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Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.
”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.
marts 2006.
Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også
skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.
Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.
Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i
kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.
Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at
 felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år
 angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til

Generel
t
Generelle kommentarer til
rammeaftalen

Det er et meget omfattende arbejde at indsamle data til den årlige redegørelse, som
danner grundlag for rammeaftalen. Flere af spørgsmålene ligner desuden de
spørgsmål, som behandles i redegørelsen til Udviklingsrådet, og det ville derfor være
ønskeligt, om dobbeltarbejdet kunne reduceres.
Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet
Samarbejdet mellem kommune og region har været velfungerende.
omkring Rammeaftalen
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Børneområdet
Børneområdet er omfattet af paragrafferne: § 32, § 36, § 67 stk. 2 (herunder også aflastning) og §
67 stk. 3.
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Albertslund Kommune forventer at fortsætte den nuværende visitationspraksis,
og hvilke konsekvenser det
hvor der købes pladser i andre kommuner mhp. at sikre et højt specialiseret
får for kommunens udbud af pædagogisk og fagligt tilbud til de børn og unge, der har meget specifikke behov.
tilbud
Kommunen driver selv Klub Vest, som er oprettet efter servicelovens § 36.
Kommunen har udarbejdet en analyse af tilbuddet mhp. at vurdere, om der skal
foretages ændringer i den fremtidige drift. Med afsæt i analysens konklusioner vil
klubbens økonomi blive fulgt tæt i de kommende to år, idet medlemstallet ikke
kan falde yderligere uden, at det påvirker den økonomiske rationalitet.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efter- Se ovenfor.
spørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Der vil blive sat fokus på ungdomskriminaliteten i håbet om, at det også vil
kommunens forebyggende
nedbringe antallet af ungdomssanktioner og dermed antallet af anbringelser på de
foranstaltninger.
sikrede institutioner.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Se ovenfor.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Fsva. Klub Vest skal klubben til at arbejde med handleplaner for det enkelte
faglige udvikling på egne
medlem i fritidsklubben. Der arbejdes desuden på at udarbejde en kommunal
tilbud
magtanvendelsesprocedure og en tilsynsprocedure.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Kommunen forventer fortsat, at tilbuddene har en høj pædagogisk og faglig
forventninger til det faglige
kvalitet.
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund Kommune

Side 3 af 10 sider.

Voksen området, handicap
Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Forvaltningen er som følge af budgetvedtagelsen 2009 i gang med en større
og hvilke konsekvenser det
analyse af området med henblik på at nedbringe udgifterne. Det vides endnu ikke
får for kommunens udbud af hvilke konsekvenser det vil få for området.
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Som ovenfor

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Som ovenfor
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Som ovenfor

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Voksen området, psykiatri.
Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Forvaltningen er som følge af budgetvedtagelsen 2009 i gang med en større
og hvilke konsekvenser det
analyse af området med henblik på at nedbringe udgifterne. Det vides endnu ikke
får for kommunens udbud af hvilke konsekvenser det vil få for området.
tilbud

Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Som ovenfor

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Som ovenfor
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Som ovenfor

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Misbrug, forsorgshjem og krisecentre
Området omfatter § 101, § 109 og §110
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Forvaltningen er som følge af budgetvedtagelsen 2009 i gang med en større analyse
og hvilke konsekvenser det
af området for misbrug med henblik på at nedbringe udgifterne. Det vides endnu
får for kommunens udbud af ikke hvilke konsekvenser det vil få for området.
tilbud
Kommunen deltager i hjemløsestrategien og forventer en ændring af tilbud til
denne gruppe indenfor de nærmeste år.

Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Som ovenfor

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Som ovenfor
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Som ovenfor

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Specialundervisning for voksne og øvrige områder
Tilbud: SVIKA, Maglemosen, Egedammen
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Lands- og landsdelsdækkende tilbud. Social delen
Lands- og landsdelsdækkende tilbud, social delen
Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia,
Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej,
Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Albertslund Kommune kan ikke sikre forsyningen af pladser med et højt
og hvilke konsekvenser det
specialiseret pædagogisk og fagligt indhold til de målgrupper, som visiteres til de
får for kommunens udbud af lands- og landsdelsdækkende tilbud og forventer således også fremover at
tilbud
efterspørge pladser her.

Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Se ovenfor.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Albertslund Kommune har ikke planer om at foretage ændringer i forebyggende
kommunens forebyggende
foranstaltninger, som vil have betydning for den fremtidige efterspørgsel i de
foranstaltninger.
lands- og landsdelsdækkende tilbud.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Se ovenfor.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Albertslund Kommune driver ingen lands- og landsdelsdækkende tilbud.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Albertslund Kommune forventer fortsat, at tilbuddene har et højt specialiseret
forventninger til det faglige
pædagogisk og fagligt indhold.
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Lands- og landsdelsdækkende tilbud. Undervisningsdelen
Lands- og landsdelsdækkende tilbud, undervisnings delen
Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret,
Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og
svagtseende, Synscenter Refnæs
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Se skema vedrørende socialdelen.

Se skema vedrørende socialdelen.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
Se skema vedrørende socialdelen.
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Se skema vedrørende socialdelen.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
Se skema vedrørende socialdelen.
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Se skema vedrørende socialdelen.
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Tale høre syn: Kommunikationscentre
Tilbud: Tale høre instituttet, Center for syn og kommunikation, Kommunikationscentret og Center for
specialundervisning for voksne o.a.
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Albertslund Kommune planlægger at hjemtage de opgaver, som Tale høre
og hvilke konsekvenser det
instituttet tidligere har løst. Det gælder både ifht. Jægerhytten og ifht. den
får for kommunens udbud af individuelle vejledning, der ydes i nogle af de specialgrupper, som kommunen
tilbud
køber pladser i. Det overvejes pt., om der kan etableres et samarbejde med
nabokommunerne, f.eks. Glostrup. Det er i skrivende stund uvist, om der kan
rekrutteres kvalificeret personale til at løse de pågældende opgaver. Kommunen
råder pt. ikke selv over medarbejdere, der kan løse den specialiserede opgave, som
Tale høre instituttet hidtil har løst.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efter- Se ovenfor.
spørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
Albertslund Kommune har ikke planer om at foretage ændringer i forebyggende
foranstaltninger.
foranstaltninger, som vil have betydning for den fremtidige efterspørgsel i
kommunikationscentrene.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Se ovenfor.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
Albertslund Kommune driver ingen kommunikationscentre.
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Albertslund Kommune forventer fortsat, at tilbuddene har et højt specialiseret
indhold og kompetencer i de pædagogisk og fagligt indhold.
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Øvrig specialundervisning og rådgivning
Tilbud: Falck hjælpemidler, Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Specialtandplejen Gentofte, specialtandplejen i Rudersdal og
Børneterapien Gentofte

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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