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OPBYGNING AF INDBERETNINGSDOKUMENTET





Indberetningsdokumentet består af 5 dele og ét bilag.
Indberetningsdokumentet besvares af hhv. myndighed (del 1+2+3+4+5a) og driftsherre (del 5b).
Indberetningsdokumentet besvares envidere under del 3 delvist af Specialundervisningsområdet.
Det anbefales at læse de vejledende bemærkninger nedenfor, og danne sig et overblik over hver af de 5 dele før
besvarelsen påbegyndes.

1. Afkrydsningsskema – vedr. udvikling i målgrupper
”Afkrydsningsskema – vedr. udvikling i målgrupper” kan bidrage til et generelt overblik i forhold til kommunernes rolle som
efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2013/2014). Dette overblik kan bidrage til at synliggøre behov for bl.a.
omstilling, udvidelse og/eller nyetablering af tilbud målrettet særlige målgrupper og/eller funktionsniveauer. Desuden kan det give
et grundlag for drøftelser af behovet for at dette sker i samarbejdesrelationer mellem kommuner.
Vejledende bemærkninger:

Ved vurdering af udviklingen i de enkelte målgrupper menes kommunens oplevelser af udviklingstendenser vedrørende
de enkelte målgrupper. Dvs. forventes flere, færre eller samme antal sammenlignet med foregående år (2013/2014).

De oplistede målgrupper er ikke udtømmende, og omfatter således ikke alle mulige kombinationer af
funktionsnedsættelser eller dobbeltdiagnoser. Såfremt kommunens vurdering af målgrupper rummer kombinationer af
funktionsnedsættelser/dobbeltdiagnoser, der ikke er oplistet som målgruppekategori, bedes kommunens
mågruppeplacering som udgangspunkt afspejle de behov for tilbudstyper som funktionsnedsættelserne giver, og i nogle
tilfælde tælle dobbelt i målgruppeplaceringerne. Nedenfor er 3 eksempler:
1. Eksempel 1: En voksen med autisme og uden talesprog, der har behov for både et botilbud og tilbud på
taleområdet bør som udgangspunkt både omfattes af målgruppe ”3. voksne med udviklingsforstyrelserautisme” og ”9.a. Voksne med behov for tilbud på – taleområdet”.
2. Eksempel 2: En voksen, der er hjemløs, og har alkoholmisbrug, bør målgruppeplaceres i både kategori ”5.
Voksne med misbrug – alkoholmisbrug” og ”6. Hjemløse voksne” såfremt begge forhold er udslagsgivende for
de tilbud, som kommunen efterspørger til borgeren.
3. Eksempel 3: En voksen med dobbeltdiagnosen sindslidelse og misbrug bedes målgruppeplaceres under ”1.
voksne med sindslidelse - Sindslidelse m/ dobbeltdiagnose (fx misbrug)”.

Kommunen bedes i forbindelse med afkrydsningen tage højde for de generelle udviklingstendenser og udviklingstræk,
som opleves i kommunen, og ikke kun fokusere på de tilbud, der på nuværende tidspunkt er omfattet af rammeaftalen.

Særlige tendenser i forhold til mutiple funktionsnedsættelser og lignende bedes uddybes i ”Fri-tekst” om kommunens
vurdering af målgrupperne”.

2. ”Fri-tekst” om kommunens vurdering af målgrupperne
”Fri-tekst” om kommunernes vurdering af målgrupper” skal sammen med ”Afkrydsningsskema – vedr. udvikling i målgrupper”
bidrage til et bredt regionalt overblik over, hvilke generelle udviklingstendenser og udviklingstræk der forventes inden for de
konkrete målgrupper samt give indikationer på årsags-sammenhænge hertil. Det generelle overblik kan give en indikation af
eventuelle tendenser og/eller udviklingstræk, der kan få betydning for omstilling af kerneydelser og/eller
målgruppe/funktionsniveau-fokus i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, ligesom behov for mellemkommunal koordination
omkring etablering af nye tilbud.
Vejledende bemærkninger:
 Såfremt kommunen oplever, at der er forhold, udviklingsperspektiver, kommunens strategi, indsats m.v., som gør sig
gældende omkring de enkelte målgrupper beskrives det i ”fri-tekst” felterne.

Specifikke tendenser indenfor de underordnede målgrupper (f.eks. i forhold til stigende forekomst af bestemte diagnoser)
angives ligeledes i ”fri-tekst” felterne.

Ligeledes bedes det vurderes i hvilket omfang kommunen forventer, at de generelle udviklingstendenser kan få betydning
for de tilbud, der på nuværende tidspunkt er omfattet af rammeaftalen (Se evt. Tilbud og Takster 2014 http://www.rammeaftalernord.dk/), og eventuelle fremtidige behov for tilbud, som kan indgå i rammeaftalen.

Kommunens uddybende beskrivelser omkring målgrupperne i ”fri-tekst” felterne er afgørende for at kunne få et billede, at
de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser.

Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.
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3. Afkrydsningsskema – vedr. behov for tilbudstyper
”Afkrydsningsskema – vedr. behov for tilbudstyper” kan give et regionalt overblik over den forventede efterspørgsel efter de
konkrete tilbudstyper set i forhold til foregående år (2013/2014). Samtidig kan afdækningen give indikationer af tendenserne i de
kommunale strategier eksempelvis om etablering af tilbud i eget regi. Sidestilles dette med ”Afkrydsningsskemaet – vedr. udvikling i
målgrupper” og ”Fri-tekst” om kommunernes vurdering af målgrupper” vil det være muligt at få et bredt billede af både udvikling
i målgrupper samt tendenser og behov knyttet til konkrete tilbudstyper. Bemærk at skemaet er opdelt i en besvarelse fra hhv.
socialområdet og specialundervisningsområdet – ift. sidstnævnte vil Aalborg Kommune køre en selvstændig proces i forhold til
Taleinstituttet.
Vejledende bemærkninger:

Ved vurdering af det samlede forventede behov for de enkelte tilbudstyper, menes den samlede forventede udvikling af
behovet for de konkrete tilbud, både indenfor og udenfor egen kommune.

Herefter bedes det vurderet, hvor stor en del af det samlede behov, der forventes dækket udenfor kommunens egne tilbud
(herunder tilbud, som kommunen har generel driftsaftale med). Det skal bemærkes, at der godt kan være forskel på
kommunens vurderede efterspørgsel i henholdsvis ”det samlede forventede behov” og ”det forventede behov for pladser
udenfor kommunens eget regi”. Eksempelvis kan det samlede forventede behov være stigende, mens det forventede behov
uden for kommunens eget regi kan være faldende, såfremt kommunen eksempelvis planlægger at etablere tilbud i eget
regi.

Der skal ikke skelnes mellem, om tilbud udenfor egen kommune drives af region eller anden kommune.

Der skal ikke skelnes mellem om tilbud udenfor egen kommune drives af egen region eller anden region.

Kommunen bedes i forbindelse med afkrydsningen tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som opleves i
kommunen.
4. Afkrydningsskema og ”fri-tekst”– vedr. behov for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Afkrydsningsskemaet og”fri-tekst” skal bidrage til et bredt regionalt overblik over, hvilke generelle udviklingstendenser og
udviklingstræk der forventes inden for de konkrete målgrupper samt give indikationer på årsags-sammenhænge hertil. Det generelle
overblik kan give en indikation af eventuelle tendenser og/eller udviklingstræk, der kan få betydning for omstilling af kerneydelser
og/eller målgruppe/funktionsniveau.
Vejledende bemærkninger:
 Såfremt kommunen oplever, at der er forhold, udviklingsperspektiver, kommunens strategi, indsats m.v., som gør sig
gældende omkring målgrupperne for de enkelte tilbud beskrives det i ”fri-tekst” felterne.

Specifikke tendenser indenfor de underordnede målgrupper (f.eks. i forhold til stigende forekomst af bestemte diagnoser)
angives ligeledes i ”fri-tekst” felterne.

Kommunens uddybende beskrivelser omkring efterspørgslen efter de konkrete tilbud og målgrupper herfor i ”fri-tekst”
felterne er afgørende for at kunne få et billede, at de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af
udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser.

Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.

5. ”Fri-tekst” om kommunens oplevelser af tendenser, temaer og dagsordner
Kommunens uddybende beskriver omkring tendenser, temaer og politiske dagsordner under i ”Fri-tekst” om kommunens oplevelser
af tendenser, temaer og dagsordner” er afgørende for at kunne få et billede, at de årsags-sammenhænge, der kan indvirke på
tilrettelæggelsen af udbuddet af den rette tilbudspalette. Bemærk at der skal besvares fra såvel myndighed som driftsherre under
dette punkt.
Vejledende bemærkninger:
 Kommunens overvejelser, logikker og/eller drøftelser om tendenser, temaer og politiske dagsordner beskrives i ”fri-tekst”
felterne.

Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.

Bilag 1 – Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
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Del 1. AFKRYDSNINGSSKEMA VEDR. UDVIKLING AF MÅLGRUPPER INDENFOR
SOCIALOMRÅDET
(BESVARES AF MYNDIGHED)

Stigende antal

Uændret antal

Målgrupper
Marker med ét X - hver målgruppe for sig i relation til kommunens oplevelse af
udviklingen indenfor de enkelte målgrupper

Faldende antal

Det samlede forventede udvikling

VOKSNE
1. Psykiske funktionsnedsættelser – herunder sindslidelse og kognitive forstyrelser
1.1 Hjerneskade


Kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen

x

1.2 Udviklingsforstyrrelse


Autisme

x



ADHD

x

1.3 Udviklingshæmning


Udviklingshæmmede



Udviklingshæmmede m/psykisk sygdom eller demens



Udviklingshæmmede m/dom

X
x
x

1.4 Sindslidelse


Skizofreni



Sindslidelse m/dobbeltdiagnose (fx misbrug)


Anden sindslidelse
Andre målgrupper
 (xxx)

x
x
x
x

2. Fysiske funktionsnedsættelser


Som følge af en erhvervet skade i hjernen

x

Andre målgrupper
 (xxx)

x

3. Socialt Problem


Stofmisbrug

x



Alkoholmisbrug

x



Hjemløse

x




Psykosociale problemer
Voldsramte kvinder

x
x

Andre målgrupper
 (xxx)

x
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BØRN OG UNGE
1. Psykiske funktionsnedsættelser – herunder sindslidelse og kognitive forstyrrelser
1.1 Hjerneskade


Kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen

x

1.2 Udviklingsforstyrrelser


Autisme

x



ADHD

x

1.3 Udviklingshæmning


Udviklingshæmmede

x



Udviklingshæmmede m/psykiske sygdom

x



Udviklingshæmmede m/dom

x

1.4 Sindslidelse


Sindslidelse

x

Andre målgrupper
 (xxx)

x

2. Fysiske funktionsnedsættelser
 Fysiske funktionsnedsættelser

x

Andre målgrupper
 (xxx)

3. Socialt problem


Misbrug

x



Varetægtssurrogat/ungdomssanktion

x



Psykosociale problemer

x



Øvrige svære sociale problemstillinger

X svagt
stigende
især 1618 årige

Andre målgrupper
 (xxx)
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Del 2. ”FRI-TEKST” OM KOMMUNENS VURDERING AF MÅLGRUPPERNE
INDENFOR SOCIALOMRÅDET
(BESVARES AF MYNDIGHED)
Med udgangspunkt i den konkrete afkrydsning i afkrydsningsskemaet ovenfor, bedes kommunen beskrive særlige forhold, som
gør sig gældende omkring de enkelte målgrupper, herunder:

retning, som kommunen ser målgrupperne bevæge sig i

markante ændringer eller særlige tendenser inden for målgrupperne

strategi, indsats, status

særlige behov i forhold til tilbuddenes indhold og tilrettelæggelse

forebyggende tiltag for målgrupperne (f.eks. satsning på træning i eget hjem, tiltag til inklusion i normalsystemet mv.).
Kommunens uddybende beskrivelser omkring målgrupperne i nedenstående fri-tekst bokse er afgørende for at kunne få et
billede, at de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser.
Hvis forholdene for målgrupperne på ”lang sigt” (2016 og 2017) vurderes anderledes, bedes dette også skitseres (skriv i boksen
under hver overskrift).

VOKSNE
Nedsat psykisk funktionsevne
Kendetegnende for borgere med udviklingshæmning er, at målgruppen ældes tidligere end andre borgere, og tillige er i øget
risiko for at udvikle demens. Dette sammenholdt med, at gennemsnitsalderen er stigende gør, at der ses en øgning i antallet
af borgere indenfor målgruppen .

Udviklingsforstyrelser

Sindslidelser
Inden for målgruppen af sindslidende ses en tendens til, at flere borgere end tidligere tillige har behandlingskrævende
misbrugsproblematikker.

Nedsat fysisk funktionsevne

Misbrug

Hjemløse

Psykosociale problemer

Voldsramte kvinder

Andre målgrupper
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BØRN OG UNGE
Nedsat psykisk funktionsevne

Udviklingsforstyrelser

Sindslidelse

Nedsat fysisk funktionsevne

Psykosociale problemer

Svære sociale problemstillinger
Den svage stigning i svære sociale problemstillinger kan ikke uddybes.

Andre målgrupper
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Del 3. AFKRYDSNINGSSKEMA VEDRØRENDE BEHOV FOR TILBUDSTYPER
(BESVARES AF MYNDIGHED)

1. Voksenområdet - psykiatri:

Værksteder tilknyttet botilbud (§ 103)

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Botilbud til aflastningsophold (§ 107)

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108/ § 85)
2. Voksenområdet - handicap:

Værksteder tilknyttet botilbud (§ 103)

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Botilbud til aflastningsophold (§ 107)

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108/ § 85)
3. Misbrug:

Misbrugstilbud - ambulantilbud (§ 101)

Misbrugstilbud - dagtilbud (§ 101)

Misbrugstilbud - døgntilbud (§ 101)
4. Forsorgshjem (§ 110)
5. Krisecentre (§ 109)
6. Børneområdet:

Specialbørnehaver (§ 32)

Døgntilbud til børn og unge (§ 66, nr. 6)

Aflastningstilbud til børn og unge (§ 66, nr. 6)

Øvrige specialundervisning og rådgivning til børn og
unge:
7. Andre tilbudstyper (angiv herunder – gerne med kommentarer):




X
X
X
X
x

x
x
x
x
x

X
X
X
X
x

x
x
x
x
x

X
X
x
X
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Stigende efterspørgsel

Uændret efterspørgsel

Faldende efterspørgsel

Stigende efterspørgsel

Forventet behov for
pladser udenfor
kommunens eget regi

Uændret efterspørgsel

Tilbudstyper
Marker med ét X - hver tilbudstype for sig i relation til henholdsvis:
Det samlede forventede behov
Forventet behov for pladser udenfor kommunens eget regi

Det samlede forventede
behov
Faldende efterspørgsel

SOCIALOMRÅDET:
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SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET:
NEDENFOR AFKRYDSES KOMMUNENS FORVENTEDE EFTERSPØRGSEL EFTER CENTER FOR DØVBLINDHED OG
HØRETAB´S YDELSER PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Center for Døvblindhed og Høretab
Undervisningstilbud til børn og unge under 18 år
herunder:
Skoleafdelingen – Børn med høretab

Lovgrundlag

Faldende
efterspørgsel

Uændret
efterspørgsel

FSL § 20, stk. 3

x

Skoleafdelingen – Børn med høretab med yderligere
funktionsnedsættelser
Skoleafdelingen for døvblinde børn
Undervisningstilbud til voksne herunder:
Skoleafdelingen – Voksne med høretab

FSL § 20, stk. 3

x

FSL § 20, stk. 3

x

LSV § 1, stk. 2

x

Skoleafdelingen for døvblinde voksne

LSV § 1, stk. 2

x

Stigende
efterspørgsel

NEDENFOR AFKRYDSES KOMMUNENS FORVENTEDE EFTERSPØRGSEL EFTER YDELSER PÅ INSTITUT FOR SYN OG
HØRELSE (SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET)

Institut for Syn og Hørelse

2A Småbørn (0-6 år) - Synsområdet og ASK
2B Skolebørn (6-18 år) - Synsområdet og ASK
2C Unge og Voksne – Høreområdet
2C Unge og Voksne – Synsområdet og ASK
2D Børn og voksne – Medicinsk- optisk øjenlidelser –
Synsområdet
2E Voksne med høre-, syns- eller handicapproblemer - Høreog synsområdet samt ASK

Anslået
fordeling på
lovgrundlag
SEL
FSL /
LSV
80 %
20 %
20 %
80 %
60 %
40 %
60 %
40 %
100 %

Faldende
efterspørgsel

x

100 %

70 %
70 %

30 %
30 %

Stigende
efterspørgsel

x
x
x

x

Frameld
1A Generel rådgivning og information - Høreområdet*.
1A Generel rådgivning og information - Synsområdet og
ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation)*
3A Hjælpemiddelpulje – Optiske og IT – hjælpemidler Synsområdet og ASK
3B Hjælpemiddelpulje – Øvrige synshjælpemidler –
Synsområdet
3C Hjælpemiddelpulje – Uv.mat. og tek. Hjælpemidler Synsområdet og ASK

Uændret
efterspørgsel

Uændret
x
x

100 %

X

100 %

x
100 %

Tilmeld

x

Bemærkninger i forhold til indmeldinger i forbindelse med ydelser på Institut for Syn og Hørelse

Ydelserne 1A, 3A, 3B og 3C finansieres efter objektive kriterier, hvor kommunen har mulighed for, at
framelde eller tilmelde ydelsen. Såfremt der ikke forventes ændringer, krydses af for uændret forbrug.
Ydelserne leveres som obligatoriske ydelser med mindre, at den enkelte kommune foretager et aktivt
fravalg.
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Kommunens indmelding er ikke bindende. Jævnfør Rammeaftalen for specialundervisningsområdet
foretages kommunernes til- og fravalg af ydelser med trækningsret og ydelser i den kommunale
hjælpemiddelpulje (3A, 3B og 3C) gennem bilaterale aftaler mellem de enkelte kommuner og Institut for
Syn og Hørelse. Såfremt kommunen indmelder forventninger om ændringer vedrørende anvendelsen af
disse ydelser, vil Regionen derfor indlede dialog med kommunen om indgåelse af en bindende aftale
mellem den enkelte kommune og instituttet om endeligt til- eller fravalg af den pågældende ydelse.
* Særskilt skal der bemærkes, at for ydelse 1A er der tale om anonym rådgivning /vejledning,
hjælpemiddeludstillinger e.l. og som ikke kan registreres med CPR nummer, og hvor ydelserne sikrer, at der
stilles et basisredskab til rådighed for borgere og ansatte på tværs af kommunerne. Ydelse 1A er en
forudsætning for leverancen af de takstfinansierede ydelser og kan derfor alene fravælges på henholdsvis
høre- eller synsområdet såfremt kommunen ikke forventer at benytte de takstfinansierede ydelser på
henholdsvis høre- eller synsområdet. Ydelserne leveres som obligatoriske ydelser med mindre, at
kommunen foretager et aktivt fravalg.
TALEINSTITUTTTET

Aalborg Kommune indleder direkte dialog med de nordjyske kommuner vedrørende kommunernes
fremadrettede forventninger til indhold og forbrug af ydelser på hhv. Hjerneskadeområdet og Talesprogområdet i regi af Taleinstituttet.

Del 4. AFKRYDSNINGSSKEMA VEDR. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD
OG SIKREDE AFDELINGER

Lands- og landsdelsdækkende tilbud
Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland)
Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland)
Kofoedsminde (Region Sjælland).
Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland)
Center for døve (Gladsaxe Kommune)
Institut for Blinde og Svagsynede (Københavns kommune)
Sikrede afdelinger samlet set (se bilag 1 for oversigt)
Sikrede afdelinger samlet set

3.

4.

Uændret efterspørgsel i
forhold til foregående år

Stigning i efterspørgslen i
forhold til foregående år

1. kolonne: Marker med X- de tilbud, som kommunen ikke havde borgere på
foregående år.
2.-4. kolonne: Marker med X – hvert tilbud for sig i relation til kommunens
forventning til det samlede behov for pladser fremadrettet (set i forhold til
foregående år).

2.
Fald i efterspørgslen i
forhold til foregående år

Tilbudstyper

1.
Havde ingen borgere på
tilbuddet foregående år

(BESVARES AF MYNDIGHED)

x
x
x
x
X
x
x
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”FRI-TEKST” VEDR. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER
(BESVARES AF MYNDIGHED)
Kommunen bedes indskrive bemærkninger vedrørende følgende forhold omkring de enkelte lands- og landsdelsdækkende tilbud
og samlet set for de sikrede afdelinger:
- ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil
- udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for henholdsvis de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger fx
ændringer inden for målgruppe, nye behandlingsmetoder og teknologier med betydning for fremtidigt behov m.v.
- udviklingstendenser i i forhold til behovet for de leverede ydelser
- udfordringer på området.
Bemærkningerne bedes så vidt muligt målrettes hver af de lands- og landsdelsdækkende tilbud, og samlet set for de sikrede
afdelinger.
Kommunens uddybende beskrivelser omkring forventede behov og udviklingstendenser i nedenstående fri-tekst bokse er
afgørende for at kunne få et billede, af de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette
tilbud og kerneydelser.
Hvis forholdene for målgrupperne på ”lang sigt” (2016 og 2017) vurderes anderledes, bedes dette også skitseres (skriv i boksen
ud for hvert tilbud).

1. Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland)

2. Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland)

3. Kofoedsminde (Region Sjælland)

4. Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland)

5. Center for Døve (Gladsaxe Kommune)

6. Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune)

7. Sikrede afdelinger (samlet set)
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Del 5. ”FRI-TEKST” OM KOMMUNENS OPLEVELSER AF TENDENSER, TEMAER OG
DAGSORDNER
5.A MYNDIGHEDSBESVARELSE
TENDENSER OG TEMAER (BESVARES AF MYNDIGHED)
 Oplever kommunen, at der er særlige tendenser og/eller temaer på området, der med fordel bør være fælleskommunal
opmærksomhed om? (skriv hvilke i boksen nedenfor)

STRATEGIER OG TENDENSER (BESVARES AF MYNDIGHED)
 Har kommunen særlige strategier, som styringsaftalen eller udviklingsstrategien bør have fokus på? (skriv hvilke i boksen
nedenfor)

Hjørring kommunes politiske vision er at udvikle tilbud, der tilpasses den enkelte målgruppes mulighed for inklusion, samt
at Hjørring kommune i videst muligt omfang bliver selvforsynende i forhold til botilbud.

VENTELISTER (BESVARES AF MYNDIGHED)
 Oplever kommunen at der er særlige problemstillinger med ventelister? Hvis ja, så uddyb venligst herunder:

Nej

ØVRIGE BEMÆRKNINGER (BESVARES AF MYNDIGHED)

Ingen
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5.B DRIFTSHERREBESVARELSE
TENDENSER OG TEMAER (BESVARES AF DRIFTSHERRE)
 Oplever kommunen, at der er særlige tendenser og/eller temaer på området, der med fordel bør være fælleskommunal
opmærksomhed om? (skriv hvilke i boksen nedenfor)

STRATEGIER OG TENDENSER (BESVARES AF DRIFTSHERRE)
 Har kommunen særlige strategier, som styringsaftalen eller udviklingsstrategien bør have fokus på? (skriv hvilke i boksen
nedenfor)

Hjørring Kommune har en politisk vision om inklusion for alle borgere, hvilket afspejler sig i de
indsatser, der iværksættes, som støtte til borgeren i dagligdagen. Der er således iværksat en
øget indsats på bostøtteområdet, med sigte på at forebygge behov for tilbud af mere
indgribende karakter.
Tilgangen til støtten bygger på, at give borgeren mulighed for en hverdag så nær det ”normale”, som
muligt, og at indsatsen gives så tæt på borgerens nærmiljø, som muligt.

Indsatsen ydes, som en midlertidig indsats med et rehabiliterende sigte, og ud fra et
grundlæggende princip om hjælp til selvhjælp.
Inklusionstankgangen gør sig ligeledes gældende ved etablering og udvikling af tilbud, hvor Hjørring
Kommune i videst muligt omfang, har et mål om at blive så selvforsynende, som muligt.

PLANLAGTE TILBUD INDEN FOR DE KOMMENDE TO ÅR (BESVARES AF DRIFTSHERRE)
 Har kommunen planer om at etablere nye tilbud indenfor de kommende to år? Hvis, så angives hvilken type tilbud (f.eks.
døgntilbud), målgruppe for tilbuddet, antal pladser i tilbuddet, planlægningshorisont for ibrugtagning (år). Angiv
endvidere hvorvidt dette vil have konsekvenser for eksisterende tilbud under rammeaftalen:

Hjørring kommunes tilbud til borgere med handicap og sindslidelse udgør en bred vifte af tilbud.
Med den variation der er i botilbuddene, er kommunen i stand til at matche borgernes behov
indenfor målgrupperne af borgere med udviklingshæmning, psykiatri, fysisk handicap og
senhjerneskade.
Der vil fortsat være behov for at anvende tillbud i andre kommuner/ regioner til borgere med
autismespektrumsforstyrrelser, borgere med massiv udadreagerende adfærd, borgere med
dom til anbringelse, tilbud til døve
OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD (BESVARES AF DRIFTSHERRE)
 Påtænker kommunen at overtage regionale tilbud? Hvis, så hvilke(t)?
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Hjørring Kommune har ikke tanker om at overtage regionale tilbud.

TOMME PLADSER (BESVARES AF DRIFTSHERRE)
 Oplever kommunen at der er særlige problemstillinger med tomme pladser/ledig kapacitet? Hvis ja, så uddyb venligst
herunder:

Nej

VENTELISTER (BESVARES AF DRIFTSHERRE)
 Oplever kommunen at der er særlige problemstillinger med ventelister? Hvis ja, så uddyb venligst herunder:

Nej

ØVRIGE BEMÆRKNINGER (BESVARES AF DRIFTSHERRE)

DRIFTSHERREINDMELDINGER (BESVARES AF DRIFTSHERRE)
 Herunder kan kommunen indmelde eventuelle driftsherreindmeldinger som eksemplevis op-/nedjustering af pladser,
ændringer i fagligt indhold på tilbud mv.:
Navn på tilbud:
Målgruppe:
Ydelser:
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Kontaktoplysninger:

Navn på tilbud:
Målgruppe:
Ydelser:
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Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Kontaktoplysninger:

Navn på tilbud:
Målgruppe:
Ydelser:
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Kontaktoplysninger:

BILAG 1: OVERSIGT OVER LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER
Lands- og landsdelsdækkende tilbud
Tilbud

Driftsherre (kommune/region)

Center for Døvblindhed og Høretab
Kofoedsminde
Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning
Børneskolen Filadelfia
Instituttet for Blinde og Svagsynede

Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjælland
København

Center for Døve

Gladsaxe

Sikrede afdelinger
Tilbud

Driftsherre (kommune/region)

Kompasset
Koglen
Grenen
Egely
Bakkegården
Stevnsfortet
Sølager
Sønderbro

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
København
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