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Indledning 
Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale tilbud omfattet af rammeaftalen. Kommunen skal 
besvare skemaet som myndighed, det vil sige som handlekommune i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for.  
 
Hvilke typer tilbud, der lovgivningsmæssigt er en del af rammeaftalen, fremgår af vejledning til udfyldelse af skabelonen.  
 
Skabelonen er opbygget med udgangspunkt i kravene til indholdet i de kommunale redegørelser i Bekendtgørelsen om rammeaftaler (BEK nr. 36 af 
23/01/06). Hver målgruppe er som udgangspunkt på et overordnet målgruppeniveau. Skabelonen for 2010 giver mulighed for at udbyde svarene i 
forhold til en mere specifik målgruppeinddeling, som er nærmere beskrevet i målgruppernes tekstfelter. Dette for at kvalificere kommunernes 
tilbagemeldinger til Region Nordjylland, der senere skal samle kommunernes tilbagemeldinger.   
 
Kommunerne kan med fordel ligeledes tænke 3 overordnede temaer for hver (del-) målgruppe: rådgivning/vejledning, dagtilbud eller døgntilbud. 
Systematiseringen i de tekstmæssige besvarelser vil ligeledes bidrage til at kvalificere de samlede tilbagemeldinger til Region Nordjylland. 
 
Skabelonen er opdelt i følgende overordnede målgrupper:                Side 

1. Handicappede børn og unge (helårspladser)  4 

2. Psykisk handicappede voksne (helårspladser)  9 

3. Fysisk handicappede voksne (helårspladser)  15 

4. Sindslidende (helårspladser)  20 

5. Beskyttet beskæftigelse (helårspladser)  27 

6. Stofmisbrugere - omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven  32 

7. Alkohol- og metadonmisbrugere  37 

8. Voldsramte kvinder/Krisecentre (antal personer)  42 

9. Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer)  46 

10. Lands- og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser)  49 
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11. Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser)  54 

12. Forventninger til institutter og rådgivningsydelser  58 
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1. Handicappede børn og unge (helårspladser) 
Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år indenfor autismespektret, multihandicappede, døveblinde og døve samt sindslidende.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen  
Navn: Else Simonsen 
Stilling: afdelingsleder 
Direkte telefon: 9945 44 71 
Mail: Else.simonsen@99454545.dk 

 

1.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
 

      Forventet ændring1  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen 3-5 3-5 3-5 3-5005 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer 
systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (§ 32) eller døgntilbud (§ 67.2). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 
 

Brønderslev Kommune har behov for 2-3 specialbørnehavepladser i den nordlige del af regionen, idet man ikke ønsker at sende børnene langt fra 
deres bopæl for at benytte specialbørnehave.  
Endvidere er der behov for 1-2 flere pladser til døgnophold til handicappede børn/Unge 

                                                 
1 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
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1.2 

1.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
  
1.2.1. Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja: ___          Nej:  __x_ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgrupper beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
 
 

Tekstfelt  
 

 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
1.3.1. Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, 
som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de 
områder, som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_     Hvis ja, besvar venligst punkt 1.3.2: 
 
1.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 1.3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Beskrivelse af tiltag: 
 

 
1.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 

Tekstfelt  
 

 
 

1.4 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
1.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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1.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet  
ændring  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
               
Total for målgruppen     

 
 
 
Brønderslev Kommune har ikke umiddelbart behov for tilbud i andre regioner.  
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1.6 Enkeltmandsprojekter 

 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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2. Psykisk handicappede voksne (helårspladser) 
Målgruppen omfatter voksne udviklingshæmmede, voksne udviklingshæmmede med dom og voksne indenfor autismespektret.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Erik Bisgaard   
Stilling: Leder af Handicapområdet 
Direkte telefon: 99 45 58 32 
Mail: Erik. Bisgaard@99454545.dk 
 

2.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
 

 
      Forventet ændring2  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen 0 0 0 020005 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer 
systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse § 1033 og Aktiverings- og samværstilbud § 
104) eller døgntilbud (Midlertidige § 107 og Varige § 108). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for 
afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete 
institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 

                                                 
2 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
3 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. 
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I forhold til handicapområdets strategi for fremtiden arbejdes der hen imod at være selvforsynende indenfor alle tilbud, undtaget helt særlige eller 
specialiserede enkeltopgaver (max. 10%). 
 
Det giver følgende fordele. 

- tilbud tæt på borgerne 
- høj grad af indflydelse på økonomi og serviceniveau i tilbuddene 
- stor fleksibilitet og indflydelse i forhold til udvikling og tilpasning af tilbud i forhold til nuværende og fremtidige behov 
- udvikling af kompetence og viden indenfor området i kommunen 
- stor drifts fordele – langsigtet planlægning, faglig udvikling, m.m. 

 

 

 

2.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på 
det sociale område 

 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
2.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    _x__          Nej:  ___ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Boformen Cassiopeia: ( rammeaftaletilbud) 
 
Boformerne Skovglimt, og Malurtvej omfattede i rammeaftalen for 2009 henholdsvis 15 og 6 pladser. Boformerne var indrettet i ældre og utidssvarende 
bygninger. Der er ikke venteliste til boformerne. Boformerne er pr. 1. februar flyttet til et nybyggeri. Opholdet sker efter almenboligloven.  
 
I samme forbindelse er behovet for pladser blevet revurderet, således at der fremadrettet er 18 pladser for ældre udviklingshæmmede med demens, og for 
udviklingshæmmede med et lavt udviklingstrin, og væsentlige funktionsnedsættelser. 
Det er fremadrettet muligt at købe råd og vejledningen vedr. specialviden om målgruppen ældre udviklingshæmmede med demens.  
 
 

2.3 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
2.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
2.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

Beskrivelse af tiltag:  
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2.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

 
 

 
 

2.4 Bekendtgørelsens § 2 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning Rammeaftalen 
 
2.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    x___          Nej:  ___      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 

Kommunerne har i forlængelser af Sundhedsloven i større omfang overtaget genoptræningsforpligtigelsen, hvilket bevirker en øget efterspørgsel af 
pladser.  
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2.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 

 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet  
ændringer  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x   x 
Total for målgruppen     

 
Tekstfelt  
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2.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    _x__          Nej:  ___      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

 
 

Boformen Smalbyvej: (kommunalt tilbud) 
 
Der er oprettet to pladser til genhusning for udviklingshæmmede med lavt udviklingstrin, og uden sociale kompetencer og behov. Genhusningen forventes at 
vare op til to år. Den fremtidige placering af pladserne forventes afklaret inden 2010. Det overvejes om pladserne skal etableres som et specialprojekt. 
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3. Fysisk handicappede voksne (helårspladser) 
Målgruppen omfatter fødselshjerneskadede (spastikere), senhjerneskadede, døve med yderligere funktionsnedsættelser, døvblinde og øvrige4

 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Erik Bisgaard 
Stilling: Leder af Handicapområdet 
Direkte telefon: 99 45 58 32 
Mail: Erik.Bisgaard@99454545.dk 
 
 

3.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
 

 
      Forventet ændring5  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen 0 0 0 00005 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer 
systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse § 1036 og Aktiverings- og samværstilbud § 
104) eller døgntilbud (Midlertidige § 107 og Varige § 108). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for 
afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete 
institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 

                                                 
4 Del-målgruppen ”øvrige” skal nærmere defineres, hvis kommunen beskriver forventninger indenfor gruppen 
5 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
6 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. 
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Tekstfelt  

 

3.2 

3.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på 
det sociale område. 

 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
3.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  x__ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

 
 

Tekstfelt 

 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
3.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
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Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
3.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

Beskrivelse af tiltag 
Brønderslev kommune har ikke iværksat tiltag som vil påvirke behovet for antal pladser. I forlængelse af ændringen i Sundhedsloven som betyder, at 
kommunen overtager genoptræningsopgaven. Det behov som vil opstå i den forbindelse vil blive løst med kommunale pladser.   
 

 
3.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

 

 
 

3.4 Bekendtgørelsens § 2 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
3.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  x___      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
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 Tekstfelt  
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3.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x   x 
Total for målgruppen     

 
Tekstfelt  
 
 
 

3.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   
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Ja:    ___          Nej:  _x_      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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4. Sindslidende (helårspladser) 
Målgruppen defineres som personer med langvarige sindslidelser, der tillige har enten andre sideproblemer (f.eks. misbrug, demens, hjerneskade og/el. 
somatiske lidelser), en dom eller har en udadreagerende adfærd. Herudover kan der være et miks mellem de, der har sideproblemer og 
udadreagerende adfærd.  
 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Ellen Badstue 
Stilling: Socialpsykiatrileder 
Direkte telefon: 96 45 58 41 
Mail: Ellen.badstue@99454545.dk 
 
 

4.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
 

       Forventet ændring7  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen 0 0 0 000000

 
 
 
 
 

Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer 
systematiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse § 1038 og Aktiverings- og samværstilbud § 
104) eller døgntilbud (Midlertidige § 107 og Varige § 108). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for 
afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete 
institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
                                                 
7 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
8 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. 
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Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boformen Hedebo. 
 
Brønderslev Kommune ønsker en større kontinuitet. i tilbuddene, hvilket bevirker at Brønderslev kommune ønsker en forhandling om fordeling af 
§ 107 og § 108 pladser med regionen og de øvrige kommuner. Dette med henblik på at Brønderslev kommune arbejder hen imod at blive 
selvforsynende indenfor psykiatriområdet (90%). Vi forventer en forhandling i starten af 2009, således at der kan påbegyndes en glidende 
overgang.  
 
Der forventes ingen ændringer indenfor den samlede ramme indenfor regionen, det er et rent fordelings spørgsmål. 
 
Hensigten er at arbejde hen i mod, at boformen Hedebo bliver såvel en § 107 institution (midlertidigt tilbud) og en § 108 institution 
(Længerevarende tilbud). 
 
Endvidere er det på sigt hensigten, at der skal ske en ombygning af boformen Hedebo, således at de nuværende 1-rums boliger bliver til 2-rums 
boliger. 
 
Brønderslev kommune oplever, at der  er en øget vækst i ungegruppen, som har  specielle  behov,, der skal ydes støtte til. For at imødegå dette 
behov er det hensigten, at der henover tid skal være en gruppe specielt til unge. 
  
Afklaringsboliger 
Derudover er der overvejelser omkring at etablere 4 afklaringsboliger med henblik på at psykisk syge borgere kan få en periode til afklaring af, 
om de kan bo i egen bolig/bofællesskab inden eventuel flytning til en døgninstitution.  
 
Døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – De skæve eksistenser 
Der er  p.t. ikke et regionalt  tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, herunder borgere, der evt. er hjemløse. Brønderslev Kommune vil  på sigt 
arbejdet på at oprettet et døgntilbud, hvor der kan skabes mulighed for overnatning i en periode, som ikke er nærmere fastsat. Opholdet skal 
bl.a. være med til at skabe stabilitet for den enkelte borger. Det forventes at tilbuddet vil være et kommunalt tilbud med 6 pladser.   
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Center for ”Aktiv livsstil”. 
I Brønderslev kommune etableres der et tilbud udenfor rammeaftalen, center for ”Aktiv livsstil”,(dagtilbud) hvor målgruppen er borgere mellem 
18-40 år, der: 

• Har sindslidelser, følelses, adfærds-og tænkningsmæssige forstyrrelser, som ikke har et udtalt sideløbende aktivt misbrug 
• Har komplekse støttebehov 
• Har selvskadende adfærd 
• Har behov for massiv støtte for at etablere færdigheder i at mestre eget liv 
• Bor i eget hjem, og ikke ønsker at bo på en døgninstitution. 

 
Tilbuddets afsæt er, at der gives intensiv individuel pædagogisk støtte, jfr. servicelovens § 85 og § 104, med henblik på at styrke borgerens 
mulighed for, i så vid udstrækning som muligt, at kunne mestre hverdagslivet i egen bolig, herunder opnå sociale færdigheder og skabe netværk. 
Initiativet tilrettelægges med afsæt i, at borgere, uden dette tilbud, skulle på en døgninstitution, og derfor har et væsentligt støtte behov for 
støtte end der almindeligvis gives jfr. servicelovens § 85. Der arbejdes helhedsorienteret via et tæt samarbejde mellem støtte i eget hjem og 
træningscentret, konkretiseret ved at de medarbejdere der yder støtte i eget hjem, også er medarbejdere i center for ”Aktiv livsstil”. 
 
Forskellige temaer igangsættes med henblik på at imødekomme de udfordringer, som er afsættet for borgerens visitering til tilbuddet. 
Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte borgeres ressourcer, med afsæt i en kognitiv anerkendende, ressource orienteret tilgang. Derved 
skabes det rum, hvor den pågældende borger kan udvikle færdigheder og tilegne sig nye kompetencer. Flerfagligheden er helt central, ligesom 
forskellige terapeutiske tilgange er udgangspunktet. Konkret til drama, musik,-krops-,kunst og bevægelsesterapi anvendes m.v. 
 
Det forventes, at dette tilbud på længere sigt vil betyde et fald i efterspørgslen af døgntilbud.  
 
Telefonrådgivning. 
Pr. 1. februar 2009 blev der oprettet en telefonrådgivning i tidsrummet kl. 16.00-23.00 alle ugens dage. 
Formålet er: 

• At medvirke til tryghed 
• At rumme vanskelige perioder i livet via samtaler. 

 
Rådgivningen indeholder ikke: 

• Behandlingsmæssigt ansvar 
• Hjemmebesøg 
 

Akutstue. 
Der er igangsatte et stykke arbejde med henblik på at etablere 1 akutstue til kommunens borgere. Materialet er endnu ikke færdigbehandlet. Det 
vil være sådan, at akutstuen ikke erstatter en indlæggelse. Der skal visiteres til akutstuen, som er et tilbud udenfor rammeaftalen.  
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4.2 

4.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på 
det sociale område. 

 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
4.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    _x__          Nej: ___ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

 
 

Mangler tilbud til personer med ADHD, Asperger, OCD og autister

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
4.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    __x_          Nej:  ___     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
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4.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 

 
 Beskrivelse af tiltag: 

 
Center for ”Aktiv livsstil”. 
I Brønderslev kommune etableres der et tilbud udenfor rammeaftalen, center for ”Aktiv livsstil”,(dagtilbud) hvor 
målgruppen er borgere mellem 18-40 år, der: 

• Har sindslidelser, følelses, adfærds-og tænkningsmæssige forstyrrelser, som ikke har et udtalt sideløbende aktivt 
misbrug 

• Har komplekse støttebehov 
• Har selvskadende adfærd 
• Har behov for massiv støtte for at etablere færdigheder i at mestre eget liv 
• Bor i eget hjem, og ikke ønsker at bo på en døgninstitution. 

 
Tilbuddets afsæt er, at der gives intensiv individuel pædagogisk støtte, jfr. servicelovens § 85 og § 104, med henblik på at 
styrke borgerens mulighed for, i så vid udstrækning som muligt, at kunne mestre hverdagslivet i egen bolig, herunder opnå 
sociale færdigheder og skabe netværk. 
Initiativet tilrettelægges med afsæt i, at borgere, uden dette tilbud, skulle på en døgninstitution, og derfor har et væsentligt 
støtte behov for støtte end der almindeligvis gives jfr. servicelovens § 85. Der arbejdes helhedsorienteret via et tæt 
samarbejde mellem støtte i eget hjem og træningscentret, konkretiseret ved at de medarbejdere der yder støtte i eget 
hjem, også er medarbejdere i center for ”Aktiv livsstil”. 
 
Forskellige temaer igangsættes med henblik på at imødekomme de udfordringer, som er afsættet for borgerens visitering 
til tilbuddet. Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte borgeres ressourcer, med afsæt i en kognitiv anerkendende, 
ressource orienteret tilgang. Derved skabes det rum, hvor den pågældende borger kan udvikle færdigheder og tilegne sig 
nye kompetencer. Flerfagligheden er helt central, ligesom forskellige terapeutiske tilgange er udgangspunktet. Konkret til 
drama, musik,-krops-,kunst og bevægelsesterapi anvendes m.v. 
 
Det forventes, at dette tilbud på længere sigt vil betyde et fald i efterspørgslen af døgntilbud.  
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4.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

Tekstfelt  
Brønderslev Kommunes ønsker indenfor socialpsykiatriområdet i perioden 2008 - 2014 at 

- styrke af indsatsen i eget hjem 
- ombygning/tilbygning af Hedebo – ændring af antallet af pladser og pladstyper 

Vi forventer fortsat at skulle købe pladser til følgende gruppe: 
- borgere med sindslidelser, der er meget udadreagerende 

 
Døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – De skæve eksistenser 
Der er p.t. ikke et regionalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, herunder borgere, der evt. er hjemløse. Brønderslev Kommune vil på sigt 
arbejdet på at oprettet et døgntilbud, hvor der kan skabes mulighed for overnatning i en periode, som ikke er nærmere fastsat. Opholdet skal bl.a. 
være med til at skabe stabilitet for den enkelte borger. Det forventes at tilbuddet vil være et kommunalt tilbud med 6 pladser.   
 

 

4.4 

4.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
4.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    _x__          Nej:  ___      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 

Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 

Tekstfelt  
Sundhedsaftalen og Masterplanen indenfor psykiatriområdet med kortere indlæggelser har bevirket, at der er et ændret behov for tilbud. Endviderer  
er Brønderslev Kommune er bekymret for udviklingen af ventelisterne på behandlingstilbud til børn og unge.  
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Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes røget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer 

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x   x 
Total for målgruppen     

 
 
Tekstfelt 
 
 
 
 

 

4.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
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5. Beskyttet beskæftigelse (helårspladser) 
Målgruppen omfatter tilbud om beskyttet beskæftigelse efter § 103, der er placeret på revalideringsinstitutioner. Øvrige oplysninger efter § 103 
besvares under de respektive målgrupper.  
 
Ydermere skal tilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen IKKE medtages, da de ikke er omfattet af KAN-området og rammeaftalen.  
 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Else Lodberg 
Stilling: Souschef Visitationen 
Direkte telefon:9945 5780 
Mail: Else.lodberg@99454545.dk 
 
 

5.1 

                                                

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2009-2012. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
 
 

      Forventet ændring9  

Tekstfelt  
 
 
 

 
9 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
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      2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen 0 0 0 000000  
 
 
 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 
§ 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes 
beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

5.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
5.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 

 
Tekstfelt 
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5.3 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
5.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
5.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

Beskrivelse af tiltag: 
 

 
5.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

Tekstfelt  
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5.4 

5.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
5.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
 
 
 

 
 

Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
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 Tilbuds 

navn 
Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer 

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x   x 
Total for målgruppen     

 
 
Tekstfelt 
 
 
 
 

 
 

5.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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6. Stofmisbrugere - omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven  
 

Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Annie B. Frandsen 
Stilling: Socialcenterleder 
Direkte telefon: 99 454566 
Mail: Annie.B.Frandsen@99454545.dk 
 
 

6.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
Kommunen skal sætte kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer til det faktiske forbrug i 2008 for årene 2010-2013 i forhold til 
kommunens forventninger til henholdsvis udredning, ambulant behandling, dagbehandling og efterbehandling i døgnregi.  
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 
 Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret 
Udredning             
Ambulant 
behandling 

X   X   X   X   

Dagbehandling X   X   X   X   
Efterbehandling 
i døgnregi 

   
X 
 

   
X 

   
X 

   
X 

 
 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Tekstfelt  
 Brønderslev har pr. 01.01.09 hjemtaget opgaven vedr. udredning. Det er således ikke en ydelse Brønderslev 
Kommune køber fra regionen. 

 
 

6.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
6.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    _x__          Nej:  ___ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

 
 
 

Tekstfelt 
Brønderslev Kommune har ønske om, at tilbud om ambulant- og dagbehandling tilbydes mere lokalt, idet vores erfaring er, at målgruppen ikke er 
særlig mobil. Mange i målgruppen har vanskeligt ved at transporteret sig til Hjørring eller Frederikshavn.  Ligeledes har vi et ønske om, at der sker 
en differentiering af tilbuddene på den måde, at gruppen aldersopdeles i behandlingstilbuddene. Det er vores erfaring, at de yngre – med evt. et 
stofmisbrug, der er startet i weekenderne (eksempelvis unge under uddannelse) – ser sig selv i en helt anden situation end de ældre stofmisbrugere. 
Det opleves, at der er nogle unge, hvor der er behov for at der arbejdes med motivationen og/eller hvor der er behov for en mere socialpædagogisk 
indsats. 
Det kunne være ønskeligt, at der kunne etableres et tilbud, hvor der er mulighed for at tilbyde misbrugsbehandling til misbrugere, hvor der ligeledes 
er tegn på psykiske problemstillinger, da denne målgruppe ofte afvises både i psykiatrisk regi og i misbrugscentret. 
 
Der er generelt behov for at der etableres motivationsgrupper, som ledes af personale med specialviden indenfor misbrug og pædagogisk erfaring 
med at arbejde efter motivationsfremmende metoder. Vi forventer at der iværksættes et tilbud inden udgangen af 2009. 
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Døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – De skæve eksistenser 
Der er p.t. ikke et regionalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, herunder borgere, der evt. er hjemløse. På sigt vil der blive arbejdet 
på at oprettet et døgntilbud, hvor der kan skabes mulighed for overnatning i en periode, som ikke er nærmere fastsat. Opholdet skal bl.a. 
være med til at skabe stabilitet for den enkelte borger. Det forventes at tilbuddet vil være et kommunalt tilbud med 6 pladser.   
 

 
 
 
 
 

6.3 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
6.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    X__          Nej:  ___     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
6.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
 Beskrivelse af tiltag:  

Brønderslev Kommune meldte i 2008 ud, at kommunen ville hjemtage 2 områder: Udredning og substitutionsbehandling. Disse opgaver er 
hjemtaget h.h.v. den 1. januar og 1. februar 2009. Der er i forbindelse med oprettelsen af anonym rådgivning på begge rådhuse oplevet en 
stor søgning med øget ønske om iværksættelse af behandling. Der forventes således øget behov for ambulant- eller dagbehandling.  

 
 
 
 
 
 

6.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 

 
Beskrivelse af tiltag:  
Brønderslev Kommune meldte i 2008 ud, at kommunen ville hjemtage 2 områder: Udredning og substitutionsbehandling. Disse opgaver er 
hjemtaget h.h.v. den 1. januar og 1. februar 2009. Der er i forbindelse med oprettelsen af anonym rådgivning på begge rådhuse oplevet en 
stor søgning med øget ønske om iværksættelse af behandling. Der forventes således øget behov for ambulant- eller dagbehandling.  
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6.4 

6.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
6.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    X__          Nej:  ___      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x   x 

 
Døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – De skæve eksistenser 
Der er p.t. ikke et regionalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, herunder borgere, der evt. er hjemløse. På sigt vil der blive arbejdet 
på at oprettet et døgntilbud, hvor der kan skabes mulighed for overnatning i en periode, som ikke er nærmere fastsat. Opholdet skal bl.a. 
være med til at skabe stabilitet for den enkelte borger. Det forventes at tilbuddet vil være et kommunalt tilbud med 6 pladser.   
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Total for målgruppen     

 
 
Tekstfelt 
 
Det er hovedsageligt hos private behandlingsinstitutioner at Brønderslev Kommune køber pladser.  
 
 

 
 

6.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _X__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 

Tekstfelt  
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7. Alkohol- og metadonmisbrugere  
Alkohol- og metadonområdet, der er en del af sundhedsområdet, vil i forbindelse med rammeaftalen blive indarbejdet som et bilag, idet de er tæt 
forbundet med ydelserne på misbrugsområdet. Det vil dog kun gælde for de alkohol- og metadontilbud, der drives af Region Nordjylland, da Aalborg 
kommune har overtaget tilbudene i forhold til egne borgere. 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Annie B. Frandsen 
Stilling: Socialcenterleder 
Direkte telefon: 99 45 45 66 
Mail: Annie.B.Frandsen@99454545.dk 
 

7.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
Kommunen skal sætte kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer i forhold til det faktiske forbrug i 2008 for årene 2010-2013 i 
forhold til kommunens forventninger til de angivende tilbud.  
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 
 Flere mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere Mindre uændret 
Udredning             
Udredning i døgnregi   X   X   X   X 
Ambulant behandling X   X   X   X   
Dagbehandling X   X   X   X   
Døgnbehandling i Vrå X   X   X   X   
Substitutionsbehandling 
(Apotekerforeningen) 

            

Substitutionsbehandling 
(Med værested)  

            

Substitutionsbehandling 
(uden værested) 

            

Familiekurser   X   X   X   X 
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Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 
 

Brønderslev Kommune har pr. 01.februar 2009 hjemtaget substitutionsbehandlingen. Der er i forbindelse med oprettelsen af 
anonym rådgivning på begge rådhuse oplevet en stor søgning med øget ønske om iværksættelse af behandling. Der forventes 
således øget behov for ambulant-, dag- eller døgnbehandling på alkoholområdet. 
 

7.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
7.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    _X__          Nej:  ___ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Det kunne være ønskeligt, at der etableres et tilbud, hvor der er mulighed for at tilbyde misbrugsbehandling til misbrugere, hvor der 
ligeledes er tegn på psykiske problemstillinger, da denne målgruppe ofte afvises både i psykiatrisk regi og i misbrugscentret. 
Der er generelt behov for, at der etableres motivationsgrupper, som ledes af personale med specialviden indenfor misbrug og 
pædagogisk erfaring med at arbejde efter motivationsfremmende metoder. 
Ligeledes er der brug for, at der kan tilbydes behandling til personer, som ikke kan profitere af den kognitive behandlingsmodel. Mere 
fleksibilitet i behandlingstilgangen kunne være ønskeligt. 
 
Døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – De skæve eksistenser 
Der er p.t. ikke et tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, herunder borgere, der evt. er hjemløse. På sigt vil der blive arbejdet på at 
oprettet et døgntilbud, hvor der kan skabes mulighed for overnatning i en periode, som ikke er nærmere fastsat. Opholdet skal bl.a. 
være med til at skabe stabilitet for den enkelte borger. Det forventes at tilbuddet vil være et kommunalt tilbud med 6 pladser.   
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Døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – De skæve eksistenser 
Der er  p.t. ikke et regionalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, herunder borgere, der evt. er hjemløse. På sigt vil der blive arbejdet på 
at oprettet et døgntilbud, hvor der kan skabes mulighed for overnatning i en periode, som ikke er nærmere fastsat. Opholdet skal bl.a. være 
med til at skabe stabilitet for den enkelte borger. Det forventes at tilbuddet vil være et kommunalt tilbud med 6 pladser.   
 

Tekstfelt  
 

7.3 

7.4 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
7.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    x___          Nej:  ___     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
7.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
 
 
 
 
 

 
7.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
7.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
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Ja:    _x__          Nej:  ___      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer 

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     X   X   X   x 
Total for målgruppen     

 
 
Tekstfelt 
Der anvendes hovedsageligt private leverandører. 
 

Tekstfelt  
Sundhedsaftalen samt psykiatriplanen bevirker en ændring i tilbudsbehov. Det skal sikres, at  de 
uhensigtsmæssige indlæggelser begrænses.   
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7.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  X__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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8. Voldsramte kvinder/Krisecentre (antal personer) 
Målgruppen omfatter § 109 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Annie B. Frandsen 
Stilling: Socialcenterleder 
Direkte telefon: 99 45 45 66 
Mail: Annie.B.Frandsen@99454545.dk 
 

8.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Visitationen til krisecentrerne sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere præcist 
hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Kommunen skal derfor lægge særlig vægt på i tekstfeltet at beskrive, om man forventer 
ændringer i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af disse tilbud. Hvis der forventes ændringer, skal disse begrundes. Kommunen bedes sætte 
kryds i nedenstående skema på baggrund af deres forventninger til fremtidige forbrug. 
 
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 

Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Total for 
målgruppen   X   X   X   X 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 
 

Budgettet på området er først blevet samlet i 2008, så der vil først i løbet af 2009 kunne ses, hvorvidt der er tegn på, om behovet har været 
stigende eller faldende. Indtrykket er dog, at det har været uændret.  
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8.2 

8.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
8.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

 
 

Tekstfelt 

 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
8.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
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8.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 

 
Beskrivelse af tiltag: 
 

 
 
 

 
8.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

 
Tekstfelt   

8.4 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
8.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _X__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 

Tekstfelt  
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8.5 Enkeltmandsprojekter 

 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  X__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter. F.eks.  
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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9. Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer) 
Målgruppen omfatter forsorg/herberg (§110), alternativ plejehjem (§§107 og 108) samt misbrugere med sindslidelse (§§104, 107 og 110) 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Annie Brødslev Frandsen 
Stilling: Socialcenterleder 
Direkte telefon:99 45 45 66 
Mail:Annie.B.Frandsen@99454545.dk 
 

9.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Visitationen til forsorgsområdet sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere 
præcist hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Kommunen skal derfor lægge særlig vægt på i tekstfeltet at beskrive, om man 
forventer ændringer i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af disse tilbud. Hvis der forventes ændringer, skal disse begrundes i tekstfeltet under 
skemaet.  
 
Kommunen bedes sætte kryds i nedenstående skema på baggrund af deres forventninger til fremtidige forbrug. 
 
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 

Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Total for 
målgruppen   x   x   x   x 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – De skæve eksistenser 
Der er p.t. ikke et regionalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, herunder borgere, der evt. er hjemløse. På sigt vil der blive arbejdet på at 
oprettet et døgntilbud, hvor der kan skabes mulighed for overnatning i en periode, som ikke er nærmere fastsat. Opholdet skal bl.a. være med 
til at skabe stabilitet for den enkelte borger. Det forventes at tilbuddet vil være et kommunalt tilbud med 6 pladser.  Der vil være tale om et 
kommunalt tilbud udenfor rammeaftalen og det vil ikke oprettes som § 107. Tilbuddet forventes etableret i 2009.  
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9.2 

9.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
9.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    _x__          Nej:  ___ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 
 

Brønderslev kommune ønsker pladser til afrusning. Endvidere ønsker Brønderslev Kommune at der sker et øget og formaliseret samarbejde 
om udskrivning fra tilbud mellem handlekommune og hjemkommune. Dette kunne evt. ske via hjemkommunens deltagelse i midtvej 
samtaler, således der sker en planlægning med udskrivning i samarbejde med hjemkommunen.  

 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning inden for 
Serviceloven 

 
9.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
9.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 

 
 Beskrivelse af tiltag: 
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9.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 

 
Tekstfelt   

 
 

9.4 

9.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
9.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    __x_          Nej:  ___      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
Sundhedsaftalen og Psykiatriplanen har betydning for etableringen af afrusningspladser, idet det vurderes at kunne medføre en positiv effekt 
i forhold til at hindre indlæggelser grundet psykiske og adfærdsmæssige ændringer pga. misbrug af alkohol og psykofarmaka..  

Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
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10. Lands- og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser) 
Målgruppen omfatter børn og unge hvor kommunen er både handle- og betalingskommune10, voksne i tilbud udenfor Region Nordjylland og voksne i 
tilbud indenfor Region Nordjylland.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Else Simonsen 
Stilling: Sekretariatetsleder  
Direkte telefon: 9945 44 71 
Mail: else.simonsen@99454545.dk 
 

10.1 

                                                

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Regionerne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Opgørelsen 
over de lands- og landsdelsdækkende institutioner udarbejdes derfor særskilt i redegørelsen. En liste over de lands- og landsdelsdækkende institutioner 
er vedlagt vejledningen til skabelonen.  
 
I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet.  
 
Særligt skal kommunen være opmærksom på følgende systematik i besvarelsen: 

- For tilbud til børn og unge, hvor kommunen både er handle- og betalingskommunen, skal beskrives begrundelser for afvigelser i forhold til 
kommunens hidtidige forbrug af pladser på de lands- og landsdelsdækkende institutioner.  

- For tilbud til voksne på institutioner UDENFOR region Nordjylland skal begrundelser beskrives, såfremt kommunen forventer ændringer i 
behov for anvendelse af pladser på en institution. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring (øget eller 
reduceret anvendelse), i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af denne institution i en anden region. Såfremt dette er uændret, vil det 
nuværende forbrug blive indberettet af brugerens handlekommune i den anden region.  

- For tilbud til voksne på institutioner INDENFOR region Nordjylland skal beskrives begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens 
hidtidige forbrug af pladser på disse tilbud. 

 
 

 
 

 
10 Målgruppen omfatter ikke børn og unge under 18 år, der er anbragt på en sikret institution; jf. § 67.3. Denne målgruppe har selvstændigt punkt i det efterfølgende. 
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      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 
 Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret 
Institut for Blinde og 
Svagtsynede, 
Københavns 
Kommune 

  X   X   X   X 

Synscenter Refsnæs, 
Region Sjælland 

  X   X   X   X 

Døvblindecentret, 
Region Nordjylland 

  X   X   X   X 

Epilepsi, Kolonien 
Filadelfia, Region 
Sjælland 

  X   X   X   X 

Center for 
Døve/Gladsaxe 
Kommune 

  X   X   X   X 

Ålborgskolen, Region 
Nordjylland 

  X   X   X   X 

Fredericiaskolen, 
Region Syddanmark 

  X   X   X   X 

Børneklinikken, 
Københavns 
Kommune 

  X   X   X   x 

Kofoedsminde,  
Storstrøms Amt/ 
Region Sjælland 

  X   X   X   X 

Bakkegården/Region 
Sjælland  

     X   X   X 

Stevnsfortet/ Region 
Sjælland 

  X   X   X   X 

Egely/ Region 
Syddanmark 

  X   X   X   X 

Sølager/ Region 
Hovedstaden 

  X   X   X   X 

Grenen/ Region 
Midtjylland 

  X   X   X   X 

Koglen/ Region 
Midtjylland 

  X   X   X   X 

Sønderbro/   X   X   X   X 
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Københavns 
kommune  

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 
 

Voksenområdet: Der er et meget, meget begrænset behov. 
Vedr. Børn- og unge: Der vil være tale om lejlighedsvis behov for en plads, som opstår ved konkret behov.  
 

 
 

10.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
10.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  x___ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

 
 

Tekstfelt 
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Beskrivelse af tiltag: 
 

Tekstfelt  
 

10.3 

10.4 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
10.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, 
som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de 
områder, som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
10.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
 
10.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

 
 

Bekendtgørelsens § 2 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
10.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring 
rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af 
sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
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Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.5 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
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Tekstfelt  
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11. Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser) 
Målgruppen omfatter børn og unge under 18 år, som placeres i sikrede afdelinger efter Lov om Social Service § 67 stk. 3 og som opfylder betingelserne 
herfor i Socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Else Simonsen 
Stilling: Afdelingsleder 
Direkte telefon: 99 45 44 71 
Mail: else.simonsen@99454545.dk 

 

11.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Regionerne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på sikrede institutioner til børn og unge. Opgørelsen over 
forventningerne til det fremtidige behov opgøres derfor særskilt i redegørelsen. 
 
I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet, jf. § 2 stk. 2.  
 
Særligt skal kommunen være opmærksom på at beskrive: 

- Begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen.  
- Såfremt kommunen forventer ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen, skal dette beskrives og begrundes (også 

selv om der ikke er afvigelse i den samlede anvendelse af tilbud til målgruppen). 
 

      Forventet ændringer  
     2010 2011 2012 2013 

Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Total for 
målgruppen             

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Med den størrelse Brønderslev Kommune har er det svært at angive præcise oplysninger på forventede ændringer. Det er den enkelte situation, 
der afgør, hvornår der opstår et behov.  
 

 

11.2 

11.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som 
kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
11.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke 
målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

 
 

Tekstfelt 

 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
11.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, 
som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de 
områder, som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
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11.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. 
Beskrivelsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

Beskrivelse af tiltag: 
 

 
11.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

Tekstfelt  
 

 
 

11.4 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
11.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring 
rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af 
sundhedsaftaler eller planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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11.5 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre 
enkeltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og 
stordriftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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12. Forventninger til institutter og rådgivningsydelser  
I nedenstående skema bedes kommunen sætte kryds ud for de tilbud/ydelser, som kommunen forventer at anvende i 2010 og frem. Der er alene tale 
om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at anvende tilbudet11.  Der sættes kryds ved ønsket anvendelse. 

 
 
 
 

Institution Tilbudstype og  
Lovgrundlag 

Driftsh
erre 

Finansiering  
2010 

Forventes 
2011 

i 
2012 

 
2013 

        

 Døvblindecentret Vejledning – børn § 11 og 
bek. Nr.781 af 6. juli 2006 
 

Region 
Nordjyl
land 

Objektiv     

  Specialrådgivning/ 
konsulentbistand til 
voksne § 12.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X x 
 

x x 
 

 Aalborgskolen Småbørnsvejledning og  
–rådgivning § 11  
 

Region 
Nordjyl
land 

Objektiv     

 Høreinstituttet 1.a. Generel rådgivning og 
information12 13 §§ 10 og 
12. 

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

x x x X 

  2.a. Udredning af 
høreproblemer §§ 10, 12, 
112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

                                                 
11 En bindende aftale mellem kommunen og Region Nordjylland vil ske på et særskilt aftale-ark for de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnementsordning. 
12 Nummereringen angiver ydelsespakkens nummer i bilag 2 i rammeaftalen for 2009.  
13 På Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi og Taleinstituttet kan mange ydelsespakker tilbydes både efter serviceloven og undervisningslovgivning. Derfor vil mange af de nævnte 
ydelsespakker også indgå den kommunale redegørelse for specialundervisningsområdet. 
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 Institution Tilbudstype og  Driftsh Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag erre 2010 2011 2012 2013 
        

  2.b. Løsning af 
høreproblemer omkring 
aktivitet og deltagelse i 
samfundslivet §§ 10, 12, 
112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

  2.c. Udredning 
afhøreproblemer i fht. 
arbejdsmarked og 
uddannelse §§ 10, 12, 112 
og 113 

Region 
Nordjyl
land 

Takst + 
Abonnemen

t 

X X X X 

  2.d. Socialfaglig 
specialrådgivning i 
forbindelse med 
arbejdsmarkedsrelaterede 
problemer afledt af 
høreproblemer §§ 10, 12, 
112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst + 
Abonnemen

t 

X X X X 

  2.g. Cochlea implanterede 
§§ 10, 12, 112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

  2.h. Tinnitus §§ 10, 12, 
112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

  Institut for Syn og 
Teknologi 

1.a. Generel rådgivning og 
information §§10, 11 og 
12.  

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

x x x x 

    

2.a. Småbørnsområdet (0-
6 år) §§ 10, 11, 112 og 
113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst + 
Abonnemen

t 

    

    

2.b. Skoleelever (6-18 år) 
§§ 10, 11, 112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst + 
Abonnemen

t 
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 Institution Tilbudstype og  Driftsh Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag erre 2010 2011 2012 2013 
        

    2.c. Unge (18-23 år) §§ 
10, 12, 112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst + 
Abonnemen

t 

X X X X 

    

2.d. Voksne (18-65 år) – 
integration og fastholdelse 
på arbejdsmarkedet §§ 
10, 12, 112 og 113.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst + 
Abonnemen

t 

X X X X 

    2.e. Voksne (18 - år) §§ 
10, 12, 112 og 113.  
 

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

   2.f. Personer med 
medicinskoptisk 
definerede, varige 
øjenlidelser §§ 10, 12 og 
112. 

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

 Taleinstituttet - 
Hjerneskadecentret 

1.a, 1.b og 2.a. Generel 
rådgivning og information   
og 1. udredning §§ 10, 12 
85, 86 og 102 

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 
 

2a 
Takst + 

Abonnemen
t 

x x x x 

  2.b. Tværfaglige 
optrænings-
/rehabiliteringstilbud i 
gruppe §§ 85, 86 og 102.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

  2.c. Individuelle 
tværfaglige optrænings-
/rehabiliteringstilbud §§ 
85, 86 og 102.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

  2.d. Pårørendetilbud §§ 10 
og 12.  
 

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 
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 Lovgrundlag erre 2010 2011 2012 2013 
        

  2.e. Supervision til 
professionelle §§ 10 og 
12.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst X X X X 

 Taleinstituttet 2.f.1 og 2.f.2. Børn og 
unge med erhvervet 
hjerneskade § 11.  

Region 
Nordjyl
land 

Takst + 
Abonnemen

t 

    

 Misbrugsområdet Baggrundstemaet til 
gravide misbrugere 
 
Gravide kvinder med 
nuværende eller tidligere 
misbrugsproblemer 

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

x x x x 

  Forebyggende indsats på 
ungdomsuddannelserne 
 
Elever på tekniske skoler, 
produktionsskoler, 
handelsskoler og 
gymnasier 

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

X X X X 

  Forældrerådgivning 
 
Forældre og pårørende 

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

X X X X 

  Kursusvirksomhed og 
undervisning 
 
 

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

X X X X 

  Nøglepersonkorps i 
nordjyske kommuner 
 
Kommunerne i Nordjylland 
(minus Aalborg kommune)

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

X X X X 
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  Nøglepersonkorps på 
nordjyske 
ungdomsuddannelser 
 
Lærere, vejledere og 
ledere på 
ungdomsuddannelserne 
(gymnasium, 
handelsskoler, tekniske 
skoler og 
produktionsskoler) i 
Nordjylland 

 
 

Trækningsr
et 

X X X X 

  Anonym rådgivning, 
vejledning, udredning og 
alkoholbehandling 

Region 
Nordjyl
land 

Trækningsr
et 

X X X X 

  Rådgivning og vejledning 
om stofmisbrug 

Region 
Nordjyl
land  

Trækningsr
et 

X X X X 
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