
  

 
 

 

 

Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2020

Udvikling og koordinering 

af den nordjyske tilbuds-

vifte 

24. august 

2018 
Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020, som giver en uddybende beskrivelse af det ar-

bejde, der er foregået og aftalt med henblik på at sikre løbende koordinering og udvikling af den nordjyske tilbudsvifte 

på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.  

 

 

 

Bilaget er et supplement til notatet fra 2017 som beskrev udviklingen og koordineringen i forbindelse med Nordjysk Socialaftale 2018-

2019. Dette notat kan findes her: [indsæt direkte link] 

 

http://www.nordjysksocialaftale2018-2019.dk/
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1. Indledning 

Bilaget vedr. udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte er rettet mod det administrative niveau 

i de nordjyske kommuner og regionen, og giver en uddybende beskrivelse af det arbejde, der er foregået for 

at sikre koordinering af den nordjyske tilbudsvifte på det specialiserede social- og undervisningsområde.  

 

Der sættes særligt fokus på vurdering af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel på social- og spe-

cialundervisningsområdet samt de lands- og landsdelsdækkende tilbud og de sikrede afdelinger. 

 

1.2 Proces 
De nordjyske kommuner og regionen har foretaget en vurdering af sammenhængen mellem udbud og ef-

terspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder også de lands- 

og landsdelsdækkende tilbud på specialundervisningsområdet og de sikrede afdelinger. Vurderingen er fo-

rekommet gennem følgende proces: 

 Skriftlig indmelding juni-august 2018 

For at sikre, at den samlede tilbudsvifte af rammeaftaletilbud i Nordjylland passer med den kom-

munale efterspørgsel, har der i sommeren 2018 været en indmeldingsrunde med fokus på nye til-

bud og planer og strategier med henblik på at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel. 

 Videre undersøgelse i forhold til konkrete målgrupper 

Resultaterne fra indmeldingerne er blevet yderligere kvalificeret i regi af handicapchefkredsen og 

udviklingsstrategigruppen. Meldingerne fra disse to grupper er blevet mundtligt drøftet på møde i 

Den Administrative Styregruppe den 24. august 2018.  

  



 

2. Koordinering af udbud og efterspørgsel 

2.1 Efterspørgsel efter tilbud til konkrete målgrupper  

Kommunerne melder, at der overordnet er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af højt specialise-

rede sociale tilbud og specialundervisningstilbud i Nordjylland.  

Der var flere målgrupper der af enkelte kommuner blev benævnt som relevante at undersøge nærmere i 

forhold til udbud og efterspørgsel, men ingen af målgrupperne gik på tværs af flere kommuner. De benævnte 

målgrupper er undersøgt nærmere, og det vurderes, at det i højere grad drejer sig om at der er behov for at 

de eksisterende tilbud har mulighed for at levere mere fleksible ydelser og serviceniveau.  

 

2.2 Initiativer og strategier  
Der er et generelt billede af at kommunerne har fokus på strategier og initiativer der sikrer tættere kontakt 

med den enkelte borger og det pågældende tilbud, som borgeren er visiteret til. Herunder også et fokus på 

selvstændiggørelse af borgeren og hvilke metoder der virker.  

2.3 Udvikling i kapacitet 

Forventningerne til den kapacitet som planlægges udbudt tegner sig nogenlunde stabilt. Der er således kun 

planlagt få ændringer i kapaciteten for de tilbud, der er omfattet af Nordjysk Socialaftale. 

Forventninger om nye tilbud, der kan have indflydelse på den samlede tilbudsvifte 

Der er indmeldt en række nye tilbud som etableres i 2018/2019 eller er under planlægning. Det vurderes 

ikke, at disse tilbud direkte vil påvirke kapaciteten på eksisterende kommunale og regionale tilbud. Tabel 1 

giver et overblik over alle indmeldte tilbud. 
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Tabel 1 Oversigt over indmeldte tilbud som etableres eller er under planlægning 

Tilbud Målgruppe Antal plad-
ser1 

Forventet optagegrundlag Tidshorisont Kan tilbuddet benyt-
tes af andre kommu-
ner 

Jammerbugt      
Ukendt navn – SEL 
§66, stk. 1. og § 107 

Endnu ikke klart defi-
neret 

Endnu ukendt 
antal pladser 

Nyt Ungetilbud iht. SEL § 66, stk 1. og § 107. Målgruppen en 
endnu ikke klart defineret. 

På sigt Tilbuddet er primært til-
tænkt Jammerbugt, men 
andre kommuner vil også 
kunne bruge det. 

Ukendt navn – SEL § 
103 

Endnu ikke klart defi-
neret 

Endnu ukendt 
antal pladser 

Nyt dagbeskæftigelsestilbud tilknyttet ovenstående ungetilbud På sigt Tilbuddet er primært til-
tænkt Jammerbugt, men 
andre kommuner vil også 
kunne bruge det. 

Ukendt navn – sær-
lige klubtilbud efter 
SEL 36 

Endnu ikke klart defi-
neret 

Endnu ukendt 
antal pladser 

Der er et ønske om at etablere et særligt klubtilbud på sigt Under afklaring Tilbuddet er primært til-
tænkt Jammerbugt, men 
andre kommuner vil også 
kunne bruge det. 

Brønderslev      

Botilbuddet  Bogfin-
kevej 

Voksne udviklings-
hæmmede 

10 Tilbuddet kommer til at afløse Botilbuddet Cassiopeia, som lukkes 
31. december 2018. Cassiopeia rummer 18 pladser, hvor af de 8 
står tomme. 
 

1. januar 2019  

Frederikshavn      

Behandlingscenter 

Frederikshavn 
 

Borgere med misbrug  Frederikshavn Kommune har ikke længere det fælles ambulante 
misbrugsbehandlingstilbud ”Behandlingscenter Nordenfjord” sam-
men med Hjørring Kommune. Frederikshavn Kommune har derfor 
etableret eget ambulant misbrugsbehandlingstilbud 

1. juni 2018 Tilbuddet er primært til-
tænkt Frederikshavn Kom-
mune 

Vesthimmerland  

Døgninstitution i 
Familiehuset – SEL § 
66, stk. 1, nr. 6 

   1. august 2018 Tilbuddet er primært til-
tænkt Vesthimmerlands 
Kommune. 

Nye boliger – ABL § 
105, stk. 2 

Voksenområdet/psy-
kiatri 

20 boliger Der nedlægges samtidig 10 boliger, hvor borgere herfra får tilbud 
de nye boliger 

Omkring 1. april 
2019 

 

  

                                                           
1 Ved eksisterende tilbud henviser ”antal pladser” til de ekstra pladser, der tilføjes tilbuddet 



 

Tilbud Målgruppe Antal plad-
ser 

Forventet optagegrundlag Tidshorisont Kan tilbuddet benyt-
tes af andre kommu-
ner 

Region Nordjylland  

Sødisbakke Voksne udviklings-
hæmmede med be-
hov for særforanstalt-
ning  

5 pladser Som et led i organiseringen af en ny struktur i Specialsektoren bli-
ver der på Sødisbakke med afsæt i ledig bygningsmæssig kapacitet 
oprettet yderligere en afdeling for borgere med behov for en sær-
foranstaltning. Det ganske særlige ved beboerne i målgruppen til 
denne afdeling er, at de ikke er i stand til at bo og leve sammen 
med andre på grund af deres særlige sårbarhed. Der er derfor 
selvstændig indgang til alle boliger, og de fysiske rammer er ind-
rettet uden adgang til fællesarealer. Oprettelsen af denne afdeling 
foretages grundet en massiv efterspørgsel efter sådanne pladser 
fra kommunerne. Sødisbakke har indtil videre løst efterspørgslen 
ved at oprette fem midlertidige pladser til opgaven. De midlerti-
dige pladser er godkendt af socialtilsynet, men da efterspørgslen 
har vist sig at være konstant, gøres disse pladser permanente. 

 Ja 

Pladser til voksne 
med høretab og 
yderligere funkti-
onsnedsættelser 

Voksne med høretab 
og yderligere funkti-
onsnedsættelser 

 Aalborg Kommune og Region Nordjylland har udarbejdet en ana-
lyse, der viser at der er et udækket behov for længerevarende bo-
tilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættel-
ser.  Derfor undersøges det om der skal etableres yderligere plad-
ser til målgruppen. 

Afventer DAS 
den 24. august 
2018 

Ja 

Aalborg  

 Behandlingscentret 

Hammer Bakker 

 

Domsanbragte m.fl.  0 Fagcenter for Særlige Tilbud har lukket det eksisterende enkelt-

mandstilbud ”Skovbrynet” i Brønderslev (Januar 2018), og fraflyt-

ter Bodil Hjorts Vej 9 for at bygge nyt Behandlingscenter på Sto-

remosevej. Aalborg Kommunes aflastningstilbud samles efterføl-

gende i de fraflyttede lokaler på Bodil Hjorts Vej 9 med fraflyt-

ning af tre eksisterende lokationer.  

Forventet ibrug-

tagning 2021 

Ja 

Erstatningsbyggeri 

Syrenbakken 

Mennesker med er-

hvervet hjerneskade 

og andre neurologi-

ske lidelser 

-10 Erstatningsbyggeri for det nuværende Syrenbakken Forventet ibrug-

tagning 

2021/2022 

Ja 

Myndighedsbaseret 
tilbud – SEL § 82a, b 
og d 
 

Borgere der har eller 

vil få brug for bo-

støtte 

 Der er et nyt myndighedsbaseret tilbud undervejs, i Aalborg ÆH, 
der kommer til at have fokus på forebyggende, tidsafgrænsede 
indsatser efter SEL §§ 82a, b og d. Tilbuddet er først og fremmest 
til borgere, der har eller vil få brug for bostøtte og formålet er at 
opøve færdigheder, der kan gøre dem mere selvstændige. 
 

  

Fagcenter for Udviklingshæmning og Døve har ændret navn til Fagcenter for Livskraft, AK-dagtilbud har ændret navn til Dagtilbud - arbejdsliv og øvebaner 
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3. Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger  
De lands- og landsdelsdækkende tilbud består af objektivt finansierede specialundervisningstilbud.  Der er i 

2018 tre landsdækkende undervisningstilbud, fire landsdelsdækkende undervisningstilbud og tre øvrige 

landsdækkende tilbud. 

De lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem regioner. 

Der er i regi af KL nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administra-

tive styregrupper i hver af de fem regioner. Koordinationsforum udarbejder forslag til landsdækkende koor-

dinering af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.  

3.1 Lands- og landsdelsdækkende tilbud  

Den samlede belægning på de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter Folkeskolelovens § 

20, stk. 3 omfattet af delvis objektiv finansiering var i 2017 på 100 procent mod en belægning i 2016 på 104 

procent. Belægningen på de enkelte tilbud svinger fra 91 til 110 procent. 

Den samlede kapacitet er netto reduceret med 10,5 pladser fra 2014 til 2019 svarende til en reduktion på 5 

procent. Nettoreduktionen dækker over både op- og nedjusteringer i de enkelte tilbud. Hovedparten af de 

kommuner, som har anvendt de lands- og landsdelsdækkende tilbud de seneste år, finder, at tilbuddenes 

kapacitet hænger sammen med behovet for højt specialiserede tilbud til målgrupperne. 

I forbindelse med Rammeaftalen 2018 blev Region Nordjylland bedt om at lave en analyse, der skulle kort-

lægge årsagerne til den faldende søgning til Center for Døvblindhed og Høretabs undervisningstilbud til 

børn og unge med døvblindhed samt beskrive mulige udviklingsområder med henblik på at forummet kan 

foretage en vurdering af om der er behov for en særlig landsdækkende opmærksomhed. Status herpå er, at 

der er iværksat dialog med kommunerne med henblik på gennemførelse af udviklingsinitiativer på under-

visningsområdet.  

3.2 Sikrede afdelinger 

Den samlede belægning på de sikrede og de særligt sikrede afdelinger var i 2017 på 90 procent, hvor 

belægningen på de enkelte sikrede afdelinger spændte fra 68 til 99 procent. 

På den sikrede Institution i Nordjylland, Kompasset, er der et styringsmål på 90 % belægning årligt. I 2017 

var den gennemsnitlige belægning på Kompasset på 97 %.   

 

For mere information om de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger henvises til no-

tatet: Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel”, som kan findes her. [Indsæt nyt 

link] 

 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/media/1509/lands-og-landsdelsdaekkende-tilbud-og-sikrede-afdelinger_udviklingsstrategi-2018.pdf

