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Indledning
Hvert år udsendes spørgeskema om det specialiserede socialområde til kommunerne.
Materialet fra kommunerne bruges til at udarbejde kommende års rammeaftale.
Hensigten med skemaet er:
 At få tilbagemeldinger fra kommunerne på den aktuelle status på tilbud
 At få belyst sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel
 At få belyst planer og forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel
 At få tilbagemeldinger der kan anvendes til formulering af fokusområder
 At få informationer, der kan sammenlignes på tværs af kommunerne
Der kigges på:
 Udbud og efterspørgsel indenfor målgrupper
 Kommunernes planer for tilbud, etablering, ophør og ændringer
 Forebyggende foranstaltninger
 Kommunale tendenser
Spørgsmålene vedrører den totale aktivitet inden for det samlede målgruppeområde.
Forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel på tilbud, der er omfattet af
rammeaftalen.
Afvigelser omhandler opgaver kommunen forventer at løse internt i kommunen eller få løst af
andre kommuner i regionen og/eller Region Sjælland, samt i andre regioner.
Skemaet er opdelt i:
 Sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel
 Kommunernes planer om etablering af nye tilbud eller overtagelse af regionale tilbud
 Kommunernes etablering af forebyggende foranstaltninger
 Kommunernes vurdering af tendenser på området
 Planer og forventninger til ændringer
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Resume
Kommunerne oplever generelt set sammenhæng mellem kommunernes behov for og udbuddet
af tilbud på de fleste målgrupper. 11 kommuner har uddybet deres svar, der fortrinsvis
omhandler mangel på pladser på flere af de nævnte målgrupper, bl.a. krisecentre,
forsorgshjem, borgere med multiplefunktionsnedsættelser, hjerneskade og
udviklingsforstyrrelser. Kommunerne nævner det er svært at finde pladser til borgere med
demens, psykiske problemer, sindslidelser, udadreagerende adfærd, aktivt misbrug og
dobbeltdiagnoser.
Ti kommuner har ingen planer om etablering af nye tilbud. De resterende ni kommuner har
planer om eller har udvidet/oprettet nye pladser til borgere med autisme, ældreboliger,
kvindekrisecenter pladser og skæve boliger til længerevarende hjemløse. Ingen kommuner
ønsker at overtage tilbud fra regionen.
11 kommuner har hverken etableret eller planlægger at etablere forebyggende
foranstaltninger, der har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af
rammeaftalen. Greve planlægger at udvide dagbehandlingskapaciteten på Rusmiddelcentret,
så det bliver muligt at sælge pladser, Kalundborg er ved at undersøge de fremtidige behov,
Næstved har etableret uvisiteret værested i socialpsykiatrien, Solrød er i de indledende
overvejelser omkring oprettelse af opgangsfællesskab til hjemløse unge, Sorø har i samarbejde
med to boligselskaber planer om at etablere et antal mindre billige lejeboliger mhp. at
forebygge hjemløshed og Stevns overvejer aflastnings- eller udslusningspladser i forhold til
borgere med sindslidelser.
Kommunerne ser en del forskellige tendenser. Her nævnes kun et mindre antal, men øget
levealder, flere hjemløse, flere med autisme, flere med sociale og psykiske problemer, flere
med dobbeltdiagnoser og fokus på mindst indgribende foranstaltning i nærområdet er nogle af
de områder, der går igen i kommunernes besvarelser.
Otte kommuner ser ingen behov i kommunerne, der giver anledning til ændring i kapaciteten.
De øvrige ser i forlængelse af ovenstående behov for pladser til autister, hjemløse, borgere
med aktivt misbrug, sociale og psykiske problemer, midlertidige botilbud og pladser til
rehabilitering.
12 kommuner oplever ikke bevægelser, der har betydning for det fælleskommunale
samarbejde. En kommune mener der igen vil være fokus på bedst og billigst, om bostederne
lever op til handleplanerne og ændring af serviceniveauer. En anden kommune mener, at
reformerne på arbejdsmarkedsområdet udfordrer de helhedsorienterede løsninger, der er
behov for at kunne iværksætte i forhold til borgerne.
Ti kommuner har ingen planer om eller forventning til ændringer i udbud og efterspørgsel.
Flere kommuner nævner behov for flere § 107 pladser. Derudover kun få ændringer og ønsker
til de øvrige paragraffer, bl.a. et par omlægninger og nedlæggelser.
Flere kommuner oplever mangel på pladser på herberg og forsorgshjem, bl.a. pladser til
borgere med aktivt misbrug og at pladserne er handicapvenlige. Ni kommuner har ingen
kommentarer til indholdet af tilbuddet, men ellers er vurderingerne af indholdet fra høj over
dækkende til manglende kvalitet. Syv kommuner har ingen kommentarer til kvindekrisecentre.
En enkelt kommune oplever kapaciteten dækkende, mens flere kommuner mangler pladser.
15 kommuner har ingen kommentarer til kommunikationscentrene hvad angår efterspørgslen.
En nævner de har rammeaftale med CSU Slagelse og Slagelse nævner stigende efterspørgsel
på høreområdet på grund af flere CI operationer, og at der sker en opgaveglidning fra region
til kommune for borgere med erhvervet hjerneskade. Mht. udbud oplyser Næstved, at
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Guldborgsund ønsker at opsige samarbejdet med VISP fra 2018. Slagelse oplyser, at der er
øget undervisningsaktivitet på CI området, øget fokus på opkvalificering af omgivelserne mhp.
at kunne rumme mennesker med erhvervet hjerneskade og at klubtilbuddet ved Center for
Specialundervisning er besluttet nedlagt pga. manglende efterspørgsel.
De fleste kommuner har ingen kommentarer til de lands- og landsdelsdækkende tilbud, samt
sikrede afdelinger. Lolland oplever et stort pres på de sikrede pladser og vigende søgning på
de åbne pladser. Lolland gør opmærksom på, at Socialtilsyn Øst peger på det problematiske i,
at Kofoedsminde har 50 % ikke uddannede medarbejdere. Der er stor overbelægning og de er
ved at udvide. De kommuner, der har haft borgere på tilbuddene, mener at der er
sammenhæng mellem ydelser, faglige kompetencer og behov. Det samme gør sig gældende
for de få kommuner, der har brugt de sikrede afdelinger.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel
Definitioner af målgrupper tager udgangspunkt i de kategoriseringer, der er udarbejdet af
Socialstyrelsen. For at sikre en så korrekt og anvendelig besvarelse som muligt anbefales det,
at definitionerne kigges igennem inden besvarelsen. Definitionerne findes bagerst i
spørgeskemaet.
I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for
specialiserede tilbud til nedenstående målgrupper på voksenområdet, og det
samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af
Udviklingsstrategien i Rammeaftale?
Bemærk: Voksenområdet omfatter voksne fra og med 18 år.
Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5
(1 = mindst grad og 5 = højest grad)

Angiv svar med ét X for hver af
nedenstående målgrupper
1

2

3

Fysisk funktionsnedsættelse

Sorø

Holbæk
Kalundborg
Ringsted
Slagelse

Hjerneskade - herunder både
medfødt og erhvervet

Holbæk
Kalundborg

Køge
Næstved
Slagelse
Sorø
Stevns

Udviklingsforstyrrelser

Kalundborg
Sorø

Greve
Holbæk

Udviklingshæmning

Holbæk

4

5

Faxe
Guldborgsund
Næstved
Odsherred
Solrød
Stevns
Faxe
Greve
Guldborgsund
Holbæk
Lejre
Lolland
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Solrød
Faxe
Guldborgsund
Holbæk
Køge
Lolland
Odsherred
Ringsted
Slagelse
Stevns
Faxe
Guldborgsund
Holbæk
Odsherred
Ringsted

Greve
Køge
Lejre
Lolland
Roskilde
Vordingborg
Vordingborg

Ved ikke

Lejre
Næstved
Roskilde
Solrød
Vordingborg

Greve
Kalundborg
Køge
Lejre
Lolland

4

Sorø
Stevns

Anden intellektuel/kognitiv
forstyrrelse

Køge
Sorø

Holbæk

Psykiske vanskeligheder - herunder
sindslidelse

Køge
Slagelse

Faxe
Holbæk
Kalundborg
Odsherred
Ringsted
Sorø

Holbæk

Faxe
Næstved
Stevns

Multiple funktionsnedsættelser

Sorø

Sjældent forekommende
funktionsnedsættelser

Sorø

Hjemløshed

Køge
Lejre
Sorø

Kalundborg
Ringsted
Slagelse

Greve
Holbæk

Overgreb - herunder voldsramte
kvinder

Lejre

Greve
Ringsted

Faxe
Køge
Lolland
Odsherred
Slagelse

Slagelse

Faxe
Guldborgsund
Holbæk
Odsherred
Ringsted
Stevns
Greve
Guldborgsund
Holbæk
Lolland
Næstved
Solrød
Stevns
Greve
Odsherred
Slagelse
Solrød

Greve
Holbæk
Lolland
Næstved
Odsherred
Stevns
Faxe
Guldborgsund
Odsherred
Roskilde
Solrød
Stevns
Guldborgsund
Solrød
Sorø
Stevns

Køge
Lejre
Roskilde
Vordingborg

Faxe
Guldborgsund
Kalundborg
Ringsted
Solrød

Holbæk
Køge
Lejre
Lolland
Odsherred
Roskilde
Solrød
Vordingborg
Holbæk
Køge
Lejre
Lolland
Odsherred
Roskilde
Solrød
Vordingborg
Lolland
Odsherred
Vordingborg

Faxe
Greve
Guldborgsund
Ringsted
Slagelse
Sorø
Stevns

Stofmisbrug

Kalundborg

Faxe
Guldborgsund
Næstved
Ringsted
Slagelse
Sorø
Stevns

Greve
Sorø

Guldborgsund
Kalundborg
Lejre
Næstved
Roskilde

Lejre
Roskilde
Vordingborg

Guldborgsund
Ringsted

Kalundborg

Faxe
Slagelse

Greve
Kalundborg
Lolland
Slagelse

Kalundborg
Køge
Lejre
Lolland
Roskilde
Vordingborg

Alkoholmisbrug

Øvrige svære sociale problemer

Næstved
Roskilde
Slagelse
Solrød
Vordingborg
Lejre
Næstved
Roskilde
Solrød
Vordingborg

Solrød
Stevns

Lolland
Næstved
Vordingborg

Kalundborg
Næstved
Roskilde
Vordingborg

Køge
Ringsted

Hvis kommunen svarer ”1-2” til en eller flere af ovenstående målgrupper, uddyb da svar med
beskrivelse af, hvor der opleves mindre grad af sammenhæng med en nærmere specifikation
af målgruppen og angivelse af tilbudstype (§) samt eksempelvis antal pladser, indhold i tilbud
m.v.:
Greve: Overgreb – oplever mangel på pladser på krisecentre – særligt til kvinder med mange
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børn. Øvrige – oplever der er mangel på pladser på veteranhjem.
Holbæk: På hjerneskadeområdet opleves ventelister. Der er udfordringer med hjemløshed og
forsorgshjem, hvis borgerne har nedsat funktionsevne, f.eks. sidst en hjemløs borger der
bruger rollator. Svært at finde pladser, der kan rumme borgere med
multiplefunktionsnedsættelser. Dobbeltregistrering foretaget grundet forskelligheder i
kerneområderne.
Kalundborg: Hjerneskade: Der opleves for få pladser til denne gruppe af borgere i Region
Sjælland. (§§103, 104, 107+108)
Udviklingsforstyrrelser: Der opleves for få pladser til denne gruppe af borgere (§§107+108)
Hjemløshed: Vi oplever at måtte sende flere borgere til andre regioner fordi der ikke er nok
pladser i hhv. forsorgshjem §110 og skæve boliger (§107).
Alkoholmisbrug samt Stofmisbrug: Vi oplever at flere botilbud på både handicap og
psykiatridelen på både §107 og 108, ikke kan rumme borgere som ikke ønsker at ophøre
med deres ikke stof- og alkoholmisbrug.
Køge: Udfordringer med at finde rette tilbud til borgere med demens og psykiske problemer.
Psykiske vanskeligheder – borgere med spiseforstyrrelse og borgere der er udadreagerende
(resten af målgruppen med psykiske vanskeligheder er ok) der kan være udfordringer med at
finde rette tilbud.
Der er generel mangel på § 110-pladser
Lejre: Det er meget svært at få en plads på § 109 + § 110. Det gælder både i sommer og
vinterhalvåret. Det er en udfordring for borgerne at kunen betale for boligerne på tilbudene –
egenbetalingen.
Lolland: Lolland Kommune oplever, at det er svært at finde pladser til borgere med
sindslidelser, der også har et misbrug og udadreagerende adfærd. Der er ikke mange botilbud,
der ønsker at modtage dem. Denne meget lille gruppe kan vi ikke se indeholdt i ovenstående
målgrupper.
Odsherred: Generelt er det vores opfattelse, at der er en god dækning i det samlede udbud,
men ind imellem kan der være problemer på det psykiske område ligesom hjemløshed ofte
kan være en udfordring i forhold til ledige pladser.
Ringsted: Det har i 2016 i flere tilfælde været vanskeligt at finde pladser til følgende
målgrupper/tilbud: Krisecenterpladser i hele DK, forsorgshjemspladser og pladser til personer
med behov for døgnstøtte, som har udadreagerende adfærd i kombination med
udviklingshmæmning eller andre af ovenstående målgrupper.
Roskilde: Til borgere med psykiske problemer, et samtidigt misbrug og en udadreagerende
adfærd er opfyldelsesgraden 3. Til borgere med hjemløshed og samtidigt misbrug er
opfyldelsesgraden 2-3.
Slagelse:
Hjemløshed: Der er fortsat et stort pres på Forsorgshjemspladser efter § 110
Overgreb: Plads kapaciteten i Krisecentre på Sjælland er ret begrænset.
Øvrige svære sociale problemer: Der er mangel på pladser i botilbud til borgere med
dobbeltdiagnoser inden for feltet: Sindslidende med tilknyttet misbrug/hjemløshed/borgere
med domme/adfærdsproblemer – herunder kombineret med sundhedsproblemer. F.eks.
botilbud kombineret med sundhedstilbud (psykistrilov/sundshedslov/halvvejshuse).
Sorø: Vedr. hjemløshed og øvrige svære sociale problemer: Kommunen oplever at det i
stigende grad er svært at hjælpe disse personer/grupper, blandt andet på grund af reduktion i
ydelser, for eksempel i forhold til unge og kontanthjælpsmodtagere samt på grund af ændret
pensionstilkendelse jf. reform.
Den nye reform med kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse forstærker
disse udfordringer.
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Kommunens planer om etablering af nye tilbud og/eller
overtagelse af regionale tilbud
Spørgsmålet omfatter kun den planlagte etablering af egne nye tilbud, som kommunen
vurderer vil få betydning for kommunens efterspørgsel efter antal pladser, indhold m.v. på de
tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.
Både tilbud der etableres/forventes etableret i indeværende eller kommende år indgår i
besvarelsen.
Angiv i hvert tilfælde tilbudstype, målgruppe, pladsantal og forventet ibrugtagningsdato.
Hvilke nye tilbud har kommunen etableret eller planlægger at etablere, som har
betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen?
Faxe Kommune: Blank
Greve Kommune:
Er i gang med at anlægge et nyt botilbud ”Botilbuddet Vangeleddet”, der vil omfatte
24 pladser til borgere med autisme spektrum forstyrrelser eller lignende
problematikker. Tilbuddet forventes at åbne i marts 2018.
Guldborgsund Kommune:
Pr. 1. januar 2017 blev der etableret autismetilbud – 5 pladser.
Holbæk Kommune: Blank
Kalundborg Kommune:
Kalundborg Kommune er i gang med at oprette 6 ekstra almene ældreboliger i
botilbuddet Præstehaven og forventes a t blive taget i brug maj 2018.
Kalundborg Kommune er i gang med at undersøge de fremtidige behov og heraf
mulighederne for at etablere nye tilbud. Der er dog ikke nogle konkrete forslag til
dette endnu, da dette vil blive besluttet på budgetseminaret i august 2017.
Køge Kommune: Ingen
Lejre Kommune: Ingen
Lolland Kommune: Lolland Kommune har truffet beslutning om, at udvide antallet af
pladser til Kommunens kvindekrisecenter fra 4 til 8 pladser. Udvidelsen forventes
pr. 1.4. 2017.
Næstved Kommune: Ingen
Odsherred Kommune: Ingen
Ringsted Kommune:
Har i 2016 etableret en ny afdeling i botilbuddet Bengerds Huse, hvor der er fire §
107-plasdser til unge med autismeforstyrrelser.
Roskilde Kommune:
Skæve boliger til voksne med længerevarende hjemløshed. Kan have betydning for
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brug af forsorgshjem.
Slagelse Kommune: Ingen
Solrød Kommune: Nej
Sorø Kommune: Ingen
Stevns Kommune:
På den lange bane overvejer vi at lave egne tilbud til voksne, men ikke til det mest
specialiserede. Vi har igangsat en plejecenterplan, hvor en arbejdsgruppeskal
komme med forslag til, om et plejecenter opført efter almenboligloven vil kunne
anvendes til en voksenhandicapmålgruppe.
Vordingborg Kommune: Blank

Ønsker kommunen at overtage tilbud fra regionen? Hvilke?
Faxe Kommune: Blank
Greve Kommune: Nej
Guldborgsund Kommune: Nej
Holbæk Kommune: Blank
Kalundborg Kommune: Nej
Køge Kommune: Nej
Lejre Kommune: Nej
Lolland Kommune: Nej
Næstved Kommune: Nej
Odsherred Kommune: Ingen
Ringsted Kommune: Nej
Roskilde Kommune: Blank
Slagelse Kommune: Ingen
Solrød Kommune: Nej
Sorø Kommune: Nej
Stevns Kommune: Nej
Vordingborg Kommune: Blank

8

Kommunens etablering af forebyggende foranstaltninger
Spørgsmålet omfatter kun forebyggende foranstaltninger, som kommunen vurderer og/eller
forventer vil få betydning for kommunens efterspørgsel efter antal pladser, indhold m.v. på
tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.
Både forebyggende foranstaltninger, der etableres/forventes etableret i indeværende eller
kommende år indgår i besvarelsen.
Hvilke forebyggende foranstaltninger har kommunen etableret eller planlægger at
etablerer, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af
rammeaftalen?
Faxe Kommune: Blank
Greve Kommune:
Greve Rusmiddelcenter planlægger at udvide dagbehandlingskapaciteten, så salg af
pladser bliver muligt. Akuttilbuddet, der blev etableret i 2015, tilbyder 24-7
tilgængelighed.
Guldborgsund Kommune: Ingen
Holbæk Kommune: Blank
Kalundborg Kommune:
Kalundborg Kommune er i gang med at undersøge de fremtidige behov og heraf
mulighederne for at etablere nye tilbud. Der er dog ikke nogle konkrete forslag til dette
endnu, da dette vil blive besluttet på budgetseminaret i august 2017.

Køge Kommune: Ingen
Lejre Kommune: Ingen
Lolland Kommune: Blank
Næstved Kommune:
Etableret uvisiteret værested i socialpsykiatrien. Integreret psykiatri.
Odsherred Kommune:
Der er umiddelbart ikke planer om yderligere etablering af forebyggende
foranstaltninger, der vurderes at få betydning for de tilbud, der er omfattet af
rammeaftalen.
Ringsted Kommune: Ingen
Roskilde Kommune: Blank
Slagelse Kommune: Ingen
Solrød Kommune:
I meget indledende overvejelser og afdækning af eget mindre
opgangsfællesskab/midlertidige boliger til hjemløse unge. Der er ikke politisk
orienteret.

9

Sorø Kommune:
Kommunen har i samarbejde med to almene boligselskaber planer om at etablere et
antal mindre, billige lejeboliger mhp. at forebygge hjemløshed.
Stevns Kommune:
Vi overvejer nogle få aflastnings- eller udslusningspladser i forhold til borgere med
sindslidelser, som udskrives fra psykiatrien.
Vordingborg Kommune: Blank

Kommunens oplevelser af tendenser
Kommunens uddybende beskrivelser omkring tendenser og bevægelser med relevans for det
specialiserede socialområde er afgørende for at kunne få et billede af årsagssammenhænge,
der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser.
Hvilke tendenser vil i kommunen være de mest dominerende i indeværende og
kommende år på det specialiserede socialområde?
Faxe Kommune:
 Stigende antal borgere har brug for støtte og midlertidig botilbud
 Det bliver mere og mere synligt at levetiden forøges, også for handicappede
borgere
Greve Kommune:
 Har en bekymring for, at der vil komme flere hjemløse, hvilket kan komme til
at lægge pres på disse tilbud.
 Oplever en stigning i antallet af borgere med autisme spektrum forstyrrelser.
Guldborgsund Kommune:
 Stigning i § 107 – unge med psykiske udfordringer.
Holbæk Kommune:
 Vurdering af priser/stram økonomistyring.
 Dobbeltdiagnoser med øget plejebehov.
Kalundborg Kommune:
Kalundborg Kommune er i gang med at undersøge de fremtidige behov og heraf
mulighederne for at etablere nye tilbud. Der er dog ikke nogle konkrete forslag til
dette endnu, da dette vil blive besluttet på budgetseminaret i august 2017.
Køge Kommune:
Stigning i antal unge, der flytter hjemmefra og har behov for støtte. Udfordringerne
kan være psykiske og sociale problemer, selvskadende, spiseforstyrrelse,
adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser. Flere har
en kombination af flere af problemerne.
Lejre Kommune:
Øet tilgang af senhjerneskadede (dog løser vi det pt. med § 85, men kan se en
tendens med generel tilgang).
Handicappede og udviklingshæmmede bliver i dag gamle og har behov for mere
somatisk pleje. Der mangler tilbud til denne gruppe.
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Lolland Kommune:
Kommunen ser en stigning i antallet af unge med sindslidelser, og samtidigt
misbrug og udadreagerende adfærd.
Næstved Kommune:
Helhedsorienteret, sammenhængende og koordinerede tilbud.
Større behov for akutte tilbud, som kan tage borgersituationen her og nu.
Odsherred Kommune:
En af de store udfordringer for tilrettelæggelse af indsatsen for ældre borgere, der
har brug for eller § 108 tilbud, idet de ikke kan rummes i hjemmeplejeregi, men
heller ikke kan være i eget hjem med støtte.
Ringsted Kommune:
Arbejdet med at sikre mindst indgribende foranstaltning i lokalområdet.
Roskilde Kommune:
Større opmærksomhed på borgere som har lav IQ og som har behov for sovial støtte
og evt. misbrug. Den lave IQ kræver en særlig pædagogisk og behandlingsmæssig
tilgang.
Slagelse Kommune:
Der opleves et betydeligt pres vedr. henvendelser omkring botilbud til borgere med
dobbeltdiagnoser (sindslidende med tilknyttet misbrug/hjemløshed/ borgere med
domme/adfærdsproblemer – herunder kombineret med sundhedsproblemer.) og i
den forbindelse mangel på tilbud der med kvalitet kan løse sådanne opgaver. F.eks.
botilbud kombineret med sundhedstilbud
(psykistrilov/sundshedslov/halvvejshuse).
Solrød Kommune:
 Ældre udviklingshæmmede med større plejebehov.
 Hjemløshed – særligt unge.
 Unge med adfærdsforstyrrelser.
Nuværende tilbuds sammenhæng og –arbejde med beskæftigelsesområdet når det
gives få førtidspensioner.
Sorø Kommune:
Øget tilgang af unge med tunge sociale problemer, forårsaget af
udviklingsforstyrrelser/omsorgssvigt samt unge med psykosociale problemer,
herunder misbrug og dårlig økonomi.
Øget fokus på mindsteindgribende princippet, for eksempel så vidt mulig i egen
bolig med støtte fremfor visitation til botilbud.
Stevns Kommune:
Det er indtrykket at borgere med hjerneskade udskrives for hurtigt fra fase1 og 2 –
sygehusregi og specialiseret genoptræning, hvilket afstedkommer pres på
kommunens tilbud og økonomi.
Vordingborg Kommune: Blank
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Ser kommunen nogen tendenser eller behov i kommunen, der giver anledning til
ændring i kapaciteten i forhold til de målgrupper, som fremgår af bilag 1?
Faxe Kommune:
 Der skal holdes øje med behov for kapacitetsudvidelse for midlertidige
botilbud
Greve Kommune: Nej
Guldborgsund Kommune:
 Øget antal borgere med diagnoser indenfor autismespektret.
Holbæk Kommune: Blank
Kalundborg Kommune:
Kalundborg Kommune er i gang med at undersøge de fremtidige behov og heraf
mulighederne for at etablere nye tilbud. Der er dog ikke nogle konkrete forslag til
dette endnu, da dette vil blive besluttet på budgetseminaret i august 2017.
Køge Kommune: Behov for kommunale eller regionale tilbud til ovennævnte
målgruppe.
Lejre Kommune:
Kapaciteten på § 109-110 er alt for lav.
Manglen på billige boliger gør at det er sværere at få unge ud fra § 107 tilbud. Dette
er også gjort vanskeligere pga de nedsatte sociale ydelser.
Lolland Kommune:
Kommunen har set en øget søgning på det kommunale krisecenter, hvorfor der
udvides med 4 pladser.
Næstved Kommune:
 Udadreagerende
Odsherred Kommune:
Ikke umiddelbart, men tendensen omkring de ældre kan på lang sigt have
konsekvenser.
Ringsted Kommune:
 Flere unge med autismeforstyrrelser.
 Stigende aktivitet på krisecentre og forsorgshjem og et behov for at højne
kvaliteten i den socialpædagogiske og socialfaglige indsats på
forsorgshjemmene.
Roskilde Kommune:
 Stadig behov for flere midlertidige bopladser til rehabilitering.
 Flere voksne med langvarigt og stadigt aktivt misbrug og som nu har
følgevirkninger som alkoholdemens, psykiske og somatiske problemer.
Slagelse Kommune: Ingen
Solrød Kommune: Nej
Sorø Kommune: Nej
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Stevns Kommune: Nej
Vordingborg Kommune: Blank
Oplever kommunen andre bevægelser, som kan have betydning for det
fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde?
Faxe Kommune: Blank
Greve Kommune: Nej
Guldborgsund Kommune: Nej
Holbæk Kommune:
Tendensen vil være, at vi igen vil have skærpet fokus på bedst og billigst. Lever de
specialiserede bosteder op til handleplanerne, der er indgået med borgerne. Ændret
serviceniveauer, der skal afstemmes med politikerne.
Kalundborg Kommune:
Kalundborg Kommune er i gang med at undersøge de fremtidige behov og heraf
mulighederne for at etablere nye tilbud. Der er dog ikke nogle konkrete forslag til
dette endnu, da dette vil blive besluttet på budgetseminaret i august 2017.
Køge Kommune:
Økonomisk pres på de unge har stor betydning for udviklingen af problemer. Mangel
på bolig kan give sociale problemer.
Lejre Kommune: Blank
Lolland Kommune: Blank
Næstved Kommune: Nej
Odsherred Kommune: Nej
Ringsted Kommune: Ingen bemærkninger.
Roskilde Kommune: Blank
Slagelse Kommune: Ingen
Solrød Kommune: Nej
Sorø Kommune:
Reformerne på arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet udfordrer de
helhedsorienterede løsninger, der er behov for at kunne iværksætte i forhold til
socialt udsatte borgere, herunder borgere med handicap og sindslidelse. Borgerne
har fx ringe råderum til husleje og kost mm.
Stevns Kommune:
Takststigninger generelt udover det anbefalede, samt i relation til betaling for tilsyn
mv. ved Socialtilsyn Øst.
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Vordingborg Kommune: Blank

Planer og forventninger til ændringer
Spørgsmålene skal belyse, hvilke planer og forventninger kommunerne har til ændringer i
udbud og efterspørgsel på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Forventninger og afvigelser
vedrører den totale aktivitet inden for det samlede målglruppeområde.
Der skal kun svares på de områder, hvor der er ændringer. Derfor skriver kommunen selv
hvilken §§ der svares på – se bilag 2 for oversigt over §´er.
Afvigelse angives i antal, og skal have baggrund i pladser kommunen vil efterspørge og
udbyde. På efterspørgelsessiden skal besvarelsen have baggrund i en faglig vurdering i
udviklingen af sagsantal/indhold, og vurderingen skal forholde sig til det serviceniveau,
kommunen har på området. På udbudssiden skal besvarelsen have baggrund i det kommunale
budget. En plads defineres som efterspørgsel eller udbud svarende til 365 dage pr. år. I
forhold til §§§ 105, 107 og 108 svarer en plads til en bolig.
Hvis der er behov for flere af nedenstående skemaer, kan man kopiere et og indsætte det i
forlængelse af de 4 nedenstående skemaer.
Faxe Kommune:
§ 107: Øget behov, men det kan dækkes indenfor egen kommune.
Greve Kommune: Ingen
Guldborgsund Kommune: Nej
Holbæk Kommune: Ingen
Kalundborg Kommune:
§ 105 og § 85: Der bliver på sigt lukket et antal § 108 pladser og etableret i almene
boliger efter Almenboligloven § 105 samt SEL § 85.
Udbygningen af § 108 tilbuddet Præstehaven med seks ekstra pladser var varslet til
at stå færdigt primo 2016 men dette er udskudt til ultimo 2016/primo 2017.
Årsagen er, at der aktuelt er en venteliste på dette tilbud, samt at der fremadrettet
forventes yderligere søgning herpå.
§ 107 og § 108: Omlæggelse af pladser fra § 108 til § 107.
Køge Kommune:
§ 107: Kommunen efterspørger flere pladser for at undgå for mange private tilbud.
Forventer muligvis at ændre i sine tilbud, men ikke i 2018.
Lejre Kommune: Ingen
Lolland Kommune: Nej
Næstved Kommune:
§ 107: Flere pladser til udadreagerende.
Odsherred Kommune: Nej

14

Ringsted Kommune:
§ 110: Der opleves en tendens til stigende efterspørgsel.
Roskilde Kommune: Ingen
Slagelse Kommune:
§ 104: Voksne handicappede Dagtilbud: Klubtilbuddet ved Center for
Specialundervisning Slagelse foreslås nedlagt pr. 31. juli 2017 pga. manglende
efterspørgsel. Der nedlægges 10 pladser.
§ 107: Voksne sindslidende: Der er et stigende behov for § 107 pladser (uden
lejekontrakter) til kortere ophold til borgere med dobbeltdiagnoser til borgere med
sindslidelser og misbrug/hjemløshed.
§ 105: Voksne handicappede: Bofællesskabet Egersundsvej i Korsør udgår af
rammeaftalen med 15 pladser. Ændringen sker i forbindelse med servicearealet
tilknyttet boligerne nedlægges og der herefter alene er tale om almene boliger
tilknyttet § 85 støtte.
§ 105: Voksne sindslidende Døgntilbud: Botilbuddet Århusvej – Ungekollegiet
nedlægges pr. 1. maj 2017. Der nedlægges 12 pladser. Årsagen skyldes de juridiske
kompleksiteter der er i forholdet mellem borgerens beskyttelse efter lov om leje af
almene bolig og forholdet til visitation til midlertidige boplacering af sindslidende,
der ikke ønsker at fraflytte efter ophør af den midlertidige boplacering. Der er behov
for en afklaring af den juridiske modsætning mellem lov om leje af almene bolig og
anvendelse af almene bolig når botilbuddet ikke længere matcher behov eller
beboeren ikke ønsker at flytte når støtten er ophørt.
§ 108: Ældreområdet: Skælskør Plejecenter ombygges til almene boliger (er tidligere
indberettet i Tilbudsoversigt 2017) I.f.t. indberetningen til Tilbudsoversigt 2017
ændres pladstallet fra 29 til 30 pladser med forventet ibrugtagning 1. maj 2018.
Solrød Kommune: Ingen
Sorø Kommune: Ingen
Stevns Kommune: Ingen
Vordingborg Kommune:
§ 66/107: Pga. efterspørgsel efter pladser for unge fra 15-25 oprettes et nyt tilbud
under Autismecenter med 6 pladser.

Herberg og forsorgshjem
Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer SEL § 110 – Efterspørgsel
Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer SEL § 110 – Udbud
Kommunens bemærkninger til kapaciteten på området.
Faxe Kommune: Ingen
Greve Kommune:
Bekymret for at der vil komme flere hjemløse, hvilket kan komme til at lægge
pres på disse tilbud.
Guldborgsund Kommune:
Generel stigning i antallet af borgere, der søger plads.
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Holbæk Kommune:
Ser en udfordring i at bygningerne ikke altid er handicapvenlige. Udfordret af, at
borgeren med nedsat funktionsevne, ellers er selvhjulpen, ikke kan komme på
herberg.
Kalundborg Kommune:
Der er konstant mangel på pladser. Pt. har Kalundborg kommune anbragt 1-2
borgere, der afvises ugentligt.
Køge Kommune:
Der mangler pladser.
Lejre Kommune:
Kapaciteten er alt for lille.
Lolland Kommune:
Lolland Kommune oplever, at det nuværende antal pladser er tilstrækkelig med
kapacitet.
Næstved Kommune:
Opleves dækkende.
Odsherred Kommune:
Kan ind imellem have problemer i forhold til kapacitet, men det sker forholdsvis
sjældent.
Ringsted Kommune:
Det har i flere tilfælde i 2016 vært vanskeligt at finde pladser på forsorgshjem.
Roskilde Kommune:
Der savnes pladser til hjemløse borgere, der har et aktivt misbrug.
Slagelse Kommune:
Slagelse Kommune oplever fortsat stor efterspørgsel på forsorgshjemspladser – lokalt
på Forsorgshjemmet Toften. Toften er udfordret på den samlede efterspørgsel til dels
borgere fra andre kommuner, dels borgere fra Slagelse kommune ,som sammen med
mangel på billige boliger og alternative plejehjemspladser samlet betyder en
tilsanding af Toftens § 110 pladser
Jvf. indberetning her under: Kommunens planer om etablering af nye tilbud og/eller
overtagelse af regionale tilbud arbejdes langsigtet med etablering af 6-8 skæve
boliger.
Solrød Kommune:
Ved behov mødes vi oftest med at der ikke er plads.
Sorø Kommune:
Det kan være svært at finde ledige pladser.
Stevns Kommune: Ingen
Vordingborg Kommune: Blank

16

Kommunens bemærkninger til indholdet af tilbud.
Faxe Kommune: Ingen
Greve Kommune: Blank
Guldborgsund Kommune: Ingen
Holbæk Kommune: Blank
Kalundborg Kommune:
Det vurderes at indholdet i Region Sjællands tilbud på området er højt samt at der
er godt samarbejde mellem tilbud og Kalundborg Kommunes sagsbehandler som
sidder specifikt med dette område.
Køge Kommune:
Der burde være § 110-tilbud målrettet unge. Pt. blandes de med ældre hjemløse
og borgere med særlige sociale problemer og det er ikke hensigtsmæssigt for den
unge målgruppe.
Lejre Kommune:
§ 110 tilbud har forpligtelse til at finde et tilbud til borgeren, hvis de ikke selv har
plads. Dette sker som oftest ikke.
Generelt er alle § 110 tilbud på landsplads ikke helt klar over/ eller handler efter
deres egne forpligtelser.
Lolland Kommune: Blank
Næstved Kommune:
Opleves dækkende.
Odsherred Kommune:
Tilfredsstillende – dog bør der være større opmærksomhed på hurtigere
udskrivning.
Ringsted Kommune:
Der opleves et behov for at højne kvaliteten i den socialpædagogiske og
socialfaglige indsats på forsorgshjemmene.
Roskilde Kommune:
Der savnes pladser til hjemløse borgere, der har et aktivt misbrug.
Slagelse Kommune:
Toftens kerneopgave efter § 110 er uændret, dog kræver det en mere
specialiseret vifte af viden, indsatser og koordinerende samarbejde, da borgerne
har tiltagende komplekse udfordringer.
Solrød Kommune: Ingen
Sorø Kommune: Ingen
Stevns Kommune: Ingen
Vordingborg Kommune: Blank
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Kvindekrisecentre
Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder SEL § 109 – Efterspørgsel
Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder SEL § 109 – Udbud
Kommunens bemærkninger til kapaciteten på området.
Faxe Kommune: Ingen
Greve Kommune:
Oplever mangel på pladser på krisecentre – især til kvinder med mange børn.
Guldborgsund Kommune:
Generelt stigende.
Holbæk Kommune: Blank
Kalundborg Kommune:
Kommunens bemærkninger til kapaciteten på området.
Der opleves generelt mangel på pladser i Region Sjælland. Især pladser der
rummer børn der er ældre end 12 år.
Køge Kommune:
Der er problemer med at finde akutte pladser.
Lejre Kommune:
Kapaciteten er alt for lille.
Lolland Kommune:
Lolland Kommune udvider antallet af pladser på Lolland Krisecenter, da der
opleves efterspørgsel på området.
Næstved Kommune:
Opleves dækkende.
Odsherred Kommune:
Har i begrænset omfang brugt § 109 tilbud, så efterspørgsel er uændret.
Ringsted Kommune:
Det har i flere tilfælde i 2016 været vanskeligt at finde krisecenter-pladser – på
tværs af hele Danmark.
Roskilde Kommune: Blank
Slagelse Kommune:
Oplever at kapaciteten på Sjælland er begrænset.
Solrød Kommune: Ingen
Sorø Kommune: Ingen
Stevns Kommune: Ingen
Vordingborg Kommune: Blank
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Kommunikationscentre på specialundervisningsområdet
Institutioner på området:
 CSU, Roskilde (inkl. evt. satellittilbud)
 CSU Slagelse (inkl. evt. satellittilbud)
 VISP i Næstved og Nykøbing F. (inkl. evt. satellittilbud)
 Synscentralen i Vordingborg (inkl. evt. satellittilbud)
 CSU Holbæk (inkl. evt. satellittilbud)
 Taleinstituttet i Guldborgsund (inkl. evt. satellittilbud)

Specialundervisning for voksne
– Lov om specialundervisning § 1 stk. 3 (voksne)
Efterspørgsel
Forventer kommunen at efterspørge flere eller færre af de tilbud, der stilles til
JA
NEJ
rådighed i kommunikationscentrene?
Hvis Ja: Hvori består ændringen, for så vidt angår indhold, omfang og efterspørgsel til konkret
kommunikationscenter?
Faxe Kommune: Nej
Greve Kommune: Nej
Guldborgsund Kommune: Kan der pt. ikke tages stilling til
Holbæk Kommune: Blank
Kalundborg Kommune: Nej
Køge Kommune: Nej
Lejre Kommune: Nej
Lolland Kommune: Nej
Næstved Kommune: Nej
Odsherred Kommune: Nej
Ringsted Kommune: Har rammeaftale med CSU Slagelse, der bedst kender
ændringer i efterspørgsel.
Roskilde Kommune: Nej
Slagelse Kommune: Ja
1. Stigende efterspørgsel på høreområdet på grund af flere CI operationer
2. Vedr. målgruppen borgere med erhvervet hjerneskade: Opgaveglidning fra
region til kommune på baggrund af kortere indlæggelsestid på sygehusene
Solrød Kommune: Nej
Sorø Kommune: Nej
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Stevns Kommune: Nej
Vordingborg Kommune: Blank
Udbud (skal kun besvares af kommunikationscentrenes driftsherrer)
Forventer kommunen at ændre omfanget af de tilbud, der stilles til rådighed i
kommunikationscentrene?
Hvis Ja: Hvori består ændringen?

JA

NEJ

Faxe Kommune: Nej
Greve Kommune:
Guldborgsund Kommune:
Holbæk Kommune:
Kalundborg Kommune: Nej
Køge Kommune: Nej
Lejre Kommune:
Lolland Kommune:
Næstved Kommune: Ja
Guldborgsund kommune har indstillet, at man fra 2018 ønsker at opsige
samarbejdet med VISP. Såfremt dette bliver en kendsgerning, vil det betyde en
reduktion af den samlede ramme på ca. 20%. Sagen er til politisk behandling og
VISP forventer en afklaring inden udgangen af januar 2017.
Odsherred Kommune: Nej
Ringsted Kommune:
Roskilde Kommune: Nej
Slagelse Kommune: Ja
1. Øget undervisningsaktivitet på CI området.
2. Øget fokus på opkvalificering af omgivelserne m.h.p. at blive bedre i stand til
at kunne rumme mennesker med erhvervet hjerneskade – f.eks. pårørende og
plejepersonale.
3. Klubtilbuddet ved Center for Specialundervisning Slagelse er besluttet nedlagt
pr. 30. juni 2017 pga. manglende efterspørgsel. Der nedlægges 10 pladser.
Solrød Kommune:
Sorø Kommune:
Stevns Kommune:
Vordingborg Kommune:
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Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, den
sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge
Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler indgår kommunalbestyrelser og regionsrådet årligt en
rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud. I
forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd
sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde og
sikrede afdelinger.
Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende
undervisningstilbud skal kommunalbestyrelser og regionsråd i forbindelse med fastlæggelse af
udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordination mellem de lands- og landsdelsdækkende
undervisningstilbud.

De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
Center for Døvblindhed og Høretab
Center for Høretab
Refsnæsskolen / synscenter Refsnæs
Børneskolen på Kolonien Filadelfia
Geelsgårdsskolen
Instituttet for Blinde og Svagsynede
Børneklinikken
Skolen på Kastelsvej
Center for Døve

Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Københavns Kommune
Københavns Kommune
Københavns Kommune
Gladsaxe Kommune

De sikrede afdelinger
Kompasset
Koglen
Grenen
Egely
Bakkegården
Stevnsfortet
Sølager
Sønderbro

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Københavns Kommune

Kofoedsminde

Region Sjælland

Kommunen bedes i de næste skemaer indskrive bemærkninger vedrørende følgende forhold:





Ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil
Udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for de lands- og landsdelsdækkende tilbud,
f.eks. 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

De fleste kommuner har ingen bemærkninger, enkelte kommuner skriver ingen behov eller
uændret behov.
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Lands- og landsdelsdækkende tilbud + Kofoedsminde
Tilbud
Instituttet for Blinde og
Svagsynede
(Københavns Kommune)
Center for Døve
(Gladsaxe Kommune)
Kofoedsminde
(Region Sjælland)

Bemærkninger

Faxe: ok
Lolland: Lolland Kommune har iht. serviceloven pligt til at
etablere tilbud i særlig sikret afdeling på Kofoedsminde og
til i dette tilbud at modtage personer, som i henhold til dom
eller retskendelse skal optages i et særligt sikret botilbud.
Der opleves stort pres på de sikrede pladser, og vigende
søgning på de åbne pladser. Region Sjælland, der er
driftsherre, er aktuelt ved at udvide med 10 sikrede pladser

Lands– og landsdelsdækkende
tilbud (samlet set)
Sikrede afdelinger
Tilbud

Bemærkninger

Kompasset
(Region Nordjylland)
Koglen
(Region Midtjylland)
Grenen
(Region Midtjylland)
Egely
(Region Syddanmark)
Bakkegården
(Region Sjælland)
Stevnsfortet
(Region Sjælland)
Sølager
(Region Hovedstaden)
Sønderbro
(Københavns Kommune)
Sikrede afdelinger
(samlet set)
Kommunen bedes i de næste skemaer afkrydse, hvorvidt kommunen havde borgere på det
pågældende tilbud i foregående år, og hvorvidt tilbuddenes kapacitet samt tilbuddenes udbud
af ydelser og kompetencer hænger sammen med kommunens behov for højt specialiserede
indsatser til målgrupperne.
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Instituttet for Blinde og Svagsynede
(Københavns Kommune)

1

Center for Døve
(Gladsaxe Kommune)

1

Kofoedsminde
(Region Sjælland)

1 i 16
2

Holbæk
Kalundborg/ja
Slagelse
Greve/ja
Guldborgsund/ja
Holbæk
Kalundborg/ja
Køge
Næstved/ja
Slagelse
Sorø
Stevns
Faxe
Greve
Guldborgsund/ja
Holbæk
Kalundborg/ja
Lejre/ja
Kalundborg/NEJ
Odsherred
Slagelse

5.

6.

Ved ikke

Hænger tilbuddenes faglige kompetencer
sammen med kommunens behov for indsatser
til målgrupperne

Der må godt sættes X i kolonne 1
samtidig med i 2, 3, 4, 5 eller 6.

4.
Hænger tilbuddenes udbud af ydelser
sammen med kommunens behov for indsatser
til målgrupperne

kapacitet samt tilbuddenes udbud af
ydelser og kompetencer hænger
sammen med kommunens behov for
højt specialiserede indsatser til
målgrupperne.

3.
Er der mulighed for fleksibel anvendelse af
tilbuddenes pladser

2.-6. kolonne:
Marker med Ja/Nej - kommunens
vurdering af, hvorvidt tilbuddenes

2.
Hænger tilbuddenes kapacitet sammen med
kommunens behov for tilbud til målgrupperne

1. kolonne:
Marker med X - de tilbud, som kommunen
ikke havde borgere på foregående år.

1.
Havde ingen borgere på tilbuddet foregående
år

Lands- og landsdelsdækkende tilbud
og Kofoedsminde

ja
x
Ja

Ja

Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

?
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

?
?

ja

ja

X
X

x

Kommunen bedes i feltet nedenfor indskrive bemærkninger vedrørende årsag og baggrund (antal
pladser, indhold m.v.) for vurderingen af, hvorvidt der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
Især væsentlig, såfremt der ikke vurderes sammenhæng.
Greve: center for Døve – 13 borgere og Kofoedsminde – 1 borger.
Holbæk: Lang tid siden kommunen har lavet en nyplacering på områderne.
Lolland: Kofoedsminde har en fordeling af uddannede og ikke uddannede medarbejdere på
50/50% Socialtilsyn Øst peger i tilsynsrapporterne på, at det erproblematisk. Region Sjælland er
ved at udvide antal pladser på Kofoedsminde, da de har modtagepligt. Der er stor overbelægning
Kofoedsminde har aktuelt en afdeling placeret på Stevnsfortet, med megen transport til følge.
Ringsted: Har så få borgere i disse tilbud, at spørgsmålene ikke kanbesvares kvalificeret eller
velunderbygget.
Sorø: Vi bruger ikke pladser på Center for Døve, kun døvblinde tolke mm. Kofoedsminde: Kommunen
oplever ikke altid, at der er den nødvendige kapacitet og faglighed.
Stevns: Vi undrer os over at Kofodsminde er registreret her som en sikret boform, og ikke på side 15
med de sikrede afdelinger. Stevns kommune har en borger boende på Instituttet for blinde og
svagtsynede. Vi har en 2 borgere tilknyttet Center for døve , 1 kontaktperson døvblinde og en
støtteperson.

De fleste kommuner har her svaret, at de ikke havde nogen borgere på sikrede afdelinger.
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Ja
?

6.

Ved ikke

Kalundborg/ja
Lejre/ja

5.
Hænger tilbuddenes faglige kompetencer
sammen med kommunens behov for
indsatser til målgrupperne

Der må godt sættes X i kolonne 1
samtidig med i 2, 3, 4, 5 eller 6.

4.

Hænger tilbuddenes udbud af ydelser
sammen med kommunens behov for
indsatser til målgrupperne

kapacitet samt tilbuddenes udbud af
ydelser og kompetencer hænger
sammen med kommunens behov for
højt specialiserede indsatser til
målgrupperne.

3.
Er der mulighed for fleksibel anvendelse af
tilbuddenes pladser

2.-6. kolonne:
Marker med Ja/Nej - kommunens
vurdering af, hvorvidt tilbuddenes

2.
Hænger tilbuddenes kapacitet sammen
med kommunens behov for tilbud til
målgrupperne

1. kolonne:
Marker med X – hvis kommunen ikke
havde borgere på sikrede afdelinger
foregående år.

1.

Havde ingen borgere på tilbuddet
foregående år

Sikrede afdelinger

Kompasset
(Region Nordjylland)
Koglen
(Region Midtjylland)
Grenen
(Region Midtjylland)
Egely
(Region Syddanmark)
Bakkegården
(Region Sjælland)

Ja
ja

Ja
ja

Stevnsfortet
(Region Sjælland)
Sølager
(Region Hovedstaden)

Vordingborg/ja

Sønderbro
(Københavns kommune)
Kommunen bedes i feltet nedenfor indskrive bemærkninger vedrørende årsag og baggrund (antal
pladser, indhold m.v.) for vurderingen af, hvorvidt der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
Især væsentlig, såfremt der ikke vurderes sammenhæng.

Sorø gør opmærksom på, at de har udfyldt skemaet i indberetningsskemaet for børneområdet.
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