
Bilag 3: Overblik over forventet sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel 
Nordjylland 2021-2022 

 

1. Etablering af nye tilbud, som kan få indflydelse på sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og 

undervisningsområde 

 

Tilbud/målgruppe Driftsherre Bemærkninger 

Botilbuddet Aage Holms vej Hjørring Kommune  Der planlægges med at udvide med 11 
pladser, hvor målgruppen er borgere med svære fysiske og psykiske 
handicap. Ibrugtagning forventes ultimo 2021. 

§ 104 pladser konverteres § 103 
pladser 

Mariagerfjord Kommune Skyldes genvurdering af borgeres beskæftigelsespotentiale. Der er 
plads til borgere fra andre kommuner hvis det efterspørges.  
 

Borgere med fysiske/psykiske 
funktionsnedsættelser 

Mariagerfjord Kommune  Hovedsageligt til egne borgere , men der er mulighed for at andre 
kommuner kan købe pladser. 

Borgere med 
autismespektrumforstyrrelser 

Mariagerfjord Kommune   

Etablering af nyt plejecenter: 
”Duelund”  

Morsø Kommune Ændringerne betyder: 

1) Demenspladser- udvides med 3 pladser 

2) Daghjemspladser- uændret 

3) Plejeboliger almen- reduceres med 2 pladser.  

4) Afklaringsplads/fleksibel plads- 1 ny plads.  
 

Visborggaardvej Aalborg ÆH Forsøgsperiode med etablering af 6 pladser jf. §107 med forventet 
opstart foråret 2020. Det er et botilbud uden nattevagt, men med 
tilkaldenattevagt. 

Erstatningsbyggeri for 
Behandlingscentret, Hammer 
Bakker (Domsanbragte m.fl. (SEL § 
108) 
 
 

Aalborg ÆH Etablering af to ekstra pladser. Forventet ibrugtagning ved 
årsskiftet 2021/22 

Erstatningsbyggeri for Syrenbakken 
(Mennesker med erhvervet 
hjerneskade og andre neurologiske 
lidelser (SEL § 107 og ABL § 
105/SEL  85) 

Aalborg ÆH Reduktion med 10 pladser. Forventet i løbet af 2022 

Der er etableret 
myndighedsbaseret tilbud 
(Fremdrift) med fokus på 
forebyggende, tidsafgrænsede 
indsatser efter SEL §§ 82a, b og d.  
 

Aalborg ÆH Fremdrift er startet op, med nogen forsinkelse, da man har afventet 
bygningstilladelser mv. 

 

 

  



2. Initiativer, planer eller strategier, som kan have indflydelse på sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel på det 

specialiserede social- og undervisningsområde 
 

Initiativ, plan, strategi Kommune/region 

Højere grad bevilge længerevarende døgnbehandlingstilbud til misbrugere frem for et § 107 tilbud - ikke i 
et omfang, som får betydning for de nævnte tilbud. 

Hjørring 

Undersøger pt. om, det vil være hensigtsmæssigt at udvide tilbud til voksne borgere med medfødt 
hjerneskade, erhvervet hjerneskade og/eller neurologiske lidelser med 4 pladser i skærmet afsnit. 

Jammerbugt kommune 

Undersøger pt. fremtidigt er bedst for målgrupperne: ”borgere med handicap eller psykiatri der bliver 
ældre” og ””borgere med hjerneskader” 
 

Mariagerfjord Kommune 

Tilpasning af eksisterende tilbud til fremtidens behov og med fokus på borgerens egenmestring. 
Eksempelvis tilpasning til håndtering af et stigende antal borgere (særligt unge) med sindslidelser og/eller 
psykiatriske problematikker samt (flere) handicappede borgere, som udvikler demens.  

Vesthimmerland 
Kommune 

Ældre- og Handicapforvaltningen vil have øget fokus på følgende i sine tildelingskriterier: 
• Selvstændig livsførelse 
• Investeringstankegangen - hermed forstås en særlig opmærksomhed på, om bevilling af en styrket, 

intens, men korterevarende, indsats på længere sigt vil kunne betyde, at borgers uafhængighed af 
offentlige indsatser øges. 

• Hvad virker rent faktisk? Herunder effektmål og datastøttet effektmål 

• Forebyggende og tidsafgrænsede indsatser med afsæt i den enkelte borgers situation, håb og 
drømme (Se ”Planer om etablering af nye tilbud”) 

Aalborg ÆH 

Der arbejdes retning af mere forebyggende, tidlige og uvisiterede indsatser iht. til fx SEL 82. Der arbejdes 

desuden på kontinuerligt at omstille og indrette eksisterende bo- og dagstilbud ift. aktuelle behov og 

målgrupper på det specialiserede socialområde iht. strategi/vision om, at indsatserne skal understøtte 

størst mulig egenmestring for borgerne. Det vurderes ikke at påvirke efterspørgslen på kort sigt 

 

Frederikshavn Kommune 

 

 
3. Manglende sammenhæng ved konkrete målgrupper mellem udbuddet af ydelser og kommunernes behov på henholdsvis 

voksenområdet, børne- og ungeområdet og specialundervisningsområdet 
 

Målgruppe/tilbudstype Indmeldt af Udfordring 

Yngre borgere med autisme som har 
behov for midlertidigt døgntilbud (§ 
107)  

Brønderslev Kommune 
Frederikshavn Kommune 
FU peger på denne 
målgruppe  

Venteliste til de eksisterende botilbud betyder at man må kigge 
efter alternative løsninger 

Borgere med autisme og 
adfærdsmæssige problemer 

Aalborg FB • Ift anbringelsespladser til børn med autisme og adfærdsmæssige 
problemer opleves det, at der ikke er en ligevægt i de udbudte 
ydelser og kommunens behov for pladser. Pladserne er der, men 
prisen og ydelserne vurderes at være i overkanten ift. behovet. 

Socialpsykiatriske borgere med 
demens, herunder borgere med 
behov for specialiserede 
gerontopladser 

Hjørring Kommune 
Frederikshavn Kommune 
Region Nordjylland  
Udviklingsstrategigruppen 
og FU  peger på denne 
målgruppe  

Flere kommuner melder om en stigning i målgruppen af demente 
borgere med psykiatriske overbygninger. 
 
Der peges i den forbindelse specifikt på at der ofte er lang 
ventetid til de specialiserede gerontopladser på fx Kærvang. 
Driftsherren peger på målgruppen, og oplyser at der lejlighedsvis 
er pres på pladserne 

Børn og unge med væsentlige fysiske 
og psykiske funktionsnedsættelser 
med behov for aflastning 

Mariagerfjord Kommune Der er langt mellem tilbuddene geografisk og pladserne virker 
relativt dyre.  
 

Misbrugsbehandling af unge under 
18 år 

Vesthimmerland I konkrete cases kan der være udfordringer ift. at finde ydelser 

Borgere med multikomplekse 
problemstillinger eks.  

• Udadreagerende, som 
ødelægger deres bolig 

• Udviklingshæmmede med 
overbygning 

• Borgere, der skal overvåges 
meget; særligt om natten 

• Spiseforstyrrede 

• Yngre demente 

Aalborg ÆH Eksemplerne er ikke udtømmende men er opregnet for at give et 
indblik i borgernes problemstillinger/udfordringer.  
Billedet generelt er, at mange borgere har multikomplekse 
problemstillinger. Svaret herpå er dog ikke flere/nye specifikt 
specialiserede tilbud, men mere, at eksisterende tilbud 
vedvarende arbejder med at målrette indsatser, som kan rumme 
kompleks adfærd evt. kombineret med flere diagnoser. Det 
oplever vi at være i god dialog med udfører om. 



• Behov for boliger med Ganske 
særlig skærmning I forhold til 
andre beboere pga 
grænseoverskridende adfærd 

• Specielle diagnoser/syndromer 
(særligt, når der er kombination 
af somatik og psykiatri) F.eks 
yngre med hjerneskade og 
Huntington Chroea. 

 

Behov for tilbud der både er 
godkendt efter børne- og voksne 
driftsparagraffer  

Aalborg FB Behov for sammenhængende tilbud, hvor unge forventes at 

starte under 18 år og hvor de unge bliver 18 år i forløbet. Det vil 

sige tilbud, der er godkendt efter både børne og voksne §§.  

 

Unge med 
misbrugsproblematikker/behandling,  

Aalborg FB Oplever at der mangler anbringelsespladser til målgruppen 

Børn/unge med spiseforstyrrelse + 
ko-mobilitet, herunder 
socialbelastning, selvskadende 
adfærd mv. 

Aalborg FB 
Frederikshavn Kommune 
Udviklingsstrategigruppen 
peger på denne målgruppe 

Oplever at det i perioder kan være svært at finde 

anbringelsespladser til målgruppen 

Voksne borgere med 
udviklingshæmning med behov for 
fuld skærmning eller som har en 
dom 

Region Nordjylland 
 
Udviklingsstrategigruppen 
peger på denne målgruppe 

Der er pres på pladserne og må af og til afvise borgere. 

Børn som er svært 
funktionshæmmede (Kvisten) 

Region Nordjylland Der er bekymrende lav efterspørgsel på pladserne. Kvisten er en 

del af Det forstærkede samarbejde 

 
 

4. Manglende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel for de sikrede institutioner 
Der er to kommuner, der har indmeldt at det har været en udfordring med ledige sociale pladser ved behov, men ellers vurderes der som 
udgangspunkt at være en passende sammenhæng 

 

5. Manglende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel for de lands- og landsdelsdækkende tilbud 

Der vurderes som udgangspunkt at være passende sammenhæng 


