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aktører og en ny fordeling af opgaverne. I forbindelse med reformen indføres rammeaftalen som et 

centralt planlægnings- og udviklingsværktøj på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen danner 

således grundlag for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og 

Region Nordjylland om indsatsen indenfor den regionale specialundervisning. 

Det er vores ønske og håb, at rammeaftalen bliver grundlag for et dynamisk og fl eksibelt samar-

bejde om indsatsen på det regionale specialundervisningsområde i fremtiden. Rammeaftalen har 

virkning fra den 1. januar 2007 og omfatter de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdels-

dækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år jf. Lov om folkeskolen § 20 stk. 3 og 

for voksne jf. Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne 

med tale- høre- og synsvanskeligheder jf. Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbuddene på 

rammeaftalens område, så borgerne får det tilbud, der er behov for. Som dialog- og planlægnings-

værktøj, er rammeaftalen desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse 

af de økonomiske ressourcer, idet aftalen ligeledes har til formål at sikre, at der sker den bedst 

mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. 

Region Nordjylland har været ansvarlig for udarbejdelsen af rammeaftalen, men det er et resultat 

af et tæt og konstruktivt samarbejde og dialog mellem Region Nordjylland og de 11 kommuner i 

regionen.

Rammeaftalen har været behandlet i Kontaktudvalget, der består af regionsrådsformanden og borg-

mestre for regionens 11 kommuner, som mødes for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem Region 

Nordjylland og kommunerne, herunder drøfte rammeaftalen. Kontaktudvalget anbefalede

Forord

Med kommunalreformen og den ændrede opgavedeling tegnes en ny offentlig sektor – med nye 
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rammeaftalen til politisk godkendelse i kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg den 6. okto-

ber 2006 og efterfølgende blev rammeaftalen godkendt i samtlige 11 kommuner og i forberedelses-

udvalget i Region Nordjylland.

I det følgende redegøres der dels for baggrunden for rammeaftalen og dels vil der være en præsen-

tation af de politiske mål og visioner som kommunerne og Region Nordjylland er enige om skal være 

gældende for rammeaftalen 2007. På Region Nordjylland eller på de enkelte kommuners hjemmesi-

der vil der være mulighed for at læse rammeaftalen i dens fulde længde. 

      

      Venlig hilsen

    Egon Pleidrup Poulsen         Orla Hav  

  Formand KKR Nordjylland   Formand for Region Nordjylland
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1 Baggrund for rammeaftalen 

Kommunalreformen betyder, at myndigheds- 

forsynings- og fi nansieringsansvaret på spe-

cialundervisningsområdet samles i kommunen. 

Hermed får den enkelte kommunalbestyrelse et 

samlet ansvar for at træffe afgørelse om bor-

gerens visitation til et tilbud, ansvar for at sikre 

relevante specialundervisningstilbud til borgerne 

samt ansvar for at fi nansiere disse tilbud.

Lovgrundlag
Denne rammeaftale indgås i henhold til Lov om 

folkeskolen § 47 stk. 3 (Lov nr. 393 af 26. maj 

2005, som ændret ved lov nr. 592 af 24. juni 

2005), Lov om specialundervisning for voksne § 

6h stk. 3 (Lov nr. 658 af 3. juli 2000 ændret ved 

lov nr. 592 af 21. juni 2005) samt bekendtgø-

relse om kommunalbestyrelsens årlige redegø-

relse til regionsrådet og rammeaftalen mellem 

regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regio-

nen på specialundervisningsområdet nr. 354 af 

24. april 2006.

Rammeaftalens parter
Aftalen indgås mellem Kommunalbestyrelserne i 

regionen Nordjylland samt Regionsrådet i Region 

Nordjylland. Aftalen skal være godkendt af par-

terne senest den 15. oktober 2006.

Rammeaftalen regulerer
Regionsrådets forpligtelse i forhold til kommu-

nalbestyrelserne i regionen til at stille det aftalte 

antal pladser til rådighed ved de regionale 

undervisningstilbud i det kommende kalenderår.

Rammeaftalens baggrundsmateriale
Rammeaftalen udarbejdes på baggrund af de 

kommunale redegørelsers angivelse af plads-

behov, udviklingstendenser og behov for kvali-

tetsudvikling på nærmere angivne målgrupper i 

henhold til Lov om folkeskolen § 47 stk. 3, Lov 

om specialundervisning for voksne § 6h stk. 

3 samt bekendtgørelse om kommunalbesty-

relsens årlige redegørelse til regionsrådet og 

rammeaftalen mellem Regionsrådet og kommu-

nalbestyrelserne i regionen på specialundervis-

ningsområdet § 1 stk. 1.

Kommunal overtagelse af tilbud
Kontaktudvalget skal mindst én gang i hver valg-

periode drøfte, om der i regionen Nordjylland 

er regionale undervisningstilbud med special-

undervisning og specialpædagogisk bistand for 

personer med tale-, høre- eller synsvan-

skeligheder, som mest hensigtsmæssigt 

bør drives af beliggenhedskommunen. 
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Undervisningsministeren fastsætter nærmere 

regler for kommunernes overtagelse af disse 

undervisningstilbud, herunder at undervisnings-

tilbuddet skal fremgå af den årlige rammeaftale.

Justering af rammeaftalen
I henhold til bekendtgørelsen om kommunalbe-

styrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet og 

rammeaftalen mellem regionsrådet og kommu-

nalbestyrelserne i regionen på specialundervis-

ningsområdet § 11 skal aftalens parter fastlægge 

en procedure for tilpasning af aftalen i aftaleåret, 

hvis der viser sig behov herfor. I regionen Nord-

jylland er der aftalt følgende procedure vedrø-

rende justering af rammeaftalen i perioden.

Få at opnå den nødvendige smidighed og 

fl eksibilitet i mulighederne for at reagere på 

ændrede behov hos brugerne af de regionale 

specialundervisningstilbud aftales det, at Region 

Nordjylland i rammeaftalens periode kan fore-

tage midlertidige ændringer af tilbud i form af 

kapacitets tilpasninger, uden at dette medfører 

en justering af rammeaftalen. Det kan være 

begrundet i et øget efterspørgsel efter pladser 

eller i nedgang i efterspørgsel efter pladser. 

Hvis Region Nordjylland har behov for at fore-

tage varige ændringer af et tilbud i form af en 

permanent udvidelse af et pladsantal, ændring 

af målgruppe eller indhold på et tilbud, skal 

dette aftales som en justering af rammeaftalen. 

Varige ændringer kan ligeledes være begrundet 

i en øget efterspørgsel efter pladser til en mål-

gruppe, som begrunder en permanent udvidelse 

af pladsantallet, eller en varig nedgang i anven-

delsen af pladser, som kan begrunde permanent 

nedlæggelse af pladser.

Region Nordjylland giver meddelelse om behov 

for at foretage en varig ændring af et tilbud til 

den administrative styregruppe, som behandler 

ønsket med henblik på indstilling til Kontakt-

udvalget om, hvorvidt der bør foretages en 

justering af rammeaftalen. Kompetencen til at 

beslutte en justering af rammeaftalen ligger hos 

Kontaktudvalget. Eventuelle ændringer kan først 

iværksættes varigt efter godkendelsen i Kon-

taktudvalget.

Såfremt der ved rammeaftalens udløb er igang-

værende midlertidige tilpasninger af kapacitet på 

det regionale specialundervisningsområde, skal 
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Region Nordjylland give meddelelse herom til 

den administrative styregruppe, med henblik på 

stillingtagen til, om disse skal gøres varige.

Det skal endvidere belyses, hvilke midlertidige 

kapacitetstilpasninger Region Nordjylland har 

foretaget i rammeaftalens periode, som grund-

lag for en generel drøftelse af udnyttelsen af 

kapaciteten på de regionale specialundervis-

ningstilbud.



10

2. Fælles mål og visioner for rammeaftale 2007

Kommunerne og Region Nordjylland har i fæl-

lesskab formuleret en række mål og visioner, 

der skal danne udgangspunkt for udviklingen af 

specialundervisningsområdet i regionen Nordjyl-

land. I det følgende præsenteres hvilke mål og 

visioner kommunerne og Region Nordjylland er 

enige om skal være gældende dels for borgerne, 

dels for bruger- og pårørendesamarbejdet, 

dels for den faglige indsats og udvikling samt 

for samarbejdet mellem rammeaftalens parter. 

Mål og visionerne i førnævnte afsnit er nævnt i 

vilkårlig rækkefølge og er således ikke udtryk for 

en prioritering. 

Kommunerne og Region Nordjylland vil i fæl-

lesskab arbejde for: 

  •   At borgerne får de tilbud, de har behov for 

- inden for rammeaftalens område.

  

  •   At sikre tilbuddenes tilgængelighed for 

borgerne samt at minimere omfanget af 

ventetider til tilbuddene.

  

  •   At der som minimum skal tilbydes et mid-

lertidigt tilbud ved akutte behov. 

  

  •   At sikre borgere med særlige behov et spe-

cialiseret undervisningstilbud. 

  

  •   At sikre gennemsigtighed og åbenhed for 

borgerne om det enkelte tilbud.

  

  •   At sikre borgerne får tilbud af høj faglig 

kvalitet. 

  

  •   At sikre borgerne en sammenhængende og 

koordineret indsats på tværs af kommune- 

og regionsgrænser.

Fælles mål og visioner for borgerne 

Fælles mål og visioner for bruger- 
og pårørendeinddragelse samt 
samarbejdet med brugerorganisa-
tionerne
Omdrejningspunktet for indsatsen på special-

undervisningsområdet er afhængig af et godt 

samarbejde med brugerne og de pårørende 

om tilbuddene og om deres ændrede behov og 

ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Nord-

jylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samar-



11

bejde med brugere og pårørende.

Det foreslås, at relevante brugerrepræsentanter 

inviteres til dialog med repræsentanter for såvel 

kommunerne som Region Nordjylland i forbin-

delse med den indledende proces omkring forbe-

redelse af de årlige rammeaftaler. Kommunerne 

og Region Nordjylland inviterer derfor bruger-

organisationer/-repræsentanter til en temadag 

om tilbuddene på de specialundervisningstilbud 

der er omfattet af rammeaftalerne. Ønsket om 

dialog med brugerorganisationerne er et sup-

plement til opfyldelse af de lovpligtige krav til 

retningslinier for bruger- og pårørendeinddra-

gelse, herunder arbejdet i de lokale kommunale 

handicapråd. Målet er at brugerrepræsentanter, 

kommuner og Region Nordjylland drøfte mere 

overordnede udviklingstendenser og ønsker til 

regionen Nordjylland.

Fælles mål og visioner for den fag-
lige indsats og udvikling
Der sættes fokus på de opgaver der binder 

indsatsen overfor borgerne sammen, således 

at borgerne oplever der er en koordinering af 

undervisningsindsatsen og en sammenhæng i de 

tilbud, de modtager.

 Kommunerne og Region Nordjylland vil i et 

tæt samarbejde derfor arbejde for: 

  •   At faglige netværk fastholdes og etable-

res på tværs af kommunerne og Region 

Nordjylland, hvorved der er mulighed for 

udveksling af viden og erfaringer så den 

høje faglige kvalitet fastholdes og udvik-

les.

  

  •   At kvaliteten i tilbuddene sikres gennem 

løbende vedligeholdelse og faglig udvikling 

af tilbuddene. 

  

  •   At samarbejde omkring metodeudvikling 

med henblik på at frembringe evidens-

baseret viden om kvaliteten af indsats, 

resultater og indsatsen på specialunder-

visningsområdet styrkes.

  

  •   At der arbejdes på at sikre tilgængelighed 

af viden og specialrådgivning på tværs af 

kommuner og Region Nordjylland, herun-

der at der etableres et godt samarbejde 

med VISO. 



Fælles mål og visioner for samarbej-
det mellem kommunerne og Region 
Nordjylland 
Mulighederne for at omsætte de ovenstående 

fælles mål og visioner til handlinger, der har 

en reel betydning for borgerne, forudsætter et 

bevidst valg af det gode samarbejde. Målet er at 

skabe et konstruktivt samarbejde mellem kom-

munerne og Region Nordjylland om koordinering 

og udvikling af tilbud samt ydelser som indgår 

i rammeaftalen i overensstemmelse med den 

fastlagte rollefordeling mellem kommunerne og 

Region Nordjylland. Der er enighed om følgende 

mål og visioner for samarbejdet: 

  •   Sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde, der er 

præget af gensidige informationer og dialog 

om formålet med og indholdet i aftalen, her-

under udarbejdelse af standarder/skabeloner 

for de kommunale redegørelser og ramme-

aftalen. 

  •   Sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse 

af arbejdet for alle parter, der kan sikre et 

gennemarbejdet resultat og en solid enig-

hed parterne imellem – idet enighed er en 

forudsætning for indgåelse af rammeaftalen, 

da uenigheder ikke kan indbringes for anden 

administrativ myndighed.

På administrativt niveau blev der i februar 2006 

etableret en administrativ styregruppe efter 

beslutning i henholdsvis Kommunekontaktrådet 

i Nordjylland og Forberedelsesudvalget i Region 

Nordjylland. Den administrative styregruppe 

bestod fra begyndelsen af 6 kommunale social-

chefer og 2 regionale repræsentanter fra ledel-

sen af social- og specialundervisningsområdet. 

På kontaktudvalgets møde den 27. juni 2006 

blev det besluttet, at den administrative styre-

gruppe i fremtiden skal udvides til at omfatte 

samtlige 11 kommuner.

Der blev ligeledes indledt et samarbejde med 

Kommunekontaktrådet og kommunekontaktrå-

dets sekretariat, nedsat af KL til at samordne 

kommunernes virksomhed i Nordjylland. Kom-

munekontaktrådets sekretariat deltager med 1. 

repræsentant i den adminstrative styregruppe.
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  •   Drøfte tilrettelæggelse af proces/samarbejde 

omkring udarbejdelse af dels kommunale 

redegørelser og dels rammeaftalerne.

  

  •   Sikre dialog med kommunerne om indholdet 

i rammeaftalerne med henblik på kvalitets-

sikring. 

  

  •   Sparringspartner for Region Nordjylland i 

forhold til konkrete problemfelter og særlige 

aftaleforhold i rammeaftalerne.

  

  •    Sparringspartner for Region Nordjylland i 

forhold til udviklingstendenser og socialpo-

litiske overvejelser i regionen på områderne 

omfattet af rammeaftalen.

Den administrative styregruppe har haft kompe-

tence til at nedsætte undergrupper på særlige 

områder – både permanent og ad hoc. Under-

grupperne har typiske være af mere teknisk og 

afklarende karakter med henblik på at forberede 

Styregruppen har været forum for samarbejde 

og dialog mellem Region Nordjylland og kommu-

nerne om udarbejdelse af rammeaftalerne med 

henblik på relevant erfaringsudveksling og kva-

litetssikring af aftalen. Konkret har den admini-

strative styregruppe haft følgende opgaver:

  •   En planlægningsgruppe, der udarbejdede 

fælles forslag til skabeloner for de kom-

munale redegørelser samt drøftede særlige 

problemstillinger og aftaleforhold, f.eks. 

akutbehov og kapacitetsproblematikker på 

særlige områder.

  

•   En planlægningsgruppe, der udarbejdede for-

slag til takstberegning m.v. 

Idet kommunerne har deltaget i arbejdsgrup-

perne blev et fl eksibelt og smidigt samarbejde 

mellem kommunerne og Region Nordjylland 

omkring ovennævnte opgave sikret, samt der 

blev skabt en hurtig formidling og dialog med 

kommunerne i regionen.

 

Modellen på side 12 viser, hvorledes samarbej-

det mellem kommuner og Region Nordjylland 

blev organiseret i 2006.

 

emner til drøftelse i den administrative styre-

gruppe. Den administrative styregruppe ned-

satte i 2006 to arbejdsgrupper:
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Kommunekontaktrådet 
i Nordjylland

Administrativ 
styregruppe bestående af 11 

repræsentanter for kommunerne 
og 2 repræsentanter for Region 
Nordjylland, samt 1 repræsen-

tant fra KKR

Ad hoc arbejdsgrupper: 
  

    -  Rammeaftalen
-  Takster m.v.

Kontaktudvalget i 
Region Nordjylland

Regionsrådet i Nordjylland
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Tidsplan for udarbejdelse af rammeaftale for 2008
For at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet for både kommunerne og Region Nord-
jylland, i forbindelse med der skal indgås rammeaftale for 2008, er følgende tids og arbejdscyklus 
udarbejdet for året 2006-2007. Tidsplanen er udarbejdet således, at det harmonerer med det politi-
ske arbejde i kommunalbestyrelser og i Regionsråd samt i Kontaktudvalget.

15. oktober – december  Mødeaktivitet i Kontaktudvalget.
     Opfølgning og evaluering af foregående års rammeaftale og samarbej-

det mellem kommuner og Region Nordjylland.
     Opfølgning på indhold rammeaftale 2007 drøftes. 
    Mødeaktivitet i den administrative styregruppe. 
    Arbejde med faglige netværk igangsættes.

Januar – marts  Mødeaktivitet i Kontaktudvalget.
    Mødeaktivitet i den administrative styregruppe.
     Faglige netværk og fokusområder afl everer tilbagemelding til den admi-

nistrative styregruppe. 
    Status drøftes i Kontaktudvalget. 
    Skabelon til kommunale redegørelser udsendes til kommunerne.
    Temadag med brugere og brugerorganisationer.
 
April – juni   Mødeaktivitet i Kontaktudvalget.
    1. maj kommunale redegørelser indsendes til Region Nordjylland.
    Mødeaktivitet i den administrative styregruppe.
     Kontaktudvalget drøfter status på baggrund af kommunale indberetnin-

ger.

Juli – september  Kontaktudvalget behandler udkast til rammeaftale.
    Mødeaktivitet i administrative styregruppe.
    Rammeaftalen behandles politisk i kommuner og i Region Nordjylland.
 
15. oktober    Rammeaftalen for 2008 godkendes af kommunalbestyrelser 
    og Regionsråd.
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Forventninger til 2007
Generelt har kommunerne i de kommunale rede-

gørelser indmeldt uændrede forventninger om 

forbruget af pladser i 2007, i forhold til det eksi-

sterende niveau og på dette grundlag alene er 

der ikke behov for at igangsætte konkrete udvik-

lingstiltag med henblik på ændringer af tilbud. 

Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende 

tilbud mellem Regionerne har ligeledes resulteret 

i forventninger om uændret forbrug. De kom-

munale redegørelser giver heller ikke anledning 

til ændringer i kvalitet og indhold i tilbuddene til 

målgrupperne. 

Regional forsyningspligt
Region Nordjyllands forsyningspligt fastlægges 

årligt i den indgåede rammeaftale. Region Nord-

jylland er forpligtet til at tilpasse kapaciteten 

på og sammensætningen af regionens under-

visningstilbud på baggrund af kommunernes 

efterspørgsel. Oprettelsen af nye pladser sker 

således efter aftale med kommunerne i regi af 

rammeaftalen. Kommunerne kan anmode Region 

Nordjylland om at oprette nye tilbud indenfor de 

lands- og landsdelsdækkende undervisningstil-

bud samt undervisningstilbud for personer med 

tale-, høre- og synsvanskeligheder, der er omfat-

tet af rammeaftalen.

Udover at drive tilbud efter Lov om folkeskolen 

§ 20 stk. 3 samt Lov om specialundervisning for 

voksne § 1 stk. 2 og stk. 3. kan Region Nordjyl-

land efter aftale med kommunerne varetage 

kommunale driftsopgaver, såfremt disse har 

naturlig tilknytning til Region Nordjyllands opga-

ver, og Region Nordjylland derfor har særlige 

kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen. 

Sådanne aftaler kan indgås bilateralt mellem den 

enkelte kommune og Region Nordjylland, eller 

aftales generelt med alle kommuner i regi af 

rammeaftalen.

Opfyldelsen af den regionale forsyningsforplig-

telse skal fungere så smidigt og fl eksibelt som 

muligt af hensyn til de borgere, der har behov for 

et tilbud. Såfremt en kommune efterspørger et 

tilbud til en borger med meget specielle behov, 

har Region Nordjylland derfor mulighed for i 

samarbejde med den kommune, der efterspør-

ger tilbuddet, at aftale etablering af et konkret 

3. Et sammendrag af rammeaftalen
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specialtilbud. Det kan være i form af et enkelt-

mandsprojekt/særforanstaltning eller ved aftale 

om særydelser/tillægsydelser i relation til et 

eksisterende tilbud under rammeaftalen. Begge 

dele kan etableres indenfor rammeaftalen, og 

kræver således ikke en justering af rammeaftalen.

Principper for organisering og hånd-
tering af akutte sager 
I det følgende beskrives principper for orga-

niseringen og håndtering af et akutberedskab 

i regionen Nordjylland. Udgangspunktet for 

principperne er lovgivningens krav (Bekendt-

gørelsens § 6, nr. 5) om, at rammeaftalen skal 

indeholde en beskrivelse af, hvordan man hånd-

terer akut opståede behov for pladser ved de af 

rammeaftalen omfattede undervisningstilbud.

Retningslinier i forbindelse med håndtering af 

akutsager omfatter udelukkende pladser på de 

af Region Nordjylland drevne undervisningstilbud 

inden for specialundervisningsområdet. Akutte 

behov i forhold til andre målgrupper skal således 

håndteres af kommunerne. 

Retningslinierne skal ikke anvendes i forhold til 

alle akutte behov, men alene de situationer, hvor 

behovet for en plads på en af regionens under-

visningstilbud er tidsmæssigt akut og hvor det 

ikke er muligt for en kommune at tilvejebringe et 

tilbud.

Takster
Rammeaftalen indeholder specifi cerede takster 

for kommunernes køb af pladser og individuelle 

ydelser i tilknytning hertil samt takster for spe-

cialrådgivningsydelser. I forbindelse med ram-

meaftalen er der indgået en aftale om ”Fælles 

retningslinier for takstberegning og betalings-

modeller” som er en integreret del af rammeaf-

talen. Vejledningen kan ses i dens fulde form på 

Region Nordjylland og kommunernes hjemmesi-

der. 

Omkostninger på Region Nordjyllands tilbud, der 

er omfattet af den regionale forsyningsforplig-

telse på specialundervisningsområdet, fi nansie-

res fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse 

særlige administrative opgaver og specialrådgiv-

ningsydelser, som Region Nordjylland og VISO 

(den nationale videns- og specialrådgivningsor-

ganisation) har indgået kontrakt om. 
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Der er i rammeaftalen for 2007 vedrørende 

socialområdet indgået aftale om trækningsret 

mod forudbetaling for kommunerne på Talein-

stituttet, Høreinstituttet samt Synsinstituttets 

ydelser. Region Nordjylland er driftsherre på 

alle tilbuddene. Der henvises til rammeaftalen 

for socialområde for yderligere oplysninger om, 

hvilke rådgivningsydelser der er trækningsret 

på. Udgifterne til trækningsret fordeles mellem 

kommunerne efter befolkningstal. Der vil i løbet 

af 2007 foretages en udredning af den fremti-

dige fi nansieringsform for ovennævnte ydelser 

med henblik på rammeaftalen for 2008. 

Fokusområder
Udvikling af nye tilbud og løbende opdatering 

og ændring af de eksisterende tilbud skal, ifølge 

lovgivningen, indgå i rammeaftalen. Kommu-

nerne har i de kommunale redegørelser oplyst, 

at de ikke for 2007 forventer ændringer på det 

regionale specialundervisningsområde. Der er 

heller ikke indmeldt oplysninger om særlige 

udviklingstendenser. Der er således ud fra kom-

munernes overordnede forventninger til 2007 

ikke grundlag for at igangsætte konkrete udvik-

lingstiltag med henblik på ændringer af tilbud 

eller indhold. 

Med afsæt i de amtslige erfaringer omkring 

udviklingsbehov i forhold til målgrupperne er 

kommunerne og Region Nordjylland dog enige 

om, at der er behov for en nærmere udredning 

og belysning af udviklingstendenserne, som 

grundlag for en eventuelt senere beslutning om 

konkrete udviklingstiltag.

I rammeaftalen er de lands- og landsdelsdæk-

kende undervisningstilbud til børn og unge under 

18 år - unge med særlige behov – herunder 

unge med høretab og døvblindhed - valgt som 

fokusområde. Det er begrundet i at det forven-

tes, at der udarbejdes nyt lovgrundlag indenfor 

de kommende år. Der vil i så fald blive igangsat 

et udredningsarbejde omkring ydelser til mål-

gruppen med udgangspunkt i lovgrundlaget.

Området skal behandles i de faglige netværk, 

der nedsættes omkring de enkelte målgrupper, 

og som er beskrevet nærmere i rammeaftalen. 

Netværkene skal drøfte fokusområdet og belyse 

eventuelle udviklingsbehov for efterfølgende at 

afrapportere til den administrative styregruppe. 

Endvidere vil der i perioden være generelt fokus 

på udviklingstendenser, og såfremt der viser sig 

nye behov, kan den administrative styregruppe 

vælge at formulere fl ere fokusområder.
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Dokumentation 
Behov for at kunne dokumentere er stigende 

som en konsekvens af brugere, pårørende, 

politikere, samarbejdspartnere og offentligheden 

har en interesse i en dokumenteret viden om til-

buddets indhold kvalitet, serviceniveau, indsats, 

resultater, faglighed og pris. 

Der vil være en forventning om, at driftsherren 

kan levere en høj faglig kvalitet til en rimelig pris 

og hvor der er gode resultater af undervisnings-

indsatsen. Region Nordjylland er derfor afhæn-

gig at kunne redegøre overfor kommunerne og 

borgerne, hvad de reelt får for deres penge og 

hvorfor netop deres tilbud er det rette tilbud for 

dem.

Kommunerne og Region Nordjylland har derfor 

indgået aftale om at samarbejde omkring at 

tilvejebringe fælles datastandarter vedrørende 

kommunernes forbrug af specialundervisnings-

tilbud og rådgivningsydelser. Data omfatter dels 

kvantitative oplysninger om forbrug af pladser 

og dels kvalitative data om tilbuddenes indhold 

og kvalitet. Et tilstrækkeligt datagrundlag for 

disse informationer er væsentligt for at få den 

fornødne kvalitet i kommunernes efterspørgsel 

af tilbud og ydelser – synliggjort ved de kom-

munale redegørelser samt det rette match med 

driftsherrernes udbud – synliggjort i rammeaf-

talen. 

Faglige netværk
Med det formål at være opdateret, når det 

gælder tilbudsbeskrivelser og kvalitetsudvik-

ling, er indgåelse i faglige netværk af afgørende 

betydning. Der er enighed blandt kommunerne 

og Region Nordjylland om, at det er væsentligt, 

at der sikres faglige netværk som er omdrej-

ningspunkt for faglig udvikling, erfaringsudvik-

ling og vidensopsamling. 

I tilknytning til de regionale undervisningstilbud 

er der etableret en række faglige netværk. Net-

værkene er væsentlige elementer i opretholdelse 

og udvikling af de faglige miljøer, som under-

visningstilbuddene er en del af. Netværkene har 

forskellige karakter og formål. Overdragelsen 

af de amtslige specialundervisningstilbud til nye 

myndigheder medfører dog, at der skal være 

særlig fokus på behov for oprettelse af nye net-

værk samt på behovet for at fastholde nogle af 

de eksisterende netværk. 
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Overordnet vil netværkene have til formål at: 

  

  •  udveksle information og ideer

  

  •  bidrage til at synliggøre nye behov 

  

  •  understøtte samarbejdsrelationer 

  

  •    uddannelse, faglig udvikling og kvalitetssik-

ring

ovennævnte formål. Her kan det være relevant 

at overveje, om disse netværk skal suppleres 

med nye deltagere set i lyset af de nye opgave-

fordelinger og samarbejdsrelationer mellem de 

regionale undervisningstilbud og kommunerne. I 

forhold til undervisningstilbuddene for personer 

med tale-, høre- og synsvanskeligheder (kom-

munikationsinstitutterne) tænkes oprettet et 

netværk indenfor hver målgruppe:

Som udgangspunkt inviteres alle kommuner og 

Region Nordjylland samt relevante tilbud til at 

deltage i alle faglige netværk. Der er behov for 

at både efterspørgere og udbydere af tilbuddene 

sammen kan have fokus på faglighed og udvik-

lingstendenser. 

For de lands- og landsdelsdækkende undervis-

ningstilbud (Aalborgskolen og Døvblindecen-

tret) skal netværkene række ud over regionen 

Nordjyllands grænser. Der eksisterer allerede i 

dag på disse undervisningstilbud netværk, som 

vil kunne videreføres med henblik på at sikre 

  •  Personer med talevanskeligheder

  

  •  Personer med hørevanskeligheder

  

  •  Personer med synsvanskeligheder

Udover oprettelse af nye netværk er der enighed 

om, at de eksisterende netværk skal fastholdes i 

det omfang de fortsat er relevante. Region Nord-

jylland vil fungere som tovholder for netværkene 

vedrørende de lands- og landsdelsdækkende 

tilbud samt tale-, høre- og synsvanskeligheder. 

Det vil i regi af den administrative styregruppe i 

efteråret 2006 ske en udredning af, hvilke eksi-

sterende netværk, der eventuelt skal omorga-

niseres med henblik på fastholdelse i den nye 

struktur. 
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