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Indledning 
 

Hvert andet år udsendes spørgeskema om det specialiserede socialområde til kommunerne. 

Materialet fra kommunerne bruges til at udarbejde de kommende 2 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 

Resume 
 

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder 

opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der 

er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. 

børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med 

multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser.  
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Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på børneområdet 
 

Definitioner af målgrupper tager udgangspunkt i de kategoriseringer, der er udarbejdet af 

Socialstyrelsen 

 

I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for 

specialiserede tilbud til nedenstående målgrupper på børne- og ungeområdet, og det 

samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af 

Udviklingsstrategien i Rammeaftale? 

Bemærk: Børne- og ungeområdet omfatter børn og unge i alderen 0 – 17 år. 
 

Angiv svar med ét X for 
hver af nedenstående 
målgrupper 
 

Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5  
(1 = mindst grad og 5 = højest grad) 

1 2 3 4 5 Ved ikke 

Fysisk funktionsnedsættelse 

 

 Roskilde 

Vordingborg 

Faxe 

Guldborgsund 
Lejre 

Lolland 

Næstved 
Odsherred 

Ringsted 

Solrød 

Greve 

Holbæk 
Køge 

Slagelse 

Sorø 
 

Kalundborg 

Stevns 

 

Hjerneskade - herunder både 
medfødt og erhvervet 

Holbæk Greve 

 

Lejre 

Lolland 

Næstved 
Odsherred 

Solrød 

Sorø 
 

Faxe 

Kalundborg 

Køge 
Roskilde 

Slagelse 

Vordingborg 

Stevns Guldborgsund 

Ringsted 

 
 

Udviklingsforstyrrelser  Guldborgsund 

Holbæk 
Kalundborg 

Faxe 

Køge 
Lolland 

Næstved 

Ringsted 
Solrød 

Sorø 

 

Lejre 

Odsherred 
Roskilde 

Slagelse 

Vordingborg 

Stevns Greve 

 

Udviklingshæmning   Faxe 
Guldborgsund 

Lolland 

Næstved 
Ringsted 

Solrød 

Sorø 
 

Holbæk 
Køge 

Lejre 

Odsherred 
Roskilde 

Kalundborg 

Slagelse 
Vordingborg 

Stevns Greve 
 

Anden intellektuel/kognitiv 

forstyrrelse 

 Guldborgsund 

Kalundborg 

Faxe 

Lejre 
Lolland 

Næstved 

Odsherred 
Solrød 

Holbæk 

Køge 
Roskilde 

Sorø 

 

Stevns Greve 

Ringsted 
Slagelse 

Vordingborg 

 

Psykiske vanskeligheder - 
herunder sindslidelse 

Guldborgsund 

Odsherred 

 

Greve 

Kalundborg 

Vordingborg 

Faxe 

Holbæk 

Køge 
Lejre 

Lolland 

Næstved 

Ringsted 

Slagelse 
Solrød 

Roskilde Stevns (Sorø) 

 

Multiple funktionsnedsættelser Odsherred Guldborgsund 

Holbæk 

Kalundborg 
Roskilde 

Faxe 

Lolland 

Næstved 
Solrød 

Sorø 

Vordingborg 

Greve 

 

Køge 

Stevns 

Lejre 

Ringsted 

Slagelse 
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Sjældent forekommende 
funktionsnedsættelser 

Guldborgsund 

Holbæk 
Odsherred 

 

 Faxe 

Kalundborg 
Køge 

Lolland 

Slagelse 
Solrød 

Sorø 

 

Greve 

Roskilde 

Stevns 

Vordingborg 

Lejre 

Ringsted 
 

 

Hjemløshed Vordingborg  Næstved Holbæk 

Roskilde 

Solrød 

 Faxe 

Greve 

Guldborgsund 
Kalundborg 

Køge 

Lejre 
Lolland 

(Odsherred) 

Ringsted 
Slagelse 

Sorø 

Stevns 
 

Overgreb - herunder 

voldsramte kvinder 

  Lejre 

Næstved 
Ringsted 

Sorø 

 

Faxe 

Lolland 
Roskilde 

Solrød 

Holbæk 

Køge 
Vordingborg 

Greve 

Guldborgsund 
Kalundborg 

(Odsherred) 

Slagelse 
Stevns 

Alkoholmisbrug   Holbæk 

Kalundborg 

Næstved 
Ringsted 

Sorø 

 
 

Køge 

Roskilde 

Solrød 

Vordingborg Faxe 

Greve 

Guldborgsund 
Lejre 

Lolland 

(Odsherred) 
Slagelse 

Stevns 

Stofmisbrug Kalundborg Holbæk 
Næstved 

Lolland 
Ringsted 

Sorø 

 

Køge 
Roskilde 

Solrød 

 
Vordingborg 

Faxe 
Greve 

Guldborgsund 

Lejre 
(Odsherred) 

Slagelse 

Stevns 
 

Øvrige svære sociale 

problemer 

Odsherred Kalundborg 

Køge 
Sorø 

 

Lolland 

Næstved 

Lejre 

Roskilde 
Solrød 

Vordingborg 

Holbæk Faxe 

Greve 
Guldborgsund 

Ringsted 

Slagelse 
Stevns 

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:  

• Børn med hjerneskade henvises til VISO, som videre henviser til Center for 

Hjerneskade – Opgaven løses dermed ikke i regionen. Vi oplever ikke der er tilbud til 

børn og unge i den kategori.  

 

Guldborgsund:  

• Der er stigende behov for specialiserede tilbud der kan rumme børn med dobbelte 

diagnoser, de psykiske udfordringer fremtræder tidligere og flere børn udfordres i 

skoleregi 

 

Kalundborg:  
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• For målgrupperne markeret med opfyldelsesgrad 2 skabes udfordringerne af den høje 

kompleksitet, som ofte er en naturlig følge af funktionsnedsættelsen. Den høje 

kompleksitet kan være svær at finde rette match til i forhold til at sikre 

understøttelse af barnets/den unges behov i tilstrækkelig grad. Eksempel:  

• Besidder en ung udfordringer en kombination af ASF, ADHD og spiseforstyrrelse, kan 

det være udfordrende at finde den rette støtte til alle behov i samme tilbud. 

 

Køge:  

• Spiseforstyrresesområdet er i vækst samt der er for få pladser på sikrede 

institutioner 

 

Næstved:  

• Svært at finde relevante behandlingstilbud til stofmisbrugere, især hvis der er behov 

for en anbringelse 

 

Odsherred:  

• Blot en oplevelse og erfaring med, at det kan være vanskeligt at få plads på 

relevante tilbud.  

• I særlig grad på delvis sikret institutioner, hvor vi i ét enkelt tilfælde har måtte 

hjemgive en ung på gr. af mangel på plads. 

 

Roskilde:  

• Der kan opleves udfodringer med at finde pladser til anbringelse efter servicelovens § 

52/66 til børn og unge med fysiske handicap, men det er muligt at finde egnede 

pladser.  

 

Solrød:  

• Der er særligt en udfordring ift specialpladser 0-6 års området Specialdagtilbud 

serviceloven. Her har vi vanskeligt ved at finde pladser i nærområdet. 

 

Sorø:  

• Vi ser en udfordring ved f.eks. spieforstyrrelser. Her er der pt. få tilbud. Der er tilbud, 

men vi kan står med komplekse sager, hvor det ikke er nok.  

 

Vordingborg:  

• Der mangler aflastningspladser til børn som har både fysisk funktionsnedsættelse og 

psykisk funktionsnedsættelse. 

• Der mangler tilbud til børn og unge med angst. 

• Der mangler tilbud til børn under 14 år med spiseforstyrrelser. 

• Der findes ikke tilbud til hjemløse i Vordingborg Kommune. 

• Der er generelt mangel på aflastningspladser og plejefamilier (særligt forstærkede 

plejefamilier). 

 

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. 
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Hvilke nye tilbud har kommunen etableret eller planlægger at etablere, som har 

betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen? 

 

 

Holbæk:  

• Kursus til søskende af børn/unge med fysisk og/eller psykisk handicap. 

Roskilde:  

• Kommunens eget døgntilbud er under omlægning, og det er forventningen at der skal 

ske salg af pladser til andre kommuner, hvilket ikke tidligere har været udbredt i lige 

så høj grad som det er forventningen fremadrettet. Målgruppen for Roskilde Unge 

Center er unge med komplekse problemstillinger, der kommer til udtryk i 

adfærdsmæssige vanskeligheder som eksempelvis misbrug, kriminalitet, psykisk 

sårbarhed og manglende eller svage sociale kompetencer. 

Slagelse:  

Vedr. Det specialiserede børnesocialområde: 

• Der er taget politisk beslutning om at ændre målgruppen for Familieinstitutionen 

Havrebjerg, så den fremadrettet er rettet mod børn i alderen 6-13 år med mulighed 

for at blive til det 18 år.  

• Der er taget politisk beslutning om, at der oprettes en Døgninstitution, 

Halsebyvænge, for anbragte unge i alderen 13-18 år med mulighed for at blive til det 

23 år.  

• Vedr. specialundervisningsdelen jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2/ 20,stk. 3: Ingen 

Vordingborg:  

• Kommunen planlægger at etablere en ventilplads/ kortvarigt botilbud med henblik på 

forebyggelse af mere indgribende foranstaltninger. 

 

 

Ønsker kommunen at overtage tilbud fra regionen? Hvilke? 

 

Ingen kommuner ønsker at overtage tilbud fra regionen 

 

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 

etablere, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af 

rammeaftalen? 

 

Holbæk:  
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• Etablering af flere aflastningsfamilier ved optimering af rekruttering. 

Køge:  

• Ingen - Påtænker at ansøge puljen om Familiehuse 

Ringsted:  

• Videreførsel af projekt Genvejen, et tilbud om støtte til sårbare børn og unge i 

alderen 13-24 år og deres forældre. Projektet er forankret Socialpsykiatrien. 

Slagelse:  

Vedr. Det specialiserede børnesocialområde: 

• I forbindelse med Familieinstitutionen Havrebjerg etableres to akutpladser til 

mor/barn ophold som en forebyggende indsats. Dette er ikke godkendt af tilsynet 

endnu. 

Solrød:  

• Vi planlægger at udvide vores egne muligheder for at tilbyde familiebehandling af 

ansatte i Solrød Kommune, men tænker ikke at det har den store indflydelse på 

rammeaftalen. 

Sorø:  

• Vi planlægger ikke nye tilbud lige nu. Vi har en del forebyggende tilbud (ikke nye), 

som vi vil fortsætte.  

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:  

• Børn og unge med diagnoser – angst, autiser m.m 

 

Greve:  

• Vi oplever at mange familier søger om sanseintegrations træning til børn med 

autisme. 

 

Guldborgsund:  

• Tidlig indsats i samarbejde med jordmødre/sygehus vedr. udsatte forældre (isis+) 

• Psykiske udfordringer hos før skolebørn 

• Angst i kombination med andre diagnoser 

• Selvskade, spiseforstyrrelser 

• Antisociale unge 

 

Holbæk:  

• Bekymrende og stigende skolefravær: Når børn og unge ikke trives, har de sværere 

ved at klare sig i skolen eller på uddannelsen. Det fører blandt andet til større 

skolefravær og til, at forældre og skoler i stigende grad efterspørger mere 

specialiserede tilbud til børnene og de unge.  
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• Flere ansøgninger og bevillinger om §42 Tabt Arbejdsfortjeneste: På grund af det 

stigende skolefravær (det kan også være i daginstitutionen), er der flere, der søger 

om og får bevilliget §42 Tabt Arbejdsfortjeneste. Dette har to alvorlige konsekvenser: 

Børnene har svært ved at vende tilbage til institutionen/skolen og forældrene 

kommer væk fra arbejdsmarkedet i så lange perioder, at det bliver vanskeligt for 

dem at vende retur.  

• Flere børn med diagnoser: Vi ser også, at flere og flere børn og unge diagnosticeres 

med en eller flere diagnoser, som fx ADHD, angst eller depression. Diagnosen 

autisme i forskellige spektre ses også stigende, særligt infantil autisme. Vi oplever 

også i den forbindelse flere forældre, som efterspørger mere specialiseret viden og 

mere specialiserede tilbud til deres børn, på baggrund af Psykiatriens udredninger og 

anbefalinger.  

• Flere børn vurderes i målgruppe for §32 samt til vidtgående specialundervisning. 

 

Kalundborg:  

• Vi oplever en stigning i børn med diagnoser og komobilitet (fx adhd/autisme/dårlig 

begavelse), ligesom vi oplever en stigning i antallet af børn og unge, der indstilles til 

et specialskoletilbud.  

• Kalundborg Kommune ligger desuden desværre meget højt, når det fx gælder børn 

og unge i psykisk mistrivsel, hvilket bl.a. Indenrigs- og Boligministeriets 

benchmarkingenhed har dokumenteret i denne rapport:  

• Her ligger Kalundborg Kommune både betydeligt over gennemsnittet i Region 

Sjælland og i forhold til landsgennemsnittet.  

• Vi har derfor et stort fokus på den forebyggende indsats i både dagtilbud og skoler 

for at kunne forebygge mistrivlsen hos børn og unge i læringsmiljøerne.  

Køge:  

• Den stigende udvikling af indskolingsbørn, der har behov for skole-

dagbehandlingstilbud og stigningen i antallet af spiseforstyrrelser. 

 

Lejre:  

• Behov for skoledagbehandlingstilbud og specialbørnehavepladser  

 

Lolland:  

- Unge med spiseforstyrrelsen eller anden selvskadende adfærd 

- Unge med skolevægring grundet fx angst eller anden psykisk eller social udfordring 

- Kriminalitetstruede med svære sociale problemer 

 

Næstved:  

• Skolevægring, angst og depression forventes fortsat at være stigende.  

• Diagnoser fra børne- og ungepsykiatrien forventes fortsat at være stigende, herunder 

autismediagnoser 

 

Odsherred:  

• Unge med stærk udadgerende adfærd, kombineret med psykiske udfordring og med / 

evt. misbrugsproblematikker 

Ringsted:  

• Vi vil være meget optaget af en styring af de samlede udgifter på området. 

• Der vil i de kommende år være særligt fokus på økonomi samt styring af det 

specialiserede område 

 

Roskilde:  
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• Der er fortsat stort fokus på anbringelser i plejefamilier og netværk fremfor på 

institution, så der forventes fortsat færre anbringelser på institution. Der opleves dog 

et stigende behov for pladser til psykisk meget dårlige unge.   

• Implementeringen af reformen Børnene Først vil have stort fokus de kommende år, 

men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere betydningen heraf for 

tilbud under rammeaftalen 

 

Slagelse:  

• Vedr. Det specialiserede børnesocialområde: Stigning i børn og unge med kontakt til 

psykiatrien.  

• Vedr. specialundervisningsdelen jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2/ 20,stk. 3: Flere 

bliver diagnotiseret, flere har skoleværgring, flere med angstproblematikker, flere 

med psykiske/ sociale udfordringer 

 

Solrød:  

• Tilbud som kan matche behov hos unge med psykiatriske problemstillinger, herunder 

spiseforstyrrelser samt hjemmebaserede indsatser i udsatte familier. 

 

Sorø:  

• Vi ser en stigende tendens i mere komplekse sager. Spiseforstyrrelse og anden 

selvskade fylder en del.  

• Det samme med stigende overgrebssager og tilbud hertil.  

 

Vordingborg:  

• Prisudvikling i form af høje årlige prisstigninger på pladser i tilbuddene.  

• En stigning i antal hjemmebaserede indsatser som alternativ til anbringelser. 

 

 

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:  

• Ventetid i psykiatrien / eller sagerne henvises til kommunerne igen.  

• Der mangler et tilbud som lige nu ligger imellem regionen / kommunen. 

Guldborgsund:  

• Øvrige svære sociale problemer, herunder skilsmisser, hvor der er manglende 

samarbejde mellem forældre (ustabilt børn/ungeliv og i risiko for at udvikle sociale 

problemer) 

Holbæk:  

• Tættere samarbejde mellem alle sektorer for både voksne og børn er påkrævet.  

• Flere tilbud til børn og unge med psykiske udfordringer. 

Kalundborg:  

• Øget behov i forhold til svære sociale problematikker samt stofmisbrug 

Køge:  
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• Se ovenfor vedr. spiseforstyrrelser og behov for flere pladser på sikrede institutioner 

Lolland:  

• Særligt i forhold til kriminalitetstruede unge mangler der delvist sikrede pladser. Vi 

har oplevet, at der er lang ventetid, når UKN har truffet afgørelse 

Næstved:  

• Der er behov for større kapacitet til behandlings/pasningstilbud til børn med 

autismespektrumforstyrrelser, samt uddannelsestilbud (grundskole og 

ungdomsuddannelser) der kan rumme børn og unge med angstproblematikker. 

Odsherred: Se ovenfor 

• Der ses en fortsat stigning i unge, hvor misbrugsproblematikker er en del af den 

unges problematikker.  

• Misbrugsproblematikken kan være en barriere ifht. både at arbejde med de sociale- 

og adfærdsmæssige problematikker der er, men også ifht. at få plads på et relevant 

tilbud. 

Ringsted:  

• I forhold til skolefravær som følge af angst og/eller autisme. 

Slagelse:  

• Vedr. Det specialiserede børnesocialområde:Der efterspørges afrusningstilbud til 

unge.  

Sorø:  

• Vi ser en stigning i svære sociale problemer og udviklingsforstyrrelser. Vi kan stadig 

får pladser, men det er en opmærksomhed vi har.  

Vordingborg:  

• Manglende specialskoletilbud kan medføre behov for at visitere børn til 

anbringelsessted med internt skoletilbud.  

• Der er en øgning i andelen af børn med angstproblematikker og skolevægring 

Oplever kommunen andre bevægelser, som kan have betydning for det 
fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde? 
 

Guldborgsund: 

• Ulighed, det kræver kompetenceudvikling hos medarbejder at kunne give samme 

service 

Holbæk:  

• Flere børn vurderes i målgruppe for §32 og vidtgående specialundervisning. Flere af 

disse børn og unge har udover et specialtilbud også behov for supplerende støtte i 

hjemmet. Det er en udfordring for dem at færdes på almenområdet 

Køge:  
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• Overgangen til voksenområdet og de forventninger både de unge, forældrene kan 

have, da serviceniveauet er væsentligt forskelligt på henholdsvis børneområdet og 

voksenområdet. Barnets Lov vil forhåbentlig afhjælpe dette. 

Næstved:  

• Forældres tilgang til at være kritisk overfor afgørelser, herunder brug af egne 

specialister, advokater eller andet til at bestride myndighedsafgørelser. 

Ringsted:  

• Der opleves behov for øget kapacitet i forhold til skole – dag tilbud 

Slagelse:  

Vedr. Det specialiserede børnesocialområde: 

• En stigende tendens ift. Unge med psykiatriske behandlingsmæssige behov. 

 

Vordingborg: 

•  Der mangler tilbud til visse psykiatriske lidelser som fx angst, spiseforstyrrelser etc., 

hvor mange kommuner, herunder Vordingborg, ikke har en størrelse, der er 

tilstrækkelig stor til at drive et kvalificeret tilbud.  

 

 


