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Socialtilsyn Nord – Budget 2020: 
 

 

Læsevejledning: På grund af Økonomiaftalens forsinkelse, og endnu ikke modtaget materiale om pris og 

lønfremskrivning for 2020, er Budget 2020 for Socialtilsyn Nord udarbejdet i 2019 priser. Budget 2020 fremskrives til 

2020 niveau, når PL-reguleringen for 2020 kendes. 

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2020, der medfører et fald i budgettet på 1,9%, eller 

kr. 667.396 (i 2019 priser).  

Budget 2020, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer: 

• Ændret lovgivning på plejefamilieområdet hvor formålet er, at sikre mere kvalitet i 

plejefamilieanbringelser. 

• Den samlede opgaveportefølje for plejefamilieområdet er blevet mindre, hvorimod der er 

tale om en lille tilvækst i antallet af tilbud. 

• Indregning af overført overskud fra Budget 2018 på 1,0 mio. kr.  

Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor alle de omkostninger der 

anvendes til at udføre tilsynet, finansieres af kommunerne efter objektive kriterier 

(plejefamilieområdet), og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen). 

 

Udvikling i opgaver: 

Udvikling i tilsynets opgaver fra Budget 2019 til Budget 2020: 

Antalsforudsætning: 

 År 2019 År 2020 

Plejefamilier 1.100 1.050 

Plejefamilier, nygodkendelser 135 100 

Tilbud 283 295 

Tilbud, nygodkendelser 15 15 

Godkendelse  BPA virksomheder 4 3 

 

For Budget 2020 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 1.050 plejefamilier samt 100 

nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 295 tilbud, samt 15 nygodkendelser. 

For  plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilie 6,9% eller 85 plejefamilier, 

mens der på tilbudsområdet er tale om en stigning i antallet af tilbud på 4,0% eller 12 tilbud. 

For BPA virksomheder er forventningerne til 2020, at 3 BPA-virksomheder skal godkendes i året. 

Opgaven er takstfinansieret. 
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Opgaver: 

For plejefamilieområdet er Budget 2020 tilpasset ny/ændret lovgivning på området. Formålet med 

lovændringen er at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne. De anbringende kommuners 

mulighed for at godkende en plejefamilie som ”konkret” egnet til et bestemt barn eller bestemt ung 

fjernes. Fremadrettet skal alle plejefamilier godkendes som generelt egnede i de fem socialtilsyn. 

Dog vil kommunerne fortsat have mulighed for at anbringe i netværksplejefamilier, som ligger 

udenfor socialtilsynets kompetence.  

Med den ændrede lovgivning følger, at alle nygodkendelser bliver mere omfattende med tre 

redskaber, som skal anvendes i godkendelsesprocessen, bl.a. interview til vurdering af 

ansøgernes mentaliseringsressourcer, som skal optages på lydfil og analyseres. Der er således i 

Budget 2020, afsat ekstra timer til tilsynsbesøg, analyse og rapportskrivning, plus ekstra transport.   

En yderligere konsekvens af den ændrede lovgivning er, at Socialtilsyn Nord hjemtager 

grundkursus for plejefamilier. Dette som følge af, at et af formålene med kurset er at give 

socialtilsynet viden om plejefamiliernes kompetencer. Budget 2020 er tilpasset ovenstående 

ændring.    

 

Udvikling i budgettet: 

Regnskab 2018 viste et overskud på kr. 1.036.245. Overskuddet skyldes primært at der har været 

et gunstigt resultat for ejendommens drift. Derudover skyldes det, at socialtilsynet har behandlet 

flere ansøgninger om væsentlige ændringer end der var budgetteret med. 

Budget 2020 er tilpasset ovenstående udvikling. 

Udviklingen i budgettet fra Budget 2019 til Budget 20120 

 År 2019 År 2020 (i 2019 priser) 

Budget samlet 34.935.679 34.268.283 

Heraf Tilbudsafdelingen 14.682.476 15.233.072 

Heraf Plejefamilieafdelingen 20.253.203 19.035.212 

 

Med det fremlagte budget, sker der en stigning i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen. 

Stigningen udgør 3,8% eller kr. 550.596. 

Udgifterne er takstfinansieret, og udviklingen i taksten pr. tilbud fremgår af nedenstående afsnit 

”Udvikling i takst pr. tilbud” 

Plejefamilieafdelingen finansieres af kommunerne via objektiv finansiering. Hver kommune 

opkræves den andel af det samlede budget, som svarer til kommunens andel af det samlede antal 

0-17 årige i socialtilsynets dækningsområde (jf. udtræk fra Danmarks Statistik 2. kvartal året før 

budgetåret). Med det fremlagte budget sker der et fald i de samlede udgifter til 

Plejefamilieafdelingen på 6,0% eller kr. 1.217.991. 

Udviklingen i den objektive finansiering fremgår af afsnit ” Udvikling i objektiv finansiering” 
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Udviklingen i objektiv finansiering fra 2019 til 2020: 

 Samlet 
antal 0-17 
årige, pr 
2. kvt.  
2018 

Andel Objektiv 
finansiering 
pr. kommune 
i 2019 

Samlet 
antal 0-17 
årige, pr 
2. kvt.  
2019 

Andel Objektiv 
finansiering 
pr. kommune 
for 2020 

I alt 122.008 100,0% 20.253.203 121.454 100,00% 19.035.212 

Silkeborg 20.618 16,9% 3.422.567 20.681 17,0% 3.235.986 

Brønderslev 7.898 6,5% 1.311.060 7.820 6,4% 1.218.254 

Frederikshavn 10.682 8,8% 1.773.201 10.517 8,7% 1.656.063 

Jammerbugt 7.936 6,5% 1.317.368 7.828 6,4% 1.218.253 

Læsø 233 0,2% 38.678 233 0,2% 38.070 

Mariagerfjord 8.346 6,8% 1.385.427 8.222 6,7% 1.275.359 

Morsø 3.878 3,2% 643.744 3.844 3,2% 609.127 

Rebild 7.105 5,8% 1.179.423 7.131 5,9% 1.123.078 

Thisted 8.741 7,2% 1.450.997 8.723 7,2% 1.370.535 

Vesthimmerland 7.571 6,2% 1.256.778 7.377 6,1% 1.161.148 

Aalborg 39.000 32,0% 6.473.960 39.078 32,2% 6.129.338 

Gennemsnitspris 
pr. plejefamilie 

  16.399   16.552 

 

Jf. ovenstående er der fra Budget 2019 til Budget 2020 sket et fald i de samlede udgifter til den 

objektive finansiering på 6,0%. 

Faldet kan jf. ovenstående henføres til nedgangen i antallet af plejefamilier samt indregnet 

overskud fra Budget 2018. 

Gennemsnitspris pr. plejefamilie er derimod svagt stigende, hvilket skyldes ændret lovgivning på 

området jf. ovenstående. 

 

Udvikling i takst pr. tilbud: 

Udvikling i takster pr. tilbud, bliver med Budget 2020: 

 År 2019 År 2020 (2019-priser)  

Takstgruppe 1  (1-7 pladser) 35.341 34.313 

Takstgruppe 2  (8-24 pladser) 42.409 41.176 

Takstgruppe 3  (25-49 pladser) 70.682 68.626 

Takstgruppe 4  (+50 pladser) 106.024 102.939 

 

Jf. ovenstående er der fra Budget 2019 til Budget 2020 sket en stigning i de samlede udgifter til 

Tilbudsafdelingen på 3,8%. 

Årsagen hertil kan henføres til stigningen i opgaveporteføljen. 
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Taksten pr. tilbud for alle takstgrupper er derimod faldet, hvilket skyldes indregnet overskud fra 

2018, samt at der er flere tilbud til at betale de faste omkostninger. 

BPA-området: 

 År 2019 År 2020 (2019 priser) 

Nygodkendelser – timepris i kr. 549 547 

 

* Taksten for nygodkendelser beregnes efter antal anvendte timer ganget med en timepris. I 

Budget 2020 er det forudsat, at der anvendes 36 timer til en nygodkendelse.  

 

 

Samlet oversigt over ”Takster 2019 og de foreløbige Takster 2020” for de 5 Socialtilsyn følger af 

selvstændigt bilag. 

 



Oversigt over socialtilsynenes takster i 2020 (foreløbige) og 2019
Alle beløb er i faste priser (2020-priser)

Tabel 1: Objektiv finansiering fra kommunerne (2020-priser) Antal plejefamilier inkl. nygodkendelsessager

kr. 2020 2019 Ændring i pct. 2020 2019

Ændring 

i pct.

Socialtilsyn Nord 19.035.212 20.253.203 -6,0 Socialtilsyn Nord 1.150 1.235 -6,9

Socialtilsyn Midt 29.225.074 28.023.440 4,3 Socialtilsyn Midt 1.596 1.607 -0,7

Socialtilsyn Syd 27.687.056 27.976.626 -1,0 Socialtilsyn Syd 1.630 1.650 -1,2

Socialtilsyn Øst 21.708.471 23.124.798 -6,1 Socialtilsyn Øst 1.233 1.304 -5,4

Socialtilsyn Hovedstaden 19.608.480 18.579.425 5,5 Socialtilsyn Hovedstaden 1.052 1.090 -3,5

Tabel 2: Tilsynstakster (2020-priser)

Tabel 2a: Socialtilsyn Nord (2019-priser) Antal tilbud Socialtilsyn Nord

Takster 2020 Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Antal tilbud inkl. 

nygodkendelsessager 2020 2019

Ændring 

i pct.

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.313 3.431 31.284 9.968 Takstkategori 1 (1-7 pladser) 78 80 -2,5

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.176 4.118 37.541 11.962 Takstkategori 2 (8-24 pladser) 162 162 0,0

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 68.626 6.863 62.568 19.936 Takstkategori 3 (25-49 pladser) 55 44 25,0

Takstkategori 4 (50- pladser) 102.939 10.294 93.853 29.904 Takstkategori 4 (50- pladser) 15 12 25,0

Takster 2019 I alt 310 298 4,0

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 35.341 3.534 31.378 9.998

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 42.409 4.241 37.654 11.998

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 70.682 7.068 62.756 19.996

Takstkategori 4 (50- pladser) 106.024 10.602 94.134 29.994

Ændring i pct. Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Alle kategorier -2,9 -2,9 -0,3 -0,3

Socialtilsyn Nords takster er stadig i 2019-priser. Socialtilsyn Midt har - som en konsekvens af, at Ankestyrelsens afgørelse sommeren 2018 stærkt begrænser 

muligheden for at opkræve tillægstakst for tilsyn med de ekstraordinært store tilbud i Midtjylland - efter aftale med Socialstyrelsen og Styregruppen tillagt den 

tidligere budgetlagte tillægstakst til taksten for højeste takstkategori (50+ pladser) som en midlertidig ændring i 2019 og 2020. Socialtilsyn Øst har et fald i 

taksterne, den væsentligste årsag indregning af overskud fra tidl. år på ca. 2,7 mio. kr.



Tabel 2b: Socialtilsyn Midt Antal tilbud Socialtilsyn Midt

Takster 2020 Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Antal tilbud inkl. 

nygodkendelsessager 2020 2019

Ændring 

i pct.

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.591 3.459 22.393 6.133 Takstkategori 1 (1-7 pladser) 67 62 8,1

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.509 4.151 26.872 7.360 Takstkategori 2 (8-24 pladser) 167 190 -12,1

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 69.182 6.918 44.786 12.266 Takstkategori 3 (25-49 pladser) 69 66 4,5

Takstkategori 4 (50- pladser) 134.395 13.440 67.179 18.399 Takstkategori 4 (50- pladser) 56 53 5,7

Takster 2019 I alt 359 371 -3,2

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.741 3.474 23.089 6.339

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.690 4.169 27.707 7.606

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 69.481 6.948 48.148 12.677

Takstkategori 4 (50- pladser) 154.416 15.442 69.267 19.017

Ændring i pct. Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Kategori 1 til 3 -0,4 -0,4 -3,0 -3,2

Kategori 4 -13,0 -13,0 -3,0 -3,2

Tabel 2c: Socialtilsyn Syd Antal tilbud Socialtilsyn Syd

Takster 2020 Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Antal tilbud inkl. 

nygodkendelsessager 2020 2019

Ændring 

i pct.

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 33.221 3.322 23.165 8.564 Takstkategori 1 (1-7 pladser) 66 69 -4,3

Takstkategori 2 (8-24 pladser)  39.865 3.986  27.798  10.277 Takstkategori 2 (8-24 pladser) 255 268 -4,9

Takstkategori 3 (25-49 pladser)  66.441 6.644  46.330  17.129 Takstkategori 3 (25-49 pladser) 94 109 -13,8

Takstkategori 4 (50- pladser)  99.662 9.966  69.496 25.693 Takstkategori 4 (50- pladser) 61 47 29,8

Takster 2019 I alt 476 493 -3,4

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 33.152 3.315 23.065 8.527

Takstkategori 2 (8-24 pladser)  39.783 3.978  27.679  10.233

Takstkategori 3 (25-49 pladser)  66.304 6.631  46.132  17.056

Takstkategori 4 (50- pladser)  99.456 9.946  69.197 25.583

Ændring i pct. Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Alle kategorier 0,2 0,2 0,4 0,4



Tabel 2d: Socialtilsyn Øst Antal tilbud Socialtilsyn Øst

Takster 2020 Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Antal tilbud inkl. 

nygodkendelsessager 2020 2019

Ændring 

i pct.

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 34.441 3.444 36.552 7.918 Takstkategori 1 (1-7 pladser) 96 105 -8,6

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 41.329 4.133 43.862 9.502 Takstkategori 2 (8-24 pladser) 215 207 3,9

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 68.881 6.888 73.103 15.836 Takstkategori 3 (25-49 pladser) 68 64 6,3

Takstkategori 4 (50- pladser) 103.322 10.332 109.655 23.754 Takstkategori 4 (50- pladser) 25 30 -16,7

Takster 2019 I alt 404 406 -0,5

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 36.045 3.604 38.785 8.492

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 43.254 4.325 46.542 10.191

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 72.089 7.209 77.570 16.984

Takstkategori 4 (50- pladser) 108.134 10.813 116.355 25.476

Ændring i pct. Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Alle kategorier -4,4 -4,4 -5,8 -6,8

Tabel 2e: Socialtilsyn Hovedstaden Antal tilbud Socialtilsyn Hovedstaden

Takster 2020 Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Antal tilbud inkl. 

nygodkendelsessager 2020 2019

Ændring 

i pct.

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 31.410 3.141 28.918 7.906 Takstkategori 1 (1-7 pladser) 111 120 -7,5

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 37.691 3.769 34.701 9.487 Takstkategori 2 (8-24 pladser) 244 252 -3,2

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 62.819 6.282 57.835 15.811 Takstkategori 3 (25-49 pladser) 101 108 -6,5

Takstkategori 4 (50- pladser) 94.229 9.423 86.753 23.717 Takstkategori 4 (50- pladser) 72 57 26,3

Takster 2019 I alt 528 537 -1,7

Takstkategori 1 (1-7 pladser) 31.568 3.157 25.153 7.903

Takstkategori 2 (8-24 pladser) 37.882 3.788 30.184 9.484

Takstkategori 3 (25-49 pladser) 63.136 6.314 50.306 15.806

Takstkategori 4 (50- pladser) 94.704 9.470 75.459 23.710

Ændring i pct. Tilsyn Skærpet

Ny-

godkendelse

Væsentlig 

ændring

Alle kategorier -0,5 -0,5 15,0 0,0



Redegørelse for de nordjyske kommuners håndtering af lukningen af Rehabiliterings-

center Strandgården 

Kære Henrik Frostholm 

Tak for anmodningen om redegørelse for hvordan de nordjyske kommuner har håndteret lukningen af 

Rehabiliteringscenter Strandgården. Vi vil i det nedenstående svare på de fremsendte spørgsmål. 

Baggrund for sammenlægningen 

Region Nordjylland drev i 2018 to tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade nemlig Rehabiliteringscenter 

Strandgården (10 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade) og Neurocenter Østerskoven (22 pladser, heraf 6 

pladser til borgere med erhvervet hjerneskade). Administrationen i Region Nordjylland gennemførte i 2018 en analyse 

af hjerneskadeområdet med henblik på at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt område til borgere med erhvervet 

og medfødt hjerneskade i Nordjylland. Analysen tog bl.a. afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen 

om kvalitet i specialiserede rehabiliteringstilbud.  

Med afsæt i analysen blev det vurderet, at der var behov for minimum 26 pladser for at sikre et fagligt og økonomisk 

bæredygtigt tilbud. Rehabiliteringscenter Strandgården havde 10 pladser, og havde i en årrække haft lav belægning og 

løbende underskud, samtidigt med at det havde været vanskeligt at rekruttere det nødvendige fagpersonale og dermed 

leve op til den kvalitet, som fremgår af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsen anbefalinger. Østerskoven er fagligt 

bæredygtigt og har et fagligt fundament, som kan sikre en fortsat højt specialiseret rehabilitering. På den baggrund 

besluttede Regionsrådet i Region Nordjylland den 29. oktober 2018 at samle indsatsen på Neurocenter Østerskoven.  

Sikring af indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade 

Samlingen af indsatsen medfører, at indsatsen på det regionale hjerneskadeområde i Nordjylland samles på ét tilbud og 

der opnås fordel af mere bredt funderede faglige vidensmiljøer, synergieffekter og stordriftsfordele. Samtidig udvides 

Østerskoven med 6 boliger, sådan at tilbuddet i alt rummer 28 pladser, fordelt på 20 pladser til unge og voksne med 

erhvervet hjerneskade og 8 pladser til unge og voksne med medfødt hjerneskade. Med 28 pladser vil Østerskoven kunne 

imødekomme den samlede efterspørgsel. Pladserne på Strandgården er hidtil blevet benyttet af et bredt udsnit af de 

nordjyske kommuner. Denne efterspørgsel kan fremadrettet imødekommes på Østerskoven. 

Med sammenlægningen sker endvidere en ændring i fordelingen af pladser til borgere med erhvervet og medfødt 

hjerneskade. Således at der fremadrettet vil være 20 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade i det regionale 

hjerneskadeområde mod 16 pladser tidligere. I Socialstyrelsens henvendelse pointeres det, at der med 

sammenlægningen er et tilbud mindre på landsplan til borgere med erhvervet hjerneskade. Dette er korrekt, men med 

sammenlægningen er der faktisk opnået flere pladser til borgere med erhvervet hjerneskade samtidig med, at 

fundamentet for disse pladser vurderes at være mere bæredygtigt og i bredere funderede vidensmiljøer. 

Dertil er Neurocenter Østerskoven fortsat en del af det forstærkede samarbejde i Nordjylland, hvor målet er at sikre, at 

borgerne i regionen til stadighed har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer. 



De nordjyske kommuners overvejelser 

Inden sammenlægningen af Rehabiliteringscenter Strandgården og Neurocenter Østerskoven blev behandlet i 

regionsrådet blev det i regi af KKR besluttet, at der skulle ske en høring blandt de nordjyske kommuner om ændringen 

af tilbudsviften. Høringen viste generel forståelse og et positivt syn på sammenlægningen af Østerskoven og 

Strandgården. Kommunerne forventer, at en samling af aktiviteterne vil give mulighed for at øge kvaliteten yderligere 

af den i forvejen kvalificerede rehabilitering af senhjerneskadede borgere på det regionale hjerneskadeområde. 

Kommunerne gjorde i høringssvaret opmærksom på, at der særligt er behov for pladser til borgere med erhvervet 

hjerneskade, og derfor ser kommunerne meget positivt på, at regionen med sammenlægningen udvidede antallet af 

pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. 

Dialogen mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om sammenlægningen af Rehabiliteringscenter 

Strandgården og Neurocenter Østerskoven har været yderst konstruktiv. Det er kommunernes opfattelse, at Regionen 

som driftsherre i forbindelse med sammenlægningen har haft forståelse for kommunernes behov for kapaciteten af 

ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade i Nordjylland. På den baggrund er kommunerne ikke bekymrede for den 

fremadrettede tilgængelighed til højt specialiserede tilbud og indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

i regi af Region Nordjylland.  

Venlig hilsen 

Henrik Aarup-Kristensen 

Formand for Den Administrative Styregruppe på det specialiserede socialområde i Nordjylland. 



Redegørelse for, hvordan de nordjyske kommuner sikrer tilgængelighed til højt speci-

aliserede tilbud og indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

Kære Henrik Frostholm 

Tak for anmodningen om redegørelse for, hvordan de nordjyske kommuner vil sikre tilgængelighed til højt specialise-
rede tilbud og indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade set i lyset af, at den fireårige forpligtende fi-
nansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland ikke fornyes. I det nedenstående følger de nordjy-
ske kommuners redegørelse. 

Baggrund 

I forbindelse med den Centrale Udmelding vedr. borgere med kompleks erhvervet hjerneskade indmeldte de nordjyske 

kommuner, at man i 2015 anvendte tre højt specialiserede tilbud til målgruppen. De indmeldte tilbud var Neurocenter 

Østerskoven, Rehabiliteringscenter Strandgården og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.  

I 2015 blev der indgået en fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland 

gældende for 2016-2019. På møde i KKR den 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår 

en ny aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. Årsagen til, at KKR anbefalede, at der ikke indgås en ny 

finansieringsaftale var, at flere kommuner ønsker, at købe højt specialiserede ydelser til borgere med kompleks erhver-

vet hjerneskade efter behov frem for via en abonnementsordning. 

Anbefalingen fra KKR Nordjylland er efterfølgende blevet politiske godkendt i de nordjyske kommuner. 

Fremadrettet udbud af indsatser ved Hjerneskadecenter Nordjylland 

Aalborg Kommune oplyser, som driftsherre for Hjerneskadecenter Nordjylland, at tilbuddet som udgangspunkt ikke er 

lukningstruet. Driften tilpasses fra 2020, så den stemmer overens med den interne efterspørgsel i Aalborg Kommune og 

den eksterne efterspørgsel, som tre nordjyske kommuner ved indgåelse af bilaterale aftaler har forpligtet sig til fra 2020. 

For kommuner, der ikke har indgået en bilateral aftale indebærer kapacitetsjusteringen af Taleinstituttet/Hjerneskade-

center Nordjylland en reduceret tilgængelighed til ydelser fra og med 2020. Disse specialiserede ydelser vil dermed i 

større grad skulle leveres af kommunerne selv eller af andre eksterne leverandører. 

Fremadrettede initiativer vedr. indsatser til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade 

De kommuner der ikke har indgået bilaterale aftaler med Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland melder, at de i 

løbet af de seneste 4 år i begrænset omfang har anvendt Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Ved udgangen 

af samarbejdsaftalen forventer disse kommuner fortsat at henvise borgere til Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nord-

jylland om end i mindre grad, og primært når der er behov for højt specialiserede ydelser, som ikke kan leveres af 

kommunernes egne tilbud.  

Flere kommuner forventer at tilføre flere ressourcer og kompetencer til deres eksisterende tilbud. Eksempelvis arbejder 

tre nordjyske kommuner på en fælles aftale, som vil styrke og forstærke det eksisterende samarbejde på kommunikati-

onsområdet. Aftalen vil sikre, at der tilføres nye kompetencer til et eksisterende kommunikationscenter eks. kompe-

tencer ift. neuropsykologiske undersøgelser. Der forventes endelig politisk stillingtagen til samarbejdet ultimo septem-

ber 2019.  



Slutteligt skal det understreges, at tilrettelæggelse af indsatser til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade fortsat 

vil ske i tæt og formaliseret koordineret samarbejde mellem myndighed og driftsherre samt med udgangspunkt i den 

enkelte borgers behov. De nordjyske kommuner vil fortsat have behov for at tilkøbe højt specialiserede ydelser, og det 

vurderes at der fortsat vil være tilbud i Nordjylland, som udbyder højt specialiserede ydelser til borgere med kompleks 

erhvervet hjerneskade. 

Da finansieringsaftalen udløber den 31. december 2019, er der i mange kommuner fortsat politisk behandling, om hvor-

dan man forholder sig ved udløb af finansieringsaftalen. Derfor er det på nuværende tidspunkt svært at uddybe oven-

stående yderligere, men vi indgår som altid gerne i løbende dialog. 

Med venlig hilsen 

Henrik Aarup-Kristensen 

Formand for Den Administrative Styregruppe på det specialiserede Socialområde i Nordjylland 



Nordjyllands input til fornyet dialog vedr. de særlige pladser
Indledningsvis bemærkes, at de nordjyske kommuner deler KL’s direktions vurdering af behovet for at få genrejst 

drøftelserne om de særlige pladser i psykiatrien med den nye regering og øvrige relevante interessenter. 

Vi bakker dermed fuldt op omkring KL og Danske Regioners fælles udspil om at nedlægge de særlige pladser og omlægge 

dem til almindelige psykiatriske pladser med normal finansiering. De nordjyske kommuner har følgende input til den 

kommende dialog: 

• Omlægning af de særlige pladser til psykiatriske pladser vil styrke behandlingskapaciteten på det psykiatriske

område:

Ved at nedlægge de særlige pladser og omlægge dem til almindelige psykiatriske pladser med normal finansiering vil 

det være muligt at styrke behandlingskapaciteten på det psykiatriske område. Det giver mening, at fokusere på en reel 

forbedring af behandlingskapaciteten på det psykiatriske område, frem for på blot at flytte driften af midlertidige 

botilbud til en udsat målgruppe fra kommunalt til regionalt regi. Vi finder således, at omlægning af de særlige pladser 

kan medvirke til en fornuftig brug af ressourcerne og til at opnå det oprindelige formål om at stabilisere en mindre 

gruppe særligt udsatte personer med behov for en specialiseret, stabil og helhedsorienteret indsats, som medvirker til 

at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på bosteder og give tryggere forhold for både medarbejdere og de 

øvrige beboere på bostederne. 

Vi opfordrer dog til, at der ved omlægning af pladserne til psykiatriske pladser skal være opmærksomhed på, at man 

fortsat kan rumme målgruppen for de særlige pladser i psykiatrien, idet disse komplekse borgere kan være vanskelige 

at placere. Et helt konkret eksempel er: ”en borger med psykiatrisk lidelse (personlighedsforstyrrelse), misbrug og 

spiseforstyrrelse samt personfarlig adfærd, der dermed er tilknyttet psykiatrien, misbrugscenter og center for 

spiseforstyrrelse – alle tre steder vurderede borger ”for syg” på andre parametre til, at de hver især kunne 

behandle/hjælpe borger, der endvidere ikke kunne matches til et botilbud jf. serviceloven, da ingen tilbud vurderede at 

kunne løfte opgaven. Borgeren er i dag indskrevet på de særlige pladser”. 

• Mange tomme pladser på landsplan er en uhensigtsmæssig brug af ressourcer:

Belægningen på de særlige pladser i Nordjylland er pt. 10 ud af 16 pladser. Der er bekymring for hvor længe denne 

belægning kan bibeholdes, da der er tale om korte midlertidige forløb, eksempelvis var belægningen i juni på 12 pladser, 

men på blot en måned har der været 2 udskrivninger. På landsplan er der fortsat mange ledige pladser, hvilket medfører 

uhensigtsmæssig brug af ressourcerne. 

• Løsningen på de tomme pladser er ikke lempeligere visitationskriterier eller mere opmærksomhed

Med den seneste lempelse af visitationskravene opleves der, at målgruppen i dag er meget bred. Samtidig er 

kommunerne meget opmærksomme på at få visitereret alle de borgere til pladserne, som tilhører målgruppen og 

vurderes at kunne profitere af opholdet. Det vurderes derfor ikke at hverken nye visitationskriterier eller mere 

opmærksomhed på pladserne er løsningen på de tomme pladser.  

En eventuel yderligere lempelser af visitationskriterierne vil indebære, at målgruppen ændres, og eftersom de nye 

visitationskriterier allerede har givet en bredere målgruppe, må det som udgangspunkt forventes, at en endnu en 

lempelse af visitationskriterierne vil medføre en målgruppe, som kommunerne i forvejen råder over egne pladser til.  
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