
Bilag punkt 3: Driftsherreindmeldelser – koordineringsgruppen 
vedr. socialområdet 19. maj 2009 
 

  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Vesthimmerlands Kommune 

Overskrift 
 

Overkapacitet af pladser pt. og specielt den 1.8.2009. 

Navn på tilbud Specialbørnehavegrupperne Mariehønen i Børnehaven Sneglehuset i 
Løgstør og Blå Stue i Mejsevejens Børnehave i Aars 

 

Navn på ydelse Specialbørnehavegrupper  SL § 32 

 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Beskrivelse af forslag: Der er to specialbørnehavegrupper i 
Vesthimmerlands Kommune. Blå Stue i Mejsevejens Børnehave i Aars 
normeret til 8 pladser samt Mariehønen i Børnehaven Sneglehuset i Løgstør 
normeret til 7 pladser. Der er således 15 pladser i Vesthimmerlands 
Kommune. 

Pt. er situationen den, at specialgruppen Mariehønen i Løgstør kun har 
optaget 3 pladser. Det vil sige, at der er 4 tomme pladser. 
Personaletimetallet er naturligvis tilpasset børnetallet. Til sommer skal de 3 
børn alle i skole. Det vil sige, at den 1. august 2009 vil der ikke være flere 
børn optaget i denne specialgruppe.  

I specialgruppen Blå Stue er der pt. optaget 9 børn. Det vil sige, at der er en 
overnormering på 1 plads. Til sommer skal 4 i skole. Der vil således kun 
være optaget 5 børn den 1.8.2009. 

En familie med et barn fra Jammerbugt Kommune har henvendt sig til 
specialgruppen Mariehønen i Løgstør for at få barnet optaget her den 1. april 
2009. Dette barn har vi haft kendskab til nogle måneder. Imidlertid er der 
ikke andre børn på vej til denne specialgruppe hverken fra Vesthimmerlands 
Kommune eller fra vores nabokommuner. Vi har ikke mulighed for at starte 
en specialgruppe op den 1. august 2009 med kun et barn. Der skal som 
minimum være optaget 4 børn, for at der er sammenhæng mellem 
åbningstid og den fastsatte personalenormering på 24 timer pr. barn i 
gennemsnit. 

Situationen er den samme i specialgruppen Blå Stue i Mejsevejens 
Børnehave. Her er der heller ikke flere børn på vej ind i gruppen. 

Der er derfor alt, der tyder på, at der er en overkapacitet af pladser i 
Vesthimmerlands Kommune allerede nu og i særdeleshed den 1. august 
2009. 

Forslaget er derfor, at specialgruppen Blå Stue i Aars optager alle de børn, 
der er plads til (8), inden der optages børn i Mariehønen i Løgstør. Dette er 
gældende frem til 2010, hvor specialgruppen Mariehønen forventes endelig 



nedlagt. 

  

Baggrund: 

Se ovenfor 

Økonomi: 
 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Liselotte Birkholm, 99667248, lib@vesthimmerland.dk
  
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:lib@vesthimmerland.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


 
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Oprettelse af specialbørnehavetilbud til 7 børn med autisme 
spektrums forstyrrelse. 

Navn på tilbud Birken – afd. Dronninglund 

Navn på ydelse Psykisk handicappede – inkl. autistområdet 
 

Beskrivelse af forslag: 
Specialbørnehaven Birken, som består af 18 pladser er opnormeret 
med 7 pladser i 2009, således der nuværende er 25 pladser.  

Baggrund: 
Opnormeringen med 7 pladser skyldes en øget efterspørgsel, som 
forventes at fortsætte fremover.  

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 
 

Økonomi: 
Opnormeringen med 7 pladser har ikke afstedkommet en stigning i 
taksten, men da der fejlagtigt ikke har været indregnet fys - og 
ergoterapi i taksten i indeværende år vil dette skulle udlignes ved  
særydelser. 
Der må således forventes en mindre stigning i taksten, når der i 
2010 er indregnet fys- og ergoterapeutisk behandling i taksten. 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Kirsten Krogsgård, 99317466, kk-aeh@aalborg.dk

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:kk-aeh@aalborg.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Kort beskrivelse af ændringsforslaget (f.eks. ændring i antal eller 
indhold/kvalitet). 

Ændring i antal pladser fra 6 til 5 

Navn på tilbud Stjernehusene  

Døgntilbuddet Kræmmergade 20, 9240 Nibe  
Navn på ydelse Døgntilbud til børn og unge med diagnosticeret opmærksomhedsforstyrrelse 

(ADHD mm.) 
Beskrivelse af forslag: 

Pladstallet nedsættes fra 6 til 5. 
De fysiske rammer er ikke optimale til 6 pladser når henses til at beboerne har 
manglende social forståelse og er meget behovs- og impulsstyrede – og ofte kan 
være udadreagerende. Pladsforholdene er således ikke ideelle i forhold til at 
mange af beboerne på grund af deres handicap ofte har brug for at være 
afskærmet fra hinanden. Dette kan give mange konflikter. 
 
Hertil kommer, at Kræmmergade fremover har sovende nattevagter, hvilket 
kræver et soverum. 
 

Baggrund: Der har i længere perioder kun været belagt 5 pladser. Erfaringen er, 
at dette pladsantal giver mulighed for en bedre specialpædagogisk indsats. 
 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: Ingen ændringer (nuværende døgntakst 3.479 kr.) 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Annette Munch-Petersen, 99 31 27 37, amu-fb@aalborg.dk; 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST den 20. april 2009 

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
  

Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 
2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Kort beskrivelse af ændringsforslaget (f.eks. ændring i antal eller 
indhold/kvalitet). 

Ændring i antal pladser 

Navn på tilbud Stjernehusene  

Aflastningstilbud på Bodil Hjorths Vej 7, 9310 Vodskov 
 

Navn på ydelse Aflastning til børn og unge med diagnosticeret opmærksomhedsforstyrrelse 
(ADHD mm.) 
Beskrivelse af forslag: 

Der oprettes yderligere 2 årspladser til aflastning. 

Baggrund: Der er i 2009 etableret yderligere to aflastningspladser – fra 4 til 6 
pladser - med særligt henblik på at tilgodese et aflastningstilbud til ungegruppen. 
Med denne udvidelse har der været mulighed for at indskrive flere børn fra 
ventelisten.  

På trods af udvidelsen med to pladser er der dog i marts måned 2009 fortsat en 
venteliste til tilbuddet på ca. 2,4. 

Aflastningstilbuddet skal ses som et alternativ til en egentlig anbringelse, hvilket 
både er mere indgribende for både barn og forældre - og dyrere. 

Med den ombygning, der er sket i 2009 i forbindelse med udvidelsen af 
aflastningstilbuddet fra 4 til 6 pladser er der ikke behov for yderligere ombygning i 
forhold til at udvide fra 6 til 8 pladser.  

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: Døgntaksten vil være som i 2009 (3.479 kr.) – med almindelige 
reguleringer 
 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Annette Munch-Petersen, 99 31 27 37, amu-fb@aalborg.dk; 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST den 20. april 2009 

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


 
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Ændring i antal pladser 

Navn på tilbud Skovbrynet enkeltmandsprojekt 

Navn på ydelse Psykisk handicappede  

Beskrivelse af forslag: 
Der er oprettet et enkeltmandsprojekt i tilknytning til Arbejds-
/Boformen Engbo’s afdeling Skovbrynet, således at der nu er to 
enkeltmandsprojekter tilknyttet Skovbrynet i Brønderslev. 

Baggrund: 
Oprettelsen af pladsen skyldes et akut behov. 
 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 
 

Økonomi: 
Pladsen er oprettet til en døgntakst på 7.145,-  
Samtidig opnås en stordriftsfordel ved at lægge de nye 
enkeltmandsprojekt i tilknytning til det eksisterende, således at det 
eksisterende enkeltmandsprojekt går fra en døgntakst på 10.966,- 
til 6.525,- 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Jens Martin Hansen, 99317467, jmh-aeh@aalborg.dk 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


 
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Oprettelse af 3 nye pladser til borgere med autismespektrums 
forstyrrelse.  

Navn på tilbud Vejgaard bymidte 

Navn på ydelse Psykisk handicappede – inkl. autistområdet 
 

Beskrivelse af forslag: 
Aalborg Kommune har forsyningsforpligtelsen på området tilbud til 
borgere med Autisme spektrums forstyrrelser. I den forbindelse har 
Aalborg Kommune oprettet et tilbud, med tre pladser til borgere 
med et akut behov for en plads. 
Tilbudet er oprettet efter SEL § 107, som et midlertidigt tilbud med 
døgndækning. 
 

Baggrund: 
Oprettelsen af pladserne skyldes et akut behov for pladser. 
 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 
 

Økonomi: 
Tilbudet er oprettet med individuelle takster, i og med at borgerne 
har forskellige behov for støtte. Døgntaksterne er: 2.183,-, 2.796,- 
og 5.245,- 
 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Kirsten Krogsgård, 99317466, kk-aeh@aalborg.dk

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:kk-aeh@aalborg.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


 
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Oprettelse af aflastningstilbud til børn/ unge med autisme 
spektrums forstyrrelse. 

Navn på tilbud Nøddehuset – afd. Vodskovvej 

Navn på ydelse Psykisk handicappede – inkl. autistområdet 
 

Beskrivelse af forslag: 
Aflastningstilbuddet Nøddehuset, som består af 8 
aflastningspladser opnormeres med 6 pladser (heraf 2 skærmede 
pladser), således at der fremover er 14 aflastningspladser.  

Baggrund: 
Opnormeringen med 6 pladser skyldes dels øget efterspørgsel (23 
på venteliste) og dels et massivt behov for skærmede pladser til 2 
børn, som grundet deres handicap ikke kan rummes i det 
eksisterende aflastningstilbud.  

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 
 

Økonomi: 
Opnormeringen med 6 pladser vil afstedkomme en mindre stigning 
i taksten, da de 6 pladser oprettes i en satellit til Nøddehuset. Der 
vil til de to skærmede pladser være behov for tilførsel af yderligere 
ressourcer, som søges hjem via særydelser. 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Kirsten Krogsgård, 99317466, kk-aeh@aalborg.dk

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:kk-aeh@aalborg.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


 
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Ændring i antal pladser samt udvidelse af målgruppe 

Navn på tilbud Pensionatet Sofiebo  

Navn på ydelse Psykisk handicappede (udviklingshæmmede) - Aflastning 
 

Beskrivelse af forslag: 
Pensionatet Sofiebo som består af 3 aflastningspladser og 13 
pladser i et ungetilbud nednormeres, med en aflastningsplads, 
således at der fremover er 2 aflastningspladser og 13 pladser i 
ungetilbudet. 
Herudover udvides målgruppen, til at dække unge fra 16 år. 
Således at tilbudet er til borgere mellem 16 og 30 år. Og med saks 
ophold i en 5 årig periode. 
Tilbudet Sofiebo er herefter et tilbud efter SEL §§ 67 og 107. 
Der står i Rammeaftale 2009, at der er 3 aflastningspladser efter 
SEL § 108 dette er en fejl de er oprettet efter SEL § 107. 

Baggrund: 
Nednormeringen med 1 aflastningsplads skyldes vigende 
efterspørgsel 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 
 

Økonomi: 
Nedlæggelsen af 1 aflastningsplads har ingen betydning for taksten 
på de to øvrige aflastnings pladser. 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Klaus Wehner, 99317468, klw-aeh@aalborg.dk 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


 
 Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Nedskrivning af pladsantal på Ungdomshøjskolen 

Navn på tilbud Ungdomshøjskolen 
 

Navn på ydelse Botilbud SEL § 107 
(unge i alderen 16 – 25 år med svært fysiske og psykiske handicap)

Beskrivelse af forslag: 
Nedskrivning af pladsantal på Ungdomshøjskolen fra 18 til 12 
pladser 

Baggrund: 
I takt med at de af Nordjyllands Amt planlagde almenboligbyggerier 
i Masterplan for Handicapområdet, er blevet indflytningsklare flytter 
borgerne til egen hjemkommune. Dette har medvirket at 
Ungdomshøjskolen har haft ledig kapacitet.   

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 
 

Økonomi: 
 
Nedjusteringen med 6 pladser på Ungdomshøjskolen påvirker ikke 
taksten. 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Klaus Wehner, 99317468, klw-aeh@aalborg.dk

Andet Nedjustering pr. 1/9-2009 
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:klw-aeh@aalborg.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Nedskrivning af pladsantal på A-Værket  

Navn på tilbud A-Værket 

 

Navn på ydelse Autistområdet – Dagtilbud SEL § 104 

(Aktivitets- og beskæftigelsestilbud) 

Beskrivelse af forslag: 
Nedskrivning af pladsantal på A-værket fra 29 til 26 pladser 

Baggrund: 
A-Værket blev oprettet som et dagtilbud til borgere der boede i tilbudene 
Kastanjebo (16 pladser) og Birkehjem (10 pladser). Der har siden Aalborg 
Kommune overtog tilbudet fra Nordjyllands Amt været opereret med 29 
pladser, og taksten har været beregnet herudfra, i realiteten har der aldrig 
været flere end 26 pladser. Der ønskes rettet op på denne fejl, således at 
takstberegningerne afspejler det faktiske antal pladser i tilbudet A-Værket. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 
 

Økonomi: 
Nedjusteringen indregnes i taksten. Da det i det eksisterende er budget 
svarende til 26 pladser.  
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Kirsten Krogsgård, 99317466, kk-aeh@aalborg.dk

Andet  

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:kk-aeh@aalborg.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Brønderslev Kommune, Handicapområdet 

Overskrift 
 

Boformerne Skovglimt og Malurtvej sammenlægges i ny boform, 
Lundagervej 21, 9330 Dronninglund. 

Samtidig nedjusteres med 1 døgnplads, til 18 pladser. 

Navn på tilbud Cassiopaja 

Navn på ydelse Tilbud efter SEL § 108 

Ophold efter almenboligloven 
Beskrivelse af forslag: 

Boformerne sammenlægges på baggrund af utidssvarende bygninger. 

Specialiserede tilbud til ældre og demente udviklingshæmmede. 

Tilbud til udviklingshæmmede med lavt udviklingstrin, og med væsentlige 
funktionsnedsættelser. 

Baggrund: 

Brønderslev Kommune forventer at være selvforsynende i forhold til tilbud 
til udviklingshæmmede med lavt udviklingstrin, og væsentlige 
funktionsnedsættelser, samt til ældre og demente udviklingshæmmede. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Ikke kendt på nuværende tidspunkt 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Erik Bisgaard, tlf. 26742885 
e-mail: erik.bisgaard@99454545.dk  

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:erik.bisgaard@99454545.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Thisted Kommune 

Overskrift 
 

Kort beskrivelse af ændringsforslaget (f.eks. ændring i antal eller 
indhold/kvalitet). 

Ændring i antal over de næste 2-3 år til op til 19 pladser (udvidelse med 3) 

Navn på tilbud Bofællesskabet Auktionsvej 

 

Navn på ydelse Auktionsvej 

 
Beskrivelse af forslag: 

Efterhånden som der sker udflytning fra de lejligheder, der er udlejede som 
almindelige boliger, vil disse blive tillagt bofællesskabet. Idet lejlighederne er 
udlejede på alm. vilkår, er der ingen fast tidshorisont for hvornår de bliver ledige. 

Baggrund: 

Bofællesskabet er oprettet i en opgang, og er løbende blevet udvidet. Ligeledes er 
en af lejlighederne indrettet til fællesareal. Det ønskes at anvende hele opgangen 
til bofællesskabet.   

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Thisted Kommune har borgere, der efterspørger tilbudet. 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Anne Fink, 99171955, afi@thisted.dk 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Region Nordjylland, Specialsektoren 

Overskrift 
 

Overgang til 10 individuelle botilbud med selvstændige målgrupper, ydelser og 
takster grundet etablering af ny enhedsorganisation på Sødisbakke (ændring af 
nuværende tilbud).  

Navn på tilbud Sødisbakke 
 

Navn på ydelse Bo - og aktivitetstilbud for voksne med betydelige og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne.  
 
Beskrivelse af forslag: 
Som led i udviklingsplanen organiseres Sødisbakke som en enhedsorganisation 
med 10 selvstændige specialiserede botilbud. 
 
Med denne organisering er det hensigten at sikre den enkelte borger endnu større 
individualitet i tilrettelæggelsen af det enkelte tilbud.  De enkelte selvstændige 
tilbud får deres egen beskrivelse af målgruppe og ydelser samt egen takst og 
budget. Hensigten er at skabe en øget sammenhæng mellem indsatsen på 
botilbuddet og den opkrævede takst i modsætning til i dag, hvor taksterne er 
inddelt i niveauer - på tværs af afdelinger - og således ikke koblet direkte til 
målgruppen på det enkelte botilbud. 
 
De enkeltmandstilbud der løbende er blevet etableret på Sødisbakke på grund af 
akutforpligtelsen eller opgavens kompleksitet, er i processen af skiftet til en 
enhedsorganisation primært blevet samlet i form af tilbuddet Tårnly. Pladsantallet 
øges dermed på Sødisbakke fra 117 til 126. 
Baggrund:  
Sødisbakke er i dag et bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, fordelt på 10 specialiserede afdelinger 
med i alt 126 pladser.  
 
I henhold til lov om social service § 9 skal der udarbejdes en udviklingsplan for 
sociale tilbud der drives efter §§ 107-110, der har mere end 100 pladser. På den 
baggrund blev der udarbejdet en udviklingsplan for Sødisbakke i 2008.  
 
Under henvisning til vejledningen af rammeaftaler mv. er formålet for 
udviklingsplanen for Sødisbakke, at udarbejde et udviklings- og styringsredskab, 
der sikrer en udvikling og fornyelse. Udviklingsplanen vil årligt blive opdateret og 
evalueret.  
 
I udviklingsplanen fra 2008 blev der sat fokus på områderne målgrupper og 
kapacitet, samt fysiske rammer. Arbejdsgrupper blev nedsat for at analysere disse 
fokuspunkter og de resultater der er nået frem til, er baggrunden for de nye 
ydelsesbeskrivelser og den nye takststruktur på Sødisbakke. I udviklingsplanen 
for 2009 vil der blive lagt vægt på andre fokuspunkter, med henblik på at nå målet 
om at etablere Sødisbakke som en enhedsorganisation inden 2012.  
 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
På grund af den nye enhedsorganisation i 10 selvstændige tilbud i 
udviklingsplanen, med hver deres målgruppe og ydelsesbeskrivelse, er det 
nødvendigt at indføre en ny takststruktur på Sødisbakke.  
 



Præmissen for at indføre den nye taktstruktur er, at det samlede beløb der bliver 
opkrævet af kommunerne i alt til Sødisbakke forbliver det samme. Der kan dog 
ske forskydninger i forhold til den enkelte bruger og hvor meget den enkelte 
kommune betaler af det samlede beløb, på grund af den nye takststruktur.     
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
Planlægger Anders Hallenberg Hildestad - tlf. 9635 1552 – mail: anhai@rn.dk 

Andet Link til udviklingsplan for Sødisbakke: http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/52734349-
48CB-461E-83CB-65B554D10E38/0/UdviklingsplanforSødisbakke2008.PDF 
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Hjørring Kommune  

 

Overskrift 
 

Kort beskrivelse af ændringsforslaget (f.eks. ændring i antal eller 
indhold/kvalitet). 

§ 108 botilbud ombygges i 2010 til boliger opført efter almenboliglovens § 185b til 
11 tidssvarende boliger. (Forventes indflytningsklar senest januar 2011) 

Navn på tilbud Botilbud  

Elsagervej 44 

9800  Hjørring  

 

(i dag Pensionatet Elsagervej 44) 

 

Navn på ydelse Støtte i eget hjem jævnfør SEL § 85 

 
Beskrivelse af forslag: 

Målgruppen er uændret 

Baggrund: 

Det er ikke tidssvarende boliger. Efter gennemførelse af amtets planlagte 
masterplan Åge Holms Vej er der fortsat behov for boligerne til målgruppen. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 
Økonomi: 
Hjørring Kommunes udgifter bliver ca. 1 mio kr. i anlægsudgifter. Beboerne får 
egen lejekontrakt efter ombygningen.  
Taksten vurderes som uændret, dog sker der ændringer i forhold til opkrævning af 
egenbetaling.  
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Områdeleder Susanne Hesner  
Tlf . 7233 5063 
Susanne.hesner@hjoerrring.dk
 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:Susanne.hesner@hjoerrring.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Brønderslev Kommune, Handicapområdet 

Overskrift 
 

Dagtilbud – A-huset 42 pladser (omfattet af rammeaftalen) og Værkstedet 22 
pladser (tidligere kommunalt tilbud) 

Navn på tilbud A-huset og Værkstedet 

Navn på ydelse Tilbud efter SEL § 104 

 
Beskrivelse af forslag: 

Brønderslev Kommune ønsker fra 2009 at de to tilbud betragtes som et 
organisatorisk tilbud med fælles ledelse m.m. 

Baggrund: 

Der er stor variation i brugernes funktionsevne/behov hvilket ikke gør det 
muligt at have en takst på tilbuddet. Vi ønsker at genåbne taksterne for 2009.

 

Vi ønsker at sammenlægge de to tilbud for at få størst mulig fleksibilitet i 
tilbuddene samt udnytte de faglige personaleressourcer optimalt. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Er ikke endelig beregnet – fremsendes i dec. 2008. 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Erik Bisgaard, tlf. 26742885 
e-mail: erik.bisgaard@99454545.dk  

Andet Hvis det ikke er muligt at genåbne taksterne vil det betyde at flere bruger 
skal bevilges en tillægsydelse. 
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:erik.bisgaard@99454545.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune 

Overskrift 
 

Lukning af et tilbud 

Navn på tilbud Hjerneskaderådgivningen. 

 

Navn på ydelse Rådgivning til Fysisk handicappede, herunder hjerneskade. 

 
Beskrivelse af forslag: Aalborg Kommune har siden 1. januar 2007 haft 
forsyningsforpligtigelsen for hjerneskaderådgivning i Region Nordjylland. Aalborg 
Kommune ønsker at nedlægge Hjerneskaderådgivningen i Rammeaftaleregi. 

Baggrund: På baggrund af manglende efterspørgsel ønsker Aalborg Kommune 
at nedlægge Hjerneskaderådgivningen i Rammeaftaleregi pr. 1. januar 2010. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 

 

Økonomi: Hjerneskaderådgivningen er oprettet som indtægtsdækket virksomhed. 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Jammerbugt Kommune  

Overskrift 
 

Ombygning og nedskrivning af pladsantal 

Navn på tilbud Boform Toftehøj, Peter Løths Vej 3, 9440 Aabybro 

Navn på ydelse Socialpsykiatrisk boform for voksne – i dag efter SEL § 108 

Beskrivelse af forslag: 
Den 1. september 2009 igangsættes Toftehøj ombygget til tidssvarende 
boliger efter ABL § 185b, og ændrer dermed status fra at have været et 
botilbud efter SEL § 108. Dette resulterer i, at det nuværende boligantal på 
36 ændres til 32 boliger. 

Baggrund: 
Ombygningen er indskrevet i aftalen for 2009. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Der foreligger godkendt skema A, med en samlet udgift på ca. 45 mio. kr. 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Voksenhandicapchef  
Svend Åge Fog, tlf. 72 57 72 01 
e-mail: svf@jammerbugt.dk

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:svf@jammerbugt.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Frederikshavn Kommune 

Overskrift 
 

Kort beskrivelse af ændringsforslaget (f.eks. ændring i antal eller 
indhold/kvalitet). 

Ombygning af eksisterende boform til tidssvarende boliger samt medflytning af 
ikke-rammeaftale pladser.  

 

Navn på tilbud Den Socialpsykiatriske boform Mariested 

 

Navn på ydelse Tilbud efter SEL § 108 ombygges i 2010 til boliger efter almenboligloven 

 

Beskrivelse af forslag: 

Frederikshavn Kommune ombygger med forventet byggestart forår 2010 den 
social psykiatriske boform Mariested til større og mere tidssvarende boliger.  

Samtidig flyttes ca. 10 pladser fra kommunens psykiatritilbud til demente – De 4 
årstider (ikke-rammeaftaletilbud) med til den nye bebyggelse. 

Konsekvensen er bedre fysiske rammer for beboerne på Mariested. Der ændres 
ikke i det antal pladser, der indgår i rammeaftalen, og indholdet i tilbuddet forbliver 
det samme.  

Baggrund:  

Mariested er et utidssvarende byggeri med meget små lejligheder. Inden 
kommunalreformen var der planer om om- og tilbygning af boformen, som blev sat 
i bero pga. reformen. 

 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Frederikshavn Kommunes anlægsudgifter er til etablering af servicearealer på 4,8 
mio kr. I forhold til takster og beboernes egenbetaling sker der ændringer som 
følge af den ændrede organisering/finansiering af boligdelen. 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Uffe Borg 
ufbo@frederikshavn.dk
98 45 53 42 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:ufbo@frederikshavn.dk
mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Brønderslev Kommune 

Overskrift 
 

Ændring af tilbud på Boformen Hedebo, Vest Manna Allé 8, 
Brønderslev 

Navn på tilbud Boformen Hedebo, Vest Manna Allé 8, 9700 Brønderslev 

 

Navn på ydelse Drives i dag som en § 107 institution 

 

Ændringer af pladser på boformen Hdebo 
 
Der har den 7. april 2009 været afholdt en drøftelse mellem kommunerne 
af forslag om ændring af pladser på Hedebo. 
 
På baggrund af drøftelsen vil Brønderslev Kommune indmelde følgende 
ændringer for Hedebos 36  § 107 pladser i rammeaftalen for 2010: 
 
• 9 pladser ændres midlertidigt til § 108 pladser - ved fraflytning 

ændres de igen til § 107 pladser. 
 
• 9 pladser ændres permanent til § 108 pladser.   

 
• Alle pladser vil fortsat være omfattet af rammeaftalen. 

 
• Såfremt en beboer ikke kan forblive i tilbud efter SEL § 107, er det 

aftalt, at der sker en forhandling med hjemkommunen i forhold til, 
hvor den pågældende ønske at bo fremover. 

 
Brønderslev Kommune vil endvidere anbefale, at den administrative 
styregruppe drøfter behovet for, at der er nedsættes en arbejdsgruppe til 
fortsat at koordinerer behovet for psykiatri tilbud i rammeaftalen. 
 
Baggrund: 
For at skabe et sammenhængende psykiatritilbud. 

 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Brønderslev Kommune oplyser, at der fra 2011 vil blive beregnet takster 
for henholdsvis § 107 og § 108 pladserne.   
 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Ellen Badstue, tlf. 99 45 58 41 
e-mail: ellen.badstue@99454545.dk 
 



 
Andet Nej 

 
Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 

 
 

mailto:k.kejser@rn.dk
mailto:hieh@rn.dk


  
Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Frederikshavn kommune 

Overskrift 
 

Vurdering af behov for kapacitetsudvidelse fra 4 pladser til 5 eller 6, og udvidelse 
af målgruppe til at omfatte fysisk handicappede  

Navn på tilbud Frederikshavn Krisecenter for voldsramte kvinder. 

 

Navn på ydelse Ophold. 

 
Beskrivelse af forslag: 

Under forudsætning af politisk godkendelse af en bygningsmæssig flytning af 
Frederikshavn Krisecenter for voldsramte kvinder, vil der rent fysisk blive skabt 
mulighed for udvidelse af kapacitet med en til to pladser, og mulighed for 
udvidelse af målgruppe til også at omfatte fysisk handicappede kvinder. 

 

Baggrund: 

Periodisk afvises kvinder, eller henvises til andre Krisecentre grundet 
pladsmangel. Det er ligeledes opfattelsen at der ikke er velegnede 
Krisecenterpladser til kvinder med fysiske handicap. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Ikke afklaret hvordan udvidelserne påvirker taksten, men det antages at taksten 
ikke vil stige, således at merudgiften alene bliver at flere kvinder vil modtage 
tilbuddet. 
 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Afdelingsleder Birgitte Ammitzbøll, tlf. 98455125 
Mail biam@frederikshavn.dk. 
 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Center for Misbrug 
og Socialt Udsatte 

Overskrift 
 

Kort beskrivelse af ændringsforslaget (f.eks. ændring i antal eller 
indhold/kvalitet). 

Opnormering af pladser til afrusning/afgiftning på Svenstrupgårds Sygeafdeling. 

Navn på tilbud Svenstrupgård – Sygeafdeling 

Center for Misbrug og Socialt Udsatte 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

Aalborg Kommune 

Navn på ydelse SEL § 110 – boform 

Beskrivelse af forslag: 

Behov for udvidelse af pladsantallet 2010. Der er tale om en permanent udvidelse. 

Antallet af afrusnings- og afgiftningspladser bør udvides med 4, jf. det store antal 
afvisninger fra Svenstrupgårds Sygeafdeling i 2007.  
Svenstrupgård måtte i 2007 afvise 338 p.g.a. manglende kapacitet på 
Svenstrupgårds Sygeafdeling. 
Det samlede antal afvisninger for hele Svenstrupgård inkl. forsorgsafdelingen var 
947. 
Svenstrupgård oplever igen i 2008 et stigende antal afvisninger. Tallet i 2008 for 
hele Svenstrupgård er 1.131 afvisninger, hvoraf 598 er afvisninger fra 
Sygeafdelingen på afrusning/afgiftninger.  
 
Forslaget/ønsket er på nuværende tidspunkt ikke politisk behandlet. Der tages 
derfor forbehold for politisk godkendelse. 
 
Baggrund: Se beskrivelse ovenfor 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: Uafklaret 
Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 

Svenstrupgård 
Kaj Erik B. Jensen 
98 38 25 55 
KEBJ-fb@aalborg.dk 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 20. april 2009 
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Thisted kommune 

Overskrift 
 

Ændring af antal pladser 

Navn på tilbud Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm 

 

Navn på ydelse SEL § 110 – Boform til personer med særlige sociale problemer. 

 
Beskrivelse af forslag: Nedsættelse af pladsantallet fra 12 til 10 pladser. 

 

Baggrund: Tilpasning til de faktiske forhold 

 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 
Økonomi: 
 
 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail:  
Sanne Kirk, 99172307. 
 

Andet  
 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  

 
SENEST 1. december 2008 
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 

2010. 

Driftsherre Specialsektoren, Region Nordjylland 

Overskrift 
 

Sammenlægning af budget/bevilling på Aalborgskolen og Døvblindecentret 
(justering af nuværende tilbud). 

Navn på tilbud Aalborgskolen/Døvblindecentret. 

Navn på ydelse Sammenlægning af budget/bevilling på Aalborgskolen og Døvblindecentret. 

Beskrivelse af forslag: 

Med henblik på at styrke de interne økonomiske styringsmuligheder samt sikre 
udnyttelse af stordriftsfordele foreslår Specialsektoren, at de nuværende adskilte 
bevillinger for henholdsvis Aalborgskolen og Døvblindecentret sammenlægges.  

Baggrund: 

Aalborgskolen og Døvblindecentret er én organisation med to selvstændige 
målgrupper, én forstander samt fælles ledelse og administration.  

Pr. 1. januar 2008 blev Aalborgskolens og Døvblindecentrets ledelse og 
administration således organisatorisk lagt sammen. MED-strukturen blev 
sammenlagt pr. 1. januar 2009.  

Med henblik på at styrke de interne styringsmuligheder samt udnytte 
stordriftsfordele foreslår Specialsektoren, at samle de nuværende to adskilte 
bevillinger for henholdsvis Aalborgskolen og Døvblindecentret. Organisationen vil 
således fremadrettet have én samlet bevilling. 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Økonomi: 
Sammenlægningen giver ingen anledning til ændringer i omkostningsniveauet. 

Kontakt Navn, telefonnummer, e-mail: 
Planlægger Lene B. Hooge – tlf.:  9635 1555 – e-mail: lbho@rn.dk
 

Andet  

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  
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Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 
2010. 

Driftsherre Region Nordjylland, Specialsektoren. 

Overskrift 
 

Det foreslås at der etableres to nye ydelser:  

- en ny ydelser til den kommunale hjælpemiddelpulje, således at denne omfatter 
øvrige hjælpemidler til blinde og svagsynede. 

- en ny ydelse vedrørende undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler til 
blinde og svagsynede elever i folkeskolen, således at denne ydelse supplerer 
nuværende rådgivningsydelser til målgruppen. 

Navn på tilbud Institut for Syn og teknologi. 

Navn på ydelse - Ydelse vedrørende øvrige hjælpemidler til blinde og svagsynede  

- Ydelse vedrørende undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler til 
blinde og svagsynede elever i folkeskolen 

Uddybende 
tekst/konsekvenser 
mv. 
 

 

Beskrivelse af forslag: 
Den fælleskommunale hjælpemiddelpulje der hidtil kun har omfattet forsyning 
vedrørende optiske synshjælpemidler foreslås suppleret til også at omfatte 
forsyningen vedrørende øvrige hjælpemidler til blinde og svagsynede. Den 
fælleskommunale hjælpemiddelpulje omfatter p.t. forsyning af optiske 
synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion (blinde og 
svagsynede) og personer med medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, 
(personer med behov for specialfremstillede optiske synshjælpemidler) med 
hjemmel i serviceloven.  
 
Derudover foreslås det, at der oprettes en supplementsaftale vedrørende 
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler til blinde og svagsynede elever i 
folkeskolen således at denne ydelse supplerer nuværende rådgivningsydelser til 
målgruppen med hjemmel i folkeskoleloven. 
 
Begge ydelser omfatter: 

- Indkøb og genbrug (storindkøb i henhold til prisaftaler med en lang række 
leverandører samt genbrug af hjælpemidler) 

- Udlevering af hjælpemidler (teknisk instruktion) 
- Levering af hjælpemidler (installation og teknisk instruktion)  
- Servicering og support (reparationer, udskiftninger, installation, 

opgraderinger, tekniske instruktioner samt transportopgaver og logistik i 
forbindelse hermed) 

 



 
 Baggrund: 

Ved etablering af de nye ydelser skabes der stordriftsfordele, bedre udnyttelse af 
faglig ekspertise samt serviceforbedringer i forhold til målgrupperne. 
 
Stordriftsfordelene opnås ved storindkøb via indkøbsaftaler og et effektivt 
genbrugssystem, samt en bedre udnyttelse af konsulenternes logistiske 
beredskab. Der vil dog medgå yderligere personaleressourcer til indkøbs- og 
lagerfunktionen ligesom der vil være behov for yderligere fysiske rammer for 
placering af lager. Disse merudgifter skønnes til fulde at blive opvejet af 
besparelser i den kommunale administration og indkøbsfunktion.  
 

Bedre udnyttelse af faglig ekspertise - øvrige hjælpemidler (Serviceloven) 

Ved at tilføje øvrige hjælpemidler til den kommunale hjælpemiddelpulje undgås det, 
at hjælpemidlerne fratages brugeren efter første instruktion og rådgivning. Dette 
sker i dag som en del visitationsproceduren, idet ydelsen ikke indgår i den 
kommunale hjælpemiddelpulje, hvormed konsulenten ved afslutningen af et forløb 
med hjemmebesøg skal tage hjælpemidlerne med sig igen for derefter at 
udfærdige en ansøgning på brugerens vegne. Ved at tilføje øvrige hjælpemidler til 
den kommunale hjælpemiddelpulje spares den tid der medgår til nedpakning 
(inden kommunens godkendelse af ansøgningen) samt den tid der medgår til at 
skrive hjælpemiddelansøgninger til kommunen samt tiden der medgår til 
opfølgning efter udlevering af hjælpemidler. Nettoresultatet er derfor, at der sker 
en bedre udnyttelse af konsulentens faglige ekspertise, idet konsulenten udnytter 
mere af sin tid til direkte brugerrettet service frem for administration.  
 

Bedre udnyttelse af faglig ekspertise - særlige undervisningsmaterialer 
(Folkeskoleloven) 

Ved at oprette ydelsen vedrørende særlige undervisningsmaterialer undgås det, at 
særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler bliver frataget brugeren 
efter første instruktion og rådgivning. Dette sker i den gældende ordning, hvor 
konsulenten udfærdiger en ansøgning til kommunens PPR efter afslutningen af et 
rådgivnings- og vejledningsforløb med instruktion og afprøvning af de særlige 
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler. Når eleven får udleveret sine 
hjælpemidler fra kommunen tages der kontakt til brugeren vedrørende behov for 
yderligere opfølgning og eventuelt behov for geninstruktion. 

Ved at samordne hele hjælpemiddelforsyningen med udgangspunkt i Institut for 
Syn og Teknologis hjælpemiddellager vil konsulenten kunne spare den 
administrative procedure med hensyn til at skrive ansøgning til kommunen, 
hvorved konsulenten udnytter mere af sin tid til den direkte brugerrettede service 
frem for administration. 
 
Serviceforbedringer 
a) Med iværksættelse af de to ydelser kan der opnås klare serviceforbedringer. 
Der vil ske en styrkelse af sammenhængen for brugeren, idet hele ”servicepakken” 
dvs. vejledning og rådgivning, afprøvning og instruktion, specialundervisning og 
specialpædagogisk bistand, samt udlån af øvrige hjælpemidler, særlige 
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler kan stilles til rådighed for 
brugeren via den synsfaglige ekspert i et samlet forløb, som indeholder den 
fornødne opfølgning og evaluering. 
b) Ordningen vil sikre at den faglige ekspertise rent fysisk er til rådighed for 
brugeren når det gælder levering, opsætning, installation og instruktion. 
c) Da der er tale om lagerhjælpemidler, vil der løbende og uden administrative 
problemer kunne tilbydes udskiftning af hjælpemiddel i forbindelse med ændrede 



behov eller utilsigtede problemer i forbindelse med brugen. I tilfælde, hvor der er 
tvivl om et hjælpemiddels effekt, er der mulighed for at fortage et midlertidigt udlån 
over en længere periode med henblik på at vurdere effekten.  

 Økonomi: 
 
Idet ydelsen vedrørende øvrige hjælpemidler til blinde og svagsynede har samme 
målgruppe som den fælleskommunale hjælpemiddelpulje foreslås det, at øvrige 
hjælpemidler til blinde og svagsynede finansieres gennem objektiv finansiering ud 
fra kommunernes hidtidige forbrug inden for hjælpemiddelpuljen.  Ud fra den 
kommunale fordelingsnøgle vil forslaget medføre følgende udgift fordelt på de 
enkelte kommuner: 
 
 

Navn % 
Udgifter 2010  
(1000 kr.) 

Brønderslev 6% 174
Frederikshavn 12% 321
Hjørring 13% 356
Jammerbugt 6% 170
Læsø 0% 9
Mariagerfjord 6% 163
Morsø 3% 84
Rebild 4% 121
Thisted 7% 208
Vesthimmerlands 6% 176
Aalborg 36% 997
Bruttoudgift i alt 100% 2780
 
 
Udgiften til ydelsen vedrørende undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler til 
blinde og svagsynede elever i folkeskolen vil medføre en samlet bruttoudgift 
820.000 årligt. Ydelsen foreslås finansieret gennem objektiv finansiering på 
baggrund af kommunernes befolkningsandel. Idet der ikke foreligger særskilte 
opgørelser for kommunernes anvendelse af ydelsen foreslås det, at kommunernes 
befolkningsandel benyttes som fordelingsnøgle. Udgiftsfordelingen på de enkelte 
kommuner vil snarest muligt blive beregnet i detaljer på baggrund af de enkelte 
kommuners aktuelle befolkningsandel. 
 

Kontakt Jens Teisen, jete@rn.dk, tlf.: 96351577 
 
 

Andet Ydelserne foreslås oprettet for 2010 men kan eventuelt udskydes til 2011 med 
henblik på at skabe nærmere afklaring i forhold til kommunernes hidtidige indsats 
på området. 

Skemaet fremsendes elektronisk til Kirstine Kejser (k.kejser@rn.dk) eller  
Hilde E. Thun Holst (hieh@rn.dk) Kommunedialog, Region Nordjylland  
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