udviklingsforstyrrelser og til borgere med psykiske vanskeligheder, herunder sindslidelser 

Generel bemærkning: Problemematisk at finde relevante pladser til yngre dementer 

 

Thisted Kommune 

Misbrug samt psykiske vanskeligheder herunder sindslidelser: Der mangler generelt døgnpladser til børn og unge med psykiske og 

misbrugsmæssige problemer. 

 

Rebild Kommune  

Rebild kommune er overordnet tilfreds med udbuddet af tilbud. Dog udfordrende ift. behandlingstilbud til børn og helt unge (11 til 

14 år) med målgruppevurdering – svære spiseforstyrrelser. 

 
 
 

 
  



 

 

Side 5 
 

2. KOMMUNERNES PLANER OM ETABLERING AF NYE TILBUD  

 
Hjørring Kommune 
Hjørring Kommune undersøger p.t. muligheden for at oprette et botilbud uden døgndækning for 5 borgere med 
Autismespektrum forstyrrelser i lettere grad. 
 
Aalborg FB 
Der er Udviklingsstrategien for børn, unge og familier med særlige behov, som kan betyde mindre behov for 

institutionsanbringelser på sigt. Kommunen har ikke planer om etablering af nye tilbud 
 
Brønderslev Kommune 
Der arbejdes med at udvide eksisterende tilbud, mhp. at de i højere grad kan dække efterspørgslen i kommunerne. 
 
Thisted Kommune 
Jf. sidste års indberetning er Thisted Kommune p.t. i færd med at etablere 6 ekstra pladser til borgere med multiple 
funktionsnedsættelser i 2016. Det forventes ikke umiddelbart at få indflydelse på tilbud, der er omfattet af 
rammeaftalerne. Men det forventes, at tilgangen til pladser, omfattet af rammeaftalerne vil være mindre end 
afgangen  over de kommende år. 
 
Desuden agter Thisted Kommune fra 2017/2018 at lade sin døgninstitution for 10-15 årige (udsatte børn) blive 
omfattet af rammeaftalen, hvilket der vil blive redegjort nærmere for på næste års indberetningsskema, hvor det 
hører til … men blot dette for at lade jer vide allerede nu. 
 

 
  



 

 

Side 6 
 

3. KOMMUNERNES  ETABLERING AF FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 
 

Frederikshavn kommune: 

Det kan være svært at sige konkret, om det kan få betydning for planlægning eller udvikling af de tilbud, der er omfattet af 

rammeaftalen, men af nyere forebyggende indsatser er der bl.a. fokus på: 

 

Genoptræningsplaner for borgere med psykiske lidelser 

- Forløbsprogram for borgere med affektive bipolare lidelser 

- Tilbud til børn og unge med angstproblematikker (Cool-kids). 

- Barnets Blå Hus (Blå Kors) har netop fået satspuljemidler til etablering i bl.a. Frederikshavn. Frederikshavn Kommune vil indgå i et 

tæt samarbejde med tilbuddet. 

 

Hjørring Kommune 

Hjørring Kommune har ikke planer om at etablere nye foranstaltninger. 

Udgangspunktet for handicap- og psykiatriområdets målrettede arbejde med recovery- og rehabiliteringstankegangen er, at 

borgeren kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, allerhelst i eget hjem med støtte efter § 85. 

For borgere med et mere omfattende behov for støtte, og som rækker ud over bostøtte i eget hjem, har Hjørring Kommune fokus 

på, at disse borgere om muligt visiteres til midlertidige tilbud, med mulighed for at vende tilbage til et så selvstændigt og 

selvhjulpet liv, som muligt. 

 

Eksempelvis påtænker Hjørring Kommune at undersøge og analysere, hvorvidt ydelse af socialpædagogisk bostøtte, jf. SEL § 85, i 

aften- og nattetimer evt. kan mindske behovet for botilbud til voksne - i forventning om, at borgere ønsker at opnå et så 

selvstændigt liv som muligt, allerhelst i eget hjem. Dette påvirker formentlig ikke efterspørgslen af rammeaftaletilbud. Resultatet 

heraf er, at de pladser der efterspørges udenfor Hjørring Kommune i højere grad vil være til borgere, der har behov for et 

specialiseret til et højt specialiseret helhedstilbud enten af midlertidig eller længerevarende karakter. 

 

Læsø Kommune 

Læsø Kommune har udviklet sit visiterede værested Hyggekrogen, der er oprettet jf. Servicelovens § 104, men det forventes ikke at 

få betydning i forhold til brug af tilbuddene under Rammeaftalen. 

 

Aaborg FB 

Der er fokus på § 11 tilbud og hvorvidt Aalborg Kommune har den fornødne tilbudsvifte i forhold hertil. 

 

Thisted Kommune  

Thisted Kommune ønsker fortsat i 2016/2017 at styrke indsatsen på autismeområdet 

• ved opstart af deltids autismekonsulent 

• ved særligt at have fokus på overgangen ung voksen 

• gennem koordinering, kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af sektorer 

• gennem bostøtte og evt. bofællesskab 

  
 
  



 

 

Side 7 
 

4. KOMMUNENS OPLEVELSER AF TENDENSER OG BEVÆGELSER 
 

Hvilke tre tendenser vil i kommunen være de mest dominerende i 2016/2017 på det 
specialiserede socialområde?  
 

Frederikshavn Kommune 

- Pårørendesamarbejde (dialog og involvering) 

- Overgang fra barn til voksen 

- Fleksible indsatser (livsfaser, udvikling og midlertidighed) 

 

Frederikshavn Kommune har med afsæt i et dialogmøde med forældre til handicappede børn stort fokus på, hvordan der kan 

skabes en mere glidende overgang fra barn til voksenområdet samt fokus på at udvikle mere fleksible sociale indsatser på det 

specialiserede socialområde. Konkret medfører det en ny samarbejdsmodel, hvor man allerede fra barnets 15. år begynder at tale 

indover nogle af de beslutninger og valg der skal træffes, når barnet bliver 18 år. Ift. fleksible indsatser vil der være fokus på at 

afprøve forskellige indsatser – fx aflastning og fritidstilbud – der kan være med til at understøtte en glidende overgang til 

voksenområdet.  

 

Hjørring Kommune 

Der ser ud til at være en vigende efterspørgsel efter døgntilbud på Børne- og Ungeområdet. 

 

Der er tendens til stigende efterspørgsel på døgnbehandling til voksne borgere med dobbeltdiagnoser (sindslindelser og 

misbrug) 

 

Der er et øget antal (yngre) borgere med komplekse problemstillinger. Her tænkes på borgere, der ikke er hverken 

sindslidende eller udviklingshæmmede, med flere problemstillinger/diagnoser, f.eks. hjerneskade, fysisk intakte - ofte med en 

samtidig misbrugsproblematik. Der er tale om unge med manglende identitet og maglende indsigt i egne vanskeligheder. De evner 

ikke at mærke sig selv og egne behov. De er kontaktsøgende og søger ukritisk selskab men på egne præmisser, og mangler empati. 

De har talrige ønsker og forestillinger – ofte impulsivt opstået - og skal gerne iværksættes straks, da de ikke kan fastholdes og er 

svære at lave aftaler med. De bevæger sig måske på kanten af loven, med f.eks. salg af stoffer. En gruppe, der evt. kan være 

omfattet af straffelovens § 69. 

 

Ældre borgere med funktionsnedsættelser som følge af f.eks. misbrug og/eller sindslidelser, der ikke umiddelbart kan rummes i 

almindelige plejecentre, med behov for skærmning. 

 

Flere dømte udviklingshæmmede, jf. straffelovens § 68 – og nok også psykiatridømte. 

 

Vesthimmerland 

Besvarelse for voksen-området. 

- Tilgang af borgersager inden for autismespektret. 

- Tilgang af borgere med sammansatte vanskeligheder, socialt, fysisk, psykisk, misbrug m.v. der samlet set  resulterer i en betydelig 

funktionsnedsættelse. 

- Tilgang af borgere med anden etnisk og kulturrel baggrund, hvilket udfordrer opgaveløsningen. 

 

Besvarelse for børneområdet: Som nævnt mangler der tilbud til sent diagnosticerede. 

 

Aaborg FB 

- Fokus på indsatstrappen/Sverigesmodellen 

- Fortsat fokus på anbragte børns skolegang 

- Fortsat fokus på dokumantation og effektmåling. 
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Aalborg ÆH 

Handicapområdet 

- Fokus på kombinerede bo- og bostøttetilbud 

- Fokus på en voksende +65 målgruppe i handicapsektoren 

- Fokus på online løsninger og velfærdsteknologi 

- Fokus på misbrugsproblematikker hos borgere med psykiske funktionsnedsættelser 

Myndighedsområdet 

- Fokus på matchning mellem borgers behov og beviling efter rette § 

- Fokus på mindst indgribende indsats først 

- Fokus på rehabilitering 

 

Brønderslev Kommune 

- Fleksibilitet i tilbuddene 

- Omstillingsparathed 

- Arbejde med progression hos borgerne i forhold til opstillede mål 

 

Thisted Kommune 

Færre børn med kromosomfejl.   

Flere unge og voksne med udviklingsforstyrrelser inden for autisme og ADHD. 

Udviklingshæmmede, der har udviklet altzheimer og er plejekrævende. 

  

Ser kommunen nogen tendenser eller behov i kommunen, der giver anledning til ændring i 
kapaciteten i forhold til de målgrupper som fremgår af bilag 1?  
 

Frederikshavn Kommune 

Målgruppen: Misbrug. Efterspørgsmål på tilbud til unge under 18 år, der har et forbrug af stoffer, der medfører alvorlige sociale og 

adfærdsmæssige problemer for den unge. (Servicelovens § 101 forpligter kommunen til at yde social behandling af stofmisbrug til 

unge under 18 år med en behandlingsgaranti på 14 dage efter den unges eller forældrenes henvendelse). Misbrugsproblematikker 

hos unge opleves som en stigende tendens, hvor vi er undersøgende på, hvad vi kan gøre lokalt.  

 

Der opleves desuden et behov for aflastningsmuligheder for handicappede børn med en lokal forankring. Det handler ikke om at 

der ikke er kvalitet i eksisterende tilbud, men der kan opleves ventelister, og der er ønske om at se på muligheder for lokal 

forankring i sammenhæng med andre tilbud, og som element i at sikre overgange til voksenområdet. 

 

Aalborg ÆH 

ÆH-HAN: I lighed med de andre landsdele har der de senere år været oplevet fortløbende udfordringer i forhold til at lande en 

finansieringsaftale omkring Taleinstituttet/HjernskadeCenter Nordjylland. Idet tilbuddet er en den af det forstærkede samarbejde 

bør der således holdes særskilt fokus på området fremadrettet og i denne forbindelse også kommunale selvforsyningsstrategier, 

der qua det forstærkede samarbejde i Nordjylland ikke kan udmøntes i etablering af konkurrerende tilbud.   

 
Oplever kommunen andre bevægelser, som kan have betydning for det fælleskommunale 
samarbejde på det specialiserede socialområde?  

 

Frederikshavn Kommune 

Der kan være behov for et fælles kommunalt blik på evt. takstreduktioner som følge af KKRs indstilling i forbindelse med den 

udvidede takstanalyse på det specialiserede socialområde – herunder hvordan de enkelte kommuner agerer i forhold til 

indstillingen om takstreduktioner på områderne…  

 

Hjørring Kommune 

Der forventes fremadrettet at blive arbejdet langt mere forebyggende i forhold til at give børn og unge med nedsatte 

funktionsevner mulighed for at forblive i hjemmet så længe som muligt. Der forventes dog ikke at blive store forandringer i forhold 

til de behov, der er p.t., men det forebyggende arbejde vil blive fulgt tæt i forhold til om det fremadrettet kommer til at betyde 

ændringer i behovet. 
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Der vil formentlig bredt blive nødvendigt med fokus på borgere med anden etnisk baggrund. Der kan evt. blive behov for 

kompetenceudvikling med hensyn til at identificere / kapacitetsudvidelse omkring borgere med PTSD 

Der er stort udgiftspres på kommunerne og der opleves stigende takster. Dette vil betyde, at kommunerne i tiltagende grad afsøger 

mulighederne for selv at løse opgaver. 

 

Vesthimmerland 

Det er ønskeligt med mere fælleskommunalt samarbejde, idet kommuner hver for sig har for få borgere til specialicerede tilbud.  

 

Aalborg FB 

- Der er set en stigning i efterspørgslen på pladser indenfor rammeaftalen.  

- Der er ønske fra myndighed og forældre om, at der er mulighed for at fortsætte i døgnbehandling på den samme institution som 

man har modtaget aflastning på. Eks. Danahus. 

 

Brønderslev Kommune 

- Differentierede takster og manglende gennemsigtighed i indhold i et tilbuds enkelte takster 

- Større tendens til forhandling af pris for den enkelte borgers ydelser 

 

Thisted Kommune 

Omlægning af neurologien i Region Nordjylland.  

Der forventes et accelereret forløb og de regionale pladser reduceres, hvilket muligvis kan få indflydelse på hele specialområdet i 

både primær og sekundær sektor.  

Ligestilling mellem psykiatri og somatik i de ny sundhedsaftaler. 

 

 

 

Oplever kommunen tendenser i forhold til kommunikationsområdet, som kan have betydning 
for det fælleskommunale samarbejde?  
 

Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn Kommune bestræber sig i samarbejde med TI/HCN om at få mest mulig kvalitet og effekt for midlerne på området. 

 

Hjørring Kommune 

Hjørring kommune oplever p.t. at der er sammenhæng mellem behov og udbud. 
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5. DRIFTSHERREINDMELDINGER 
 

 

Navn på tilbud: Limfjordsskolen 
Målgruppe: Unge udviklingshæmmede under/over 18 år 
Ydelser: Kombineret STU og bodel (efterskolelignende tilbud. Eneste tilbud af sin art i Regionen og benyttes af de nordjyske 
kommuner.) 
Beskrivelse af forslag: 36 pladser renoveres til tidssvarende standard (værelser/bad/toilet) 
Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Takststigning i 2018 
 
Kontaktoplysninger: Lone Hestvang, loh@vesthimmerland.dk 

 
 

Navn på tilbud: Specialbørnehjemmene 
Målgruppe: Multiple funktionsnedsættelser 
Ydelser:  
Beskrivelse af forslag: Indførelse af ny ydelsesstruktur på Specialbørnehjemmene 
 
Den dyberegående takstanalyse der blev bestilt af KKR i midten af 2015 anbefalede i forhold til tilbud til børn og unge med 
vidtgående handicas, at tilbuddene på området fortsætter arbejdet med at sikre et tilstrækkeligt antal takstniveauer, der giver 
mulighed for, at de kommunale myndigheder kan målrette serviceniaveuet til det enkelte barns behov. 
 
På Specialbørnehjemmene giver den nuværende ydelsesstruktur ikke mulighed for i tilstrækkelig grad at kunne differentiere 
imellem forskellige funktionsniveauer i målgruppen og formål med ophold på Specialbørnehjemmene. Derved er der potentielt 
nogle kommuner, der vil kunne opnå beparelser ved en mere differentieret ydelsesstruktur. 
 
På den baggrund igangsætter Region Nordjylland et arbejde i forhold til Specialbørnehjemmene om indførelsen af en ny 
ydelsesstruktur fra starten af 2017, som vil give mulighed for et bedre match mellem barnets behov samt myndigheds mål for 
borgeren og prisen for indsatsen. 
 
Økonomiske konsekvenser ved forslaget: 
Den nye differentierede ydelsesstruktur vil give mulighed for reduktioner i prisen for kommunerne alt efter kombinationen af 
barnets funktionsniveau og kommunens mål for indsatsen for det enkelte barn, der har en plads på en af 
Specialbørnehjemmenes afdelinger. 
 
Kontaktoplysninger: Lene B. Hooge, lbho@rn.dk 

 
Navn på tilbud:  
Bøgen - børne 
Målgruppe:  
Børn og unge med vidtgående handicaps. Tidligt følelsesmæssigt skade. Vidtgående psykosociale problemer 
Ydelser: 
Beskrivelse af forslag: 
Opnormering fra 16 til 18 pladser 
Økonomiske konsekvenser ved forslaget: 
takstreduktion 
 
Kontaktoplysninger: Brian Andersen Balle 

 

Navn på tilbud: AaK Dagtilbud – nedjustering af pladser 

Ydelser: SEL §§ 103, 104 

Beskrivelse af forslag:  

Kapacitetstilpasning i AK Dagtilbud som en konsekvens af faldende efterspørgsel. Konkret er hhv. 20 SEL § 104 pladser og 10 SEL 

§ 103 pladser blevet nedlagt. 

Kontaktoplysninger: Lisbet Trap-Jensen Torp, lisb-aeh@aalborg.dk, Tlf.: 9931 7747 Mobil: 2519 7747 
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Navn på tilbud:  
Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) – Bøgehuset. 
 
Målgruppe:  
Døvblindfødte børn. 
 
Ydelser:  
Døgntilbud efter lov om social service § 66. 
 
Beskrivelse af forslag:  
På Bøgehuset har der været en faldende udnyttelse af kapaciteten på grund af faldende efterspørgsel. Bøgehuset tilpasses derfor 
fra 8 døgnpladser i 2016 til 6 døgnpladser i 2017 fordelt på faste pladser og aflastningspladser.  
 

Det vurderes at, ydelsen fortsat kan varetages fagligt og økonomisk bæredygtigt efter tilpasningen.  

 

 
Økonomiske konsekvenser ved forslaget: 
Tilpasningen kan gennemføres således, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau. 
 
Kontaktoplysninger:  
Lene B. Hooge, e-mail: lbho@rn.dk, tlf. 97 64 82 98 
 

 

 

Navn på tilbud: Behandlingscenteret Hammer Bakker– afd. Skovbrynet i Brønderslev: Lukning af to pladser 

Ydelser: §§ 107,108 

Beskrivelse af forslag:  

To overbelægningspladser er pr. 1.1.2016 nedlagt for at sikre en driftsoptimering på Skovbrynet samt bedre udnyttelse af den 

samlede kapacitet på Handicapområdet. 

Kontaktoplysninger: Alice Dam Gade, Tlf. 99 31 71 00 / 25197103, Mail: gade-aeh@aalborg.dk 

 
Navn på tilbud: Nordstjernen, Afdeling Polaris 
Målgruppe: Bred 
Ydelser: ”Enkeltmandsprojekter” 
Beskrivelse af forslag: Afdelingen udvides fra 2 til 4 pladser 
Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ingen 
 
Kontaktoplysninger: Pia Kornø, Pia.Korno@99454545.dk 

 
Navn på tilbud: Socialpsykiatrisk Bosted Algade 1 
Målgruppe: Voksne med psykiatrisk lidelse 
Ydelser:  ABL & SEL §§ 83-87, 97, 98 & 102 
Beskrivelse af forslag: Sidste år blev 2 af pladserne på Algde, en 3 – værelses lejlighed, ombygget og ændret til 2 akutboliger. I 
år er der overvejelser om igen at gennemføre samme øvelse med en 3 – værelses lejlighed, således at der vil være yderligere 2 
akut-/vurderingsboliger, altså 4 i alt. 
Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ændringen forventes at få minimal betydning for taksten på de resterende pladser. 
Kontaktoplysninger: Elin Brandt 

 

 

Navn på tilbud: Møllehuset 

Målgruppe: Børn med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. 

Ydelser: SEL § 67, stk. 2 

Beskrivelse af forslag: Sidste år orienterede vi om, at Socialtilsyn Nord havde givet dispensation til, at to konkrete unge kunne 

forblive boende på Møllehuset resten af deres liv. Dispensation blev givet som 2 § 107 pladser. Til orientering er den ene 

afgået ved døden, således der nu kun er tale om 1 plads. 

Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ingen 

Kontaktoplysninger: Nina Overgaard Nielsen 
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6. DRIFTSHERRES OPLEVELSER AF TENDENSER OG BEVÆGELSER 
 

 

Oplever kommunen/Region Nordjylland som driftsherrer for rammeaftaletilbud bevægelser, der 
kan have betydning for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde?  

Aalborg FB 

- Fokus på indsatstrappen/Sverigesmodellen 

- Fortsat fokus på anbragte børns skolegang 

- Fortsat fokus på dokumentation og effektmåling. 

- Der er ønske fra myndighed og forældre om, at der er mulighed for at fortsætte i døgnbehandling på den samme 

institution som man har modtaget aflastning på. Eks. Danahus. 

 

Aalborg ÆH 

ÆH-HAN: Tidligere års tendenser til at trække borgere fra Ældre- og Handicapforvaltningens bo- og dagtilbud på det 

specialiserede socialområde hjem i lokale tilbud synes forsat at vende. Der opleves således forsat en stigende 

efterspørgsel fra eksterne myndigheder efter de specialiserede pladser i Ældre- og Handicapforvaltningens tilbudsvifte.  

 

Oplever kommunen/Region Nordjylland som driftsherrer for rammeaftaletilbud, at 

der er særlige problemstillinger med hhv. venteliste eller tomme pladser?  

Frederikshavn Kommune 

Det er oplevelsen, at der er meget pres på kvinde krisecenterpladser og derfor afvises en del kvinder – også med børn. Her sker 

også afvisning af kvinder med anden etnisk baggrund, som yderligere giver anledning til en opmærksomhed på en dagsorden hvor 

æresrelaterede konflikter, beskyttelse og sikkerhed svarende til problemstillinger kendt fra bandemiljø o.lign. er aktuel og i 

stigning. 

Kapacitetsudfordringer her kan kobles med en potentiel kapacitetsudfordring i Børnehus-regi. 

 

Frederikshavn Kommunes socialpsykiatriske botilbud ”Mariested” har pt. 2 ledige pladser. Det undersøges i den 

forbindelse, om der er behov for, at de midlertidigt kan anvendes som aflastningsplads for borgere i eget hjem  

 

Hjørring Kommune 

Efter den seneste pensionsreform oplever Hjørring Kommune, at unge handicappede borgere ikke har et 

forsørgelsesgrundlag, der gør dem i stand til at betale for boligdelen i botilbud oprettet efter almenboligloven. 

 

Aalborg FB 

- Der er set en stigning i efterspørgslen på pladser indenfor rammeaftalen.  

- Der er venteliste på mange tilbud. Driftsherre oplever, at der er mindre fleksibilitet ifht tilsynet og muligheden for 

etablering af midlertidige pladser.  

 

Aalborg ÆH 

ÆH-HAN: Ældre- og Handicapforvaltningen oplever i lighed med tidligere år en stigende efterspørgsel på pladser særligt 

til tilbud til målgruppen af børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser samt til målgruppen af unge og 

voksne med psykiske vanskeligheder – sindslidelse. Der er i Ældre- og Handicapforvaltningens tilbudsvifte i øjeblikket 

venteliste til tilbud til begge målgrupper, hvorfor der arbejdes på at løse udfordringerne. 

 

Brønderslev Kommune 

Tomme pladser på Cassiopeia og Nordstjernen. Der er særligt fokus herpå. 

 

Region Nordjylland 

Som det fremgår ovenfor er der udsigt til ændringer i anvendelsen af døgnpladser til børn med døvblindhed på Center for 

Døvblindhed og Høretab (CDH), hvorfor kapaciteten tilpasses fra 8 døgnpladser i 2016 til 6 døgnpladser i 2017. Såfremt 

efterspørgslen falder endnu mere er der behov for en reorganisering af indsatsen for målgruppen med henblik på at 

opretholde den faglige og økonomiske bæredygtighed. CDH vil derfor afsøge mulighederne for en reorganisering af 

indsatsen på døgntilbuddet for børn med døvblindhed. 
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Der forventes en nedgang i efterspørgslen på ydelserne på CDH´s Undervisningsafdeling for børn med døvblindhed og 

børn med høretab, samt børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser i 2018 og 2019. CDH tilpasser derfor 

kapaciteten på ydelserne i 2018 og 2019. Efter tilpasningen i 2019 vil Undervisningsafdelingen for børn befinde sig på 

grænsen af faglig- og økonomisk bæredygtighed. 

 

Af hensyn til målgruppernes behov er det væsentligt, at der også på længere sigt bevares en indsats med undervisning i 

folkeskolens fag for målgrupperne. Regionen anbefaler derfor, at der er national bevågenhed på, hvordan der på 

længere sigt bevares en kapacitet med undervisning i folkeskolens fag for målgrupperne på høretabs- og 

døvblindeområdet. For børn med høretab bør kapaciteten leve op til målsætningerne i den faglige forløbsbeskrivelse for 

indsatsen med rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab i alderen 0-18 år.   

 

 

 

Oplever kommunen/Region Nordjylland ændrede strategier eller tendenser hos kommuner i 
andre regioner, og i tilfælde heraf kommunens/Regionens vurdering af konsekvenserne heraf? 
 

Brønderslev Kommune 

Udviklingen omkring brug af differentierede takster i andre kommuner nødvendiggør, at vi også arbejder her med. 

  


