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Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler
a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene
ældreboligområde
I medfør af § 6, stk. 4, og § 108, stk. 5 og 6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar
2011, som ændret ved lov nr. 201 af 13. marts 2011, og § 185 b, stk. 6, i lov om almene boliger m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, som ændret ved lov nr. 201 af 13. marts 2011, fastsættes:
Rammeaftalen
§ 1. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling,
styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk.
2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.
Fælles bestemmelser
§ 2. Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen:
1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i
lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.
4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.
5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.
6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.
7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.
8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.
10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.
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11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en
selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.
12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.
13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, jf.
§ 11, nr. 1.
Stk. 2. Tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår kun i rammeaftalen som en orienterende
oversigt, der skabes ved et udtræk af oplysninger fra Tilbudsportalen.
§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, jf. lov om social
service § 6, stk. 2.
Stk. 2. Der udarbejdes én samlet årlig rammeaftale for hver region. Rammeaftalen omfatter det sociale
område og det almene ældreboligområde.
Stk. 3. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, jf. §§ 6-9, og en styringsaftale, jf. §§ 10-12.
Stk. 4. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 4. Rammeaftalen skal tilpasses løbende, hvis der er behov for det. Kommunalbestyrelserne og
regionsrådet skal i forbindelse med den årlige rammeaftale fastlægge en procedure for tilpasningen.
Stk. 2. Hvis der er konkrete regionale tilbud, der ikke længere efterspørges med sit hidtidige indhold, skal
regionsrådet, i forbindelse med rammeaftalen, drøfte en tilpasning eller ophør af tilbuddet med
kommunalbestyrelserne i regionen.
Stk. 3. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 5. Socialministeren kan senest 1. januar udmelde særlige temaer eller typer af tilbud, som skal behandles
i rammeaftalerne.
Udviklingsstrategi
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§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den
kommende styringsaftale, jf. § 10. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over
tilbud, jf. § 2, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over
sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til
udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som
kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til § 5 i lov om social
service. Følgende elementer kan indgå i udviklingsstrategien:
1) Den faglige udvikling i tilbuddene.
2) Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud.
3) Udvikling i behovene.
4) Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere, og som
har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen.
Stk. 2. Som led i udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af
pladser eller tilbud.
§ 7. Udviklingsplaner for botilbud efter §§ 107-110 i lov om social service med over 100 pladser, jf. § 9 i lov
om social service, indgår i udviklingsstrategien, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i
regionen.
§ 8. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre
indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud,
som er nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene ved de mest
specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd
sikre koordinationen af sikrede afdelinger.
Stk. 2. Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner at etablere tilbud efter § 108 i lov om social
service, til personer, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne eller i Grønland. Region
Sjælland fastlægger behovet for og forventet forbrug af pladser fordelt på målgrupper efter forhandling
med Familiedirektoratet i Grønland og Almannastovan på Færøerne og koordinerer antallet af pladser
regionerne imellem.
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§ 9. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni. Strategien skal offentliggøres på den enkelte
kommunes og regionens hjemmesider og sendes til Servicestyrelsen senest 1 måned efter, at den er
fastlagt.
Stk. 2. Som bilag til udviklingsstrategien vedlægges udtræk fra Tilbudsportalen over alle tilbud, jf. § 2, der
ligger i regionen.
Styringsaftalen
§ 10. Med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling indgås en styringsaftale, som omfatter
kommunale og regionale tilbud, jf. § 2, som ligger i regionen, og som anvendes af flere kommuner end
driftskommunen. Tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen, kan dog undtages fra
styringsaftalen, hvis der er indgået en aftale mellem driftskommunen og en anden eller få andre
kommuner, som anvender de konkrete tilbud, hvis aftalen omfatter punkterne efter § 11, nr. 2, 3 og 6.
Stk. 2. Styringsaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen. For så vidt angår styringsaftalens
punkter, jf. § 11, nr. 2-7, vedrørende regionale tilbud indgås aftalen dog mellem kommunalbestyrelserne og
regionsrådet.
§ 11. Styringsaftalen skal indeholde:
1) Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen, jf. § 2.
2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.
3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.
4) Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
5) Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud
aftalt i rammeaftaleregi.
6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.
7) Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i
hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.
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§ 12. Styringsaftalen skal være indgået senest den 15. oktober og har virkning fra den 1. januar det
følgende år. Aftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmesider og sendes til
Servicestyrelsen senest 1 måned efter indgåelsen.
Stk. 2. Som bilag til styringsaftalen vedlægges oplysninger om taksterne for det år, styringsaftalen vedrører,
for de tilbud, der er omfattet af aftalen.
Ikrafttræden
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 2011.
Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale
område og på det almene ældreboligområde.
Stk. 3. For rammeaftalen for 2012 er fristen for socialministerens udmelding af særligt tema til behandling,
jf. § 5, den 1. april, og fristen for fastlæggelse af udviklingsstrategien, jf. § 9, stk. 1, er den 15. oktober.
Socialministeriet, den 13. marts 2011

b) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet
I medfør af § 47, stk. 6, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som ændret
ved lov nr. 378 af 28. april 2012, og § 6 h, stk. 6, og § 7 d, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne, jf.
lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011, som ændret ved lov nr. 378 af 28. april 2012, fastsættes:
Kapitel 1
Indgåelse af rammeaftalen m.v.
§ 1. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling,
styring og koordinering af de regionale undervisningstilbud, der ligger i regionen, jf. § 47, stk. 3, i lov om
folkeskolen og § 6 h, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.
Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, jf. § 47, stk. 4, i lov
om folkeskolen og § 6 h, stk. 4, i lov om specialundervisning for voksne.
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Stk. 3. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, jf. §§ 3-5, og en styringsaftale, jf. §§ 6-8.
Stk. 4. Rammeaftalen tilpasses løbende, hvis der er behov herfor. Kommunalbestyrelserne i regionen og
regionsrådet fastlægger i forbindelse med den årlige rammeaftale en procedure herfor. Der skal i den
forbindelse tages særlig højde for undervisningstilbud, der følger skoleåret.
Stk. 5. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.
§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende undervisningstilbud m.v.:
1) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i henhold til § 20, stk. 3,
i lov om folkeskolen og § 1, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne.
2) Undervisningstilbud for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder (kommunikationscentre), der
drives af regionsrådet i henhold til § 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.
3) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, der drives af
Borgerrepræsentationen i henhold til § 48 a i lov om folkeskolen og § 6 k i lov om specialundervisning for
voksne. De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune medtages i
rammeaftalen for Region Hovedstaden.
4) Rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud og Københavns Kommunes landsog landsdelsdækkende undervisningstilbud, og som ikke er knyttet til pladserne på
undervisningstilbuddene.
Kapitel 2
Udviklingsstrategien
§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der
danner grundlag for den kommende styringsaftale, jf. § 6. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af
kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de i § 2 omfattede
undervisningstilbud. Følgende elementer skal indgå i udviklingsstrategien:
1) Den faglige udvikling i undervisningstilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling,
der har været i de(t) foregående år.
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2) Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende undervisningstilbud.
3) Samlet skøn over behovet for regulering i antallet pladser eller undervisningstilbud.
Stk. 2. Efter aftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan udviklingsstrategien
indeholde flere elementer end de i stk. 1. nævnte elementer.
Stk. 3. I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien sørger kommunalbestyrelserne for, at de
relevante brugerorganisationer bliver inddraget.
§ 4. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre
indbyrdes koordinering mellem de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i regionerne og de
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune.
§ 5. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni året før rammeaftalens ikrafttræden.
Stk. 2. Udviklingsstrategien skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.
Kapitel 3
Styringsaftalen
§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en styringsaftale med henblik på styring af
økonomi- og kapacitetsudvikling af de i § 2 omfattede undervisningstilbud.
§ 7. Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:
1) Angivelse af, hvilke konkrete undervisningstilbud der er omfattet af styringsaftalen.
2) Aftaler om udviklingen i taksterne for brug af pladser på undervisningstilbuddene og for den rådgivning
og vejledning, som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene. Inden for rammerne af denne
del af aftalen fastsætter regionsrådet taksterne for brug af pladser på det enkelte undervisningstilbud og
for den rådgivning og vejledning, der ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddet.
3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede undervisningstilbud og for den rådgivning og vejledning, der
ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene, dvs. anvendes der gennemsnitstakster eller
differentierede takster baseret på brugergrupper.
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4) Aftaler om frister for afregning for brug af undervisningstilbud.
5) Aftaler om oprettelse og lukning af undervisningstilbud.
6) Aftaler om principper for eventuel indregning af regionsrådets udgifter ved oprettelse og lukning af
undervisningstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder Borgerrepræsentationens
udgifter ved lukning af undervisningstilbud.
7) Aftaler om fastlæggelse af, i hvilket omfang en kommunalbestyrelse, der efter aftale med regionsrådet
overtager et regionalt undervisningstilbud (kommunikationscenter) med specialundervisning for personer
med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, er forpligtet til at stille undervisningstilbuddet til rådighed for
andre kommuner i regionen og vilkårene herfor.
Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan som led i styringsaftalen drøfte varsler i
forbindelse med lukning af pladser m.v. på undervisningstilbuddene.
Stk. 3. Efter aftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan styringsaftalen indeholde
flere elementer end de i stk. 1 og 2 nævnte elementer.
§ 8. Styringsaftalen skal indgås senest den 15. oktober året før aftalens ikrafttræden.
Stk. 2. Som bilag til styringsaftalen vedlægges oplysninger om taksterne for det år, som styringsaftalen
vedrører.
Stk. 3. Styringsaftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.
Kapitel 4
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.
Stk. 2. Udviklingsstrategien, jf. §§ 3-5, for 2013 skal være fastlagt senest den 15. oktober 2012.
Udviklingsstrategien skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.
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Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til
regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på
specialundervisningsområdet ophæves.
Ministeriet for Børn og Undervisning, den 28. april 2012
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Bilag 2: Særligt tema til rammeaftalerne for 2014 – godkendelse og tilsyn
I november måned forelå de endeligt vedtagne rammeaftaler for 2013, og jeg vil også gerne i år kvittere for
det arbejde, kommunalbestyrelser og regionsråd har lagt i dem, og for behandlingen af det særlige tema.
Jeg håber, at kommunalbestyrelser og regionsråd kan bruge rammeaftalerne i deres løbende arbejde,
og at aftalerne og samarbejdet om dem til stadighed udvikler sig, så de bliver et hensigtsmæssigt
arbejdsredskab for alle involverede. Som I ved, har regeringen og Folketingets partier den 25. november i år
indgået aftale om ”Et Nyt Socialtilsyn”. Udarbejdelsen af lovforslaget, der skal udmønte aftalen, er i fuld
gang, og jeg ved også, at kommunerne drøfter udpegningen af de fem kommuner, der skal varetage
opgaven som socialtilsyn, så reformen kan træde i kraft 1. november 2013. Jeg forventer, det vil ligge fast i
januar 2013, hvilke kommuner der skal varetage opgaven. Som I ved, indebærer reformen, at fem
socialtilsyn skal godkende og føre tilsyn med flere typer af tilbud, end der er omfattet af krav om
godkendelse efter de gældende regler, og bl.a. betyder det, at godkendelseskravet også kommer til at
omfatte kommunale og regionale tilbud. Det er derfor vigtigt at have fokus på dialog og samarbejde mellem
alle parter i processen nu og fremover. Modellen indebærer et løbende samarbejde om opgaven på tværs
af kommune- og regionsgrænser, og fremover vil godkendelse og tilsyn blive et fast tema i rammeaftalerne.
I år vil jeg dog gerne benytte mig af min adgang til senest den 1. januar at udmelde et særligt tema til
behandling i rammeaftalerne til at udmelde godkendelse og tilsyn som særligt tema til rammeaftalerne for
2014.
Jeg vil gerne bede om, at det som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem
kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan
tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til
kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får
efter loven. Jeg vil også gerne, at det drøftes, hvilke temaer der evt. fra starten er behov for at sætte fokus
på, og til sidst vil jeg opfordre til, at der i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen for 2014 tages en
drøftelse af de takster, som socialtilsynet skal fastsætte.
Med venlig hilsen
Karen Hækkerup
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Bilag 3: Særlige forhold
Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud
De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud anvendes på tværs af regionerne, og derfor skal
der ske en koordinering af disse tilbud på landsplan.
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
Den samlede kapacitet af sikrede pladser på landsplan fastlægges med afsæt i vurderinger af den
forventede efterspørgsel samt belægningsprocenterne på de sikrede institutioner.
Region Syddanmark driver den sikrede institution Egely, der er målrettet 15-18 årige med dom til ophold på
en sikret institution. Pr 1. januar 2013 var der 19 sikrede pladser i regionen af i alt 126 sikrede pladser på
landsplan. De sikrede pladser finansieres ved en kombination af takstbetaling og objektiv finansiering af alle
kommuner i landet efter indbyggertal.
Social- og specialundervisningsområdet
Region Syddanmark driver henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, der er specialskoler for børn
og unge med høretab. Center for Høretab varetager undervisning af børn i henhold til folkeskoleloven samt
specialrådgivning for småbørn og skolebørn, mens Nyborgskolen varetager undervisning af unge og voksne.
Skolerne tilbyder også døgn-ophold. Udgifterne til tilbuddene finansieres delvist ved takster og ved
anvendelse af objektiv finansiering efter indbyggertal på de kommuner, der har adgang til at benytte
tilbuddene.
Der har, som følge af nye teknologiske muligheder med Cochlear Implant-operationer, i de senere år været
en vigende efterspørgsel på de to tilbud. Som følge heraf er kapaciteten på de to tilbud løbende tilpasset og
Nyborgskolen er i 2012 flyttet til Fredericia, så de to skoler nu deler bygninger. Det vurderes, at der også
fremadrettet vil være behov for specialiserede tilbud til en lille gruppe af børn, der har særlige behov,
herunder evt. fordi de ikke profiterer tilstrækkeligt af Cochlear Implant-operationen eller som følge af
andre særlige udfordringer. De to skoler er fra 1. januar 2013 en del af regionens Center for
Kommunikation og Velfærdsteknologi. Med afsæt i det lave elevtal og de økonomiske udfordringer dette
har medført for Nyborgskolen, er der i foråret 2013 en dialog mellem kommunerne og regionen om
Nyborgskolens fremtid.
Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere
Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklingshæmmede
lovovertrædere. Rådet består af 7 faste medlemmer og udtaler sig vejledende om sanktionsformer og

11

retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Regionen varetager
sekretariatsfunktionen for samrådet.
Det Fælles Samråd i Syddanmark er gjort permanent fra 2010.
Samrådet er finansieret som abonnementsordning – det vil sige, at kommunerne betaler et fast beløb årligt
pr. borger i den enkelte kommune. Det er en frivillig aftale, som alle kommuner har tilsluttet sig
Nærmere beskrivelse af samrådet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på www.samraadsyddanmark.dk
Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere
Regionen organiserer og udfører tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes vegne.
Tilsynene udføres pt. af medarbejdere fra tre regionale botilbud.
Tilsynet udgår fra tre botilbud, hvor mange af de anbragte udviklingshæmmede lovovertrædere bor.
Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt
sætter en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse
samt samarbejdsformen med kommunerne. Kommunernes myndighedsansvar er fastholdt gennem aftalen.
Der er tale om en frivillig aftale, som alle kommuner, bortset fra Vejle og Faaborg-Midtfyn er tilsluttet –
Nyborg Kommune dog efter konkret aftale om den enkelte borger. Tilsynet er takstfinansieret.
Nærmere beskrivelse af tilsynet findes på:www.socialsekretariatet.dk og på www.samraad-syddanmark.dk

Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser
Ribelund
Ribelund er et bo ‐ og servicetilbud med 13 afdelinger for 140 voksne borgere med forskellige grader af
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I udviklingsplanen for Ribelund fra 2010 blev der sat fokus på
stordriftsfordele på en række områder og på renovering af de bygningsmæssige rammer. Esbjerg
Kommune oplyser, at Ribelund har fundet en form, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet optimalt.
Samtidig bevares, gennem en decentral styreform med høj grad af selvstændighed for den enkelte afdeling,
det lille bomiljøs særlige fortrin. Ribelund har i de senere år renoveret de fysiske rammer, så 50 boliger er
omdannet til almene ældreboliger af tidssvarende standard. Ombygning og renovering af de resterende
bygninger m.m. er så omfattende, at Esbjerg Kommunes planafdeling har vurderet, at der skal en ny
lokalplan til. På den baggrund er der i 2012 udarbejdet en helhedsplan for Ribelund området,
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helhedsplanen – kaldet Ribelundplanen - skal danne baggrund for en lokalplan for området. I
Ribelundplanen er formuleret en vision for Ribelund – Den grønne bydel i Ribe. Visionen er at Ribelund
også i fremtiden skal være et dejligt sted at bo, arbejde, bevæge og opholde sig i. Ribelundplanen kan ses
på Esbjerg Kommunens hjemmeside. Ribelund indgår sammen med Esbjerg Kommunes øvrige tilbud i
Masterplan for det specialiserede voksenområde. I henhold til masterplanen skal der arbejdes mod fem
strategiske sigtelinier. Masterplanen har bl.a. medført en organisatorisk omlægning af de tidligere tilbud i
Esbjerg Kommune. De tidligere 18 tilbud er fra 1. januar 2012 samlet i 8 nye organisationer. Ribelund indgår
herefter i organisationen Udviklingscenter Ribe. Udviklingscenter Ribe skal give tilbud i henhold til SEL §§
85, 104, 107 og 108. Der arbejdes med at samle et antal enkeltmandsforanstaltninger på Ribelund, så
personaleressourcerne udnyttes bedre samtidig med, at der vil skabes større faglighed og bedre
arbejdsmiljø. Gennem de seneste år har efterspørgslen fra andre kommuner været faldende, Ribelunds
kapacitet vil blive tilpasset løbende.

Bilag 4: Tendenser og behov samlet besvarelse
(Se bilag med indberetning til tendenser og behov på www. Socialsekretariatet.dk)

Bilag 5: Koordinering af lands- og landdelsdækkende tilbud - samlet besvarelse.
(Se bilag særskilt eller på www.socialsekretariatet.dk)
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Bilag 6: Status på temaer fra tidligere Udviklingsstrategier og igangværende fælleskommunale
projekter (status marts 2013)
Kategorisering
Et område, der er særligt i fokus for udviklingen af tilbud i Syddanmark, er samarbejde om de mest
specialiserede tilbud med regional betydning. Der arbejdes med at identificere de mest specialiserede
tilbud i Syddanmark, for at kunne sikre forsyningssikkerheden på det mest specialiserede område,
herunder muligheden for at der, gennem fælleskommunalt samarbejde, kan gives en særlig
opmærksomhed til disse tilbud, hvis der er behov for det og er enighed omkring dette.
Som led i dette arbejde, er der lavet et geokort over de specialiserede tilbud fordelt på målgrupper og
specialiseringsgrad. Geokortet skal anvendes som et hjælpemiddel ift. fx planlægning af kapacitet.
Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter
Andre samarbejdsprojekter er også ministertemaet for Udviklingsstrategien 2012, særforanstaltninger
og enkeltmandsprojekter. Her har der været en kortlægning af området for at skabe et overblik over,
hvor mange der er af disse foranstaltninger, og hvad de koster. I et videre kortlægningsarbejde vil man
forsøge at se, om nogle af disse borgere kan matches og hermed placeres i større enheder i stedet for i
enkeltmandsprojekter. Dette af både faglige og økonomiske hensyn. Dette er et eksempel på en opgave,
som det giver god mening at kigge på i et fælleskommunalt samarbejde.
Borgere med en erhvervet hjerneskade
Der er også med baggrund i Udviklingsstrategien 2012 nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med
temaet, borgere med en senhjerneskade. Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i KL’s 10 anbefalinger
fra udgivelsen, ”En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade”, udvalgt 6 af anbefalingerne, som
konkretiseres i en syddansk kontekst.
Fokus på det gode liv
Et tema i Udviklingsstrategien 2013 hænger tæt sammen med ambitionen for Udviklingsstrategien.
Dette tema omhandler fokus på det gode liv. Her vil en arbejdsgruppe arbejde innovativt, hvor de skal
udarbejde minimum 3 radikalt innovative spørgsmål til alternative måder at arbejde med borgere med
et handicap. Disse 3 spørgsmål skal gerne føre til et videre innovativt arbejde med at finde svar på disse
spørgsmål. Der vil i arbejdet involveres borgere, brugerorganisationer, kommuner og repræsentanter fra
innovative miljøer, som kan dette med at tænke anderledes.
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Analyse af tendenser, metoder og metodeudvikling på det specialiserede socialområde
Der er endvidere igangsat en analyse af tendenser, metoder og metodeudvikling på det specialiserede
socialområde. Det er i Udviklingsstrategien for 2013 aftalt, at der skal iværksættes en analyse, der skal
bidrage med en langsigtet strategi for det specialiserede socialområde i Syddanmark. Analysens formål
er at oparbejde det grundlag, der skal til, for at kommunerne og regionen kan omsætte evidensforskning
i implementering af metoder på det specialiserede socialområde, som opnår de opstillede mål inden for
en snævrere økonomisk ramme. Det vil sige, at etablere et grundlag for at kommunerne og regionen kan
udvikle socialpædagogiske metoder, som hviler på international evidensforskning, og en beskrivelse af
de metoder, der allerede benyttes. Analysen vil som udgangspunkt beskrive landskabet af botilbud og
belyse, hvori de væsentligste forskelle mellem bostederne består. Specielt vil udviklingen og
implementeringen af nye og mere effektive metoder være et centralt emne for projektet. Dette er et
fælleskommunalt projekt, som bliver lavet i samarbejde med SFI. Dette er et godt eksempel på, at man i
fællesskab har mulighed for at tænke udvikling i et større perspektiv.
Fælles Fokus i Syddanmark
For at optimere samarbejdet mellem kommunerne og Region Syddanmark er der igangsat et større
projekt, som kaldes Fælles fokus i Syddanmark. Formålet med dette samarbejde er at sætte fælles fokus
på, hvordan der kan skabes den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne
Der er under dette projekt nedsat 4 arbejdsgrupper:
- Arbejdsgruppe omkring effektmåling i samarbejde med Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
(CFK). I fællesskab er de i gang med at udarbejde en let anvendelig metode til at gennemføre
resultatdokumentation på det specialiserede socialområde.
- Arbejdsgruppe som undersøger mulighederne for at skabe mere synergi på det sociale område. Det
skal ske ved at arbejde med de gråzoner, der er mellem socialområdet og psykiatrien og finde områder,
hvor der med fordel kan skabes bedre sammenhænge og samarbejde.
- Arbejdsgruppe der arbejder med økonomistyring. Projektets mål er at opstille en model, som kan sikre
opnåelse af effektiv økonomistyring inden for det højt specialiserede socialområde i Syddanmark og
herigennem fremme budgetsikkerhed for både købere og leverandører af ydelser inden for det højt
specialiserede socialområde i Syddanmark.
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- Arbejdsgruppe omkring kundebestyrelser. Kommunerne og regionen i Syddanmark ønsker at sætte
fokus på et tættere og mere systematisk samspil mellem køberkommunerne og specialiserede sociale
tilbud i Syddanmark. Arbejdsgruppen vedrørende etablering af kundebestyrelser undersøger derfor,
hvorvidt der er ved at etablere kundebestyrelser, kan skabes en øget indsigt og et øget samspil i
tilbuddets faglige og økonomiske udvikling.
Vidensdeling
I løbet af 2013 vil der igangsættes et arbejde med et tema fra Udviklingsstrategien 2013 om
vidensdeling. Arbejdsgruppen vil særlig have fokus på muligheder og testning af digitale platforme til
brug for vidensdeling.
Dobbeltdiagnosticerede med en psykiatrisk diagnose og misbrugsproblematik
Der er behov for et tværsektorielt samarbejde omkring personer med en dobbeltbelastning i form af en
psykiatrisk diagnose og misbrug. Der er en række udfordringer i, hvordan opgaven løses bedst på tværs
af behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. Der vil i 2013, med udgangspunkt
i KL’s ”En styrket misbrugsbehandling”, tages fat om arbejdet med temaet omkring
dobbeltdiagnosticerede med en psykiatrisk diagnose og misbrugsproblematik.
Ministertema for Udviklingsstrategien for 2013; Udviklingen i brugen af de forskellige former for
familieplejeanbringelser
I 2013 vil der endvidere arbejdes med ministertemaet for 2013, hvor det foreslås, at der etableres et
fælleskommunalt samarbejde, som skal kortlægge de forskellige anbringelsesformer. Endvidere skal der
undersøges muligheden for at etablere tværkommunal uddannelse af plejefamilier. Her tænkes både på
grunduddannelse som mere specifikke efteruddannelser, der skal gøre enkelte plejefamilier
kvalificerede til at løfte særlige opgaver.
Bilag 7. Oversigt over samtlige tilbud på socialområde i Syddanmark (udtræk fra Tilbudsportalen)
(Oversigten kan ses på www.socialsekretariatet.dk)
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