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TABLE INTRODUCTION 1  

1. BESKRIVELSE: 

Der etableres 3-4 klynger med 4-5 kommuner hver. Inden for hver klynge er 

der et tæt samarbejde om indsatsen på det specialiserede socialområde – 

ikke blot om de meget højt specialiserede indsatser. Det åbner mulighed for 

at drive tilbud i fællesskab og på den måde sikre flere valgmuligheder for 

både brugere og pårørende samt de kommunale myndighedsfunktioner, 

der skal visitere borgeren til et tilbud. Det giver samtidig mulighed for, at 

man som bruger kan flytte sig fra et tilbud til et andet, som livet udvikler sig. 

Herunder også evt. til mindre indgribende og dermed også billigere tilbud. 

Det større borgerunderlag og den større masse af tilbud og indsatser 

skaber mulighed for faglig udvikling inden for klyngen, som på den måde 

bliver i stand til at tilbyde et tidssvarende tilbud til hele viften af brugere – 

også de mindre målgrupper med sjældne og komplekse problemstillinger. 

Samtidig sikrer klyngen, at opgaven er forankret lokalt, og at brugere og 

pårørende derfor kan indgå i en løbende dialog med klyngekommunerne 

om, hvordan tilbuddene kan udvikles i overensstemmelse med brugernes 

ønsker og behov. Endelig sikrer samarbejdet også, at de arbejdspladser, 

der knytter sig til tilbuddene, forbliver inden for klyngens område. 

 

                                                                                     

Tættere klyngesamarbejde om sikrer tilbudsviften  
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1. BESKRIVELSE: 

Der er et stadig større pres på kommunerne for at kunne tilvejebringe tilbud 

til også de små målgrupper med særlige og komplekse problemer og behov 

for en specialiseret indsats. I kommunerne i Region Sjælland beslutter man 

sig for, at to af kommunerne i regionen varetager denne opgave på alles 

vegne. Den enkelte kommune har adgang til at købe pladser i det omfang, 

de har behov for det, men er samtidig forpligtet til i en overgangsperiode at 

medfinansiere ledige pladser, hvis efterspørgslen svigter. 

Befolkningsunderlaget i alle regionens kommuner gør det muligt for de to 

driftskommuner at opbygge en tilbudsvifte, der er tidssvarende, samt 

tiltrække og rekruttere faglige spydspidser, som tager ansvar både for den 

faglige udvikling og for en sikker drift af tilbuddene til de små målgrupper. 

Samtidig etableres der på tværs af de to driftskommuner et tæt samarbejde 

med brugerorganisationerne, som sikrer dialog om, hvordan tilbudsviften 

udvikles på en måde, der balancerer brugernes ønsker med kommunernes 

mulighed for at finansiere de rigtige tilbud. Blandt brugerorganisationerne 

opleves konstruktionen som et godt bud på, hvordan kommunerne løfter 

den helt særligt og højt specialiserede opgave på en fagligt forsvarlig 

måde. 
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1. BESKRIVELSE: 

Den specialiserede socialopgave er en særlig opgave for borgere med helt særlige 

behov. Men selvom det er tilfældet, skal opgaven så vidt muligt løses i tilknytning til det 

almindelige system. Selvom en ung kvinde har en psykiatrisk diagnose, skal hun alligevel 

støttes i det almindelige beskæftigelsessystem. Uddannelse eller beskæftigelse skal 

netop være en del af løsningen. Tilsvarende skal børn, selvom de har et handicap eller 

har haft svære opvækstvilkår, alligevel gå i skole og behandles lige som andre børn. 

Derfor skal de specialiserede opgaver i endnu højere grad løses inden for den enkelte 

kommune. Kun i meget særlige tilfælde køber kommunerne pladser hos hinanden. 

Kommunens øgede selvforsyning styrker samtidig mulighederne for at styre udviklingen i 

udgifterne på området. På den måde undgår man, at det specialiserede områder udhuler 

normalområdet og starter en ond cirkel, hvor normalområdets evne til at integrere børn og 

voksne med særlige behov bliver mindre og mindre, alene fordi ressourcerne ikke er til 

stede. 

Samtidig betyder det, at indsatsen i det store og hele udføres inden for kommunens egne 

grænser, og at der kan etableres en god og levende dialog mellem brugere, pårørende og 

politikerne om, hvordan man inden for de givne rammer kan give brugerne de bedste 

vilkår. 
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