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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

Generelt
Generelle kommentarer til
rammeaftalen

Kommunens redegørelse og rammeaftalen indgår, hvor det er relevant, som et
anvendeligt værktøj i opgaveløsninger i kommunens driftsenheder.

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet
Supplerende til beskrivelse i dette felt i kommunens redegørelse til 2009
omkring Rammeaftalen
rammeaftalen anføres, at kommunen fortsat indgår i den regionalt nedsatte
arbejdsgruppe omkring etablering af samarbejdsaftale fra 1. januar 2008 mellem
Kommunikationscentrene og kommunerne i Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen
gennemfører i 2009 opfølgning på og evaluering af aftalen blandt andet via
spørgeskemaundersøgelse i kommunerne i februar 2009. Resultatet af evalueringen
kan medføre tilbagemelding til kommunerne med forslag til forenkling af den
administrative håndtering af opgaveløsningen og forslag til justeringer af selve
samarbejdsaftalen.
Såvel dette samarbejde som samarbejdet omkring selve rammeaftalen foregår
upåklageligt.
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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 Dagklub Krumtappen ophører 1. juli 2009. Klubben er etableret efter
og hvilke konsekvenser det
servicelovens § 36 og målrettet børn på 10 år og derover og som har betydelig og
får for kommunens udbud af varigt nedsat psykisk / fysisk funktionsevne.
tilbud
Baggrunden er faldende antal medlemmer og prognosetal, der ikke viser tilgang.
Klubbens aktuelt 15 medlemmer etableres i andre tilbud i Ballerup Kommune.
De yngste børn placeres i ”Det Lille Specialfrit” på Grantofteskolen. Dermed
udvides tilbuddets målgruppe.
Teenagebørnene placeres i nyt klubtilbud i pavillonbyggeri, som etableres på
matriklen, hvor også Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er beliggende. Der
vil ske en vis integration med Maglemosens udbud af aktiviteter.
Som i dagklub Krumtappen vil der også i de nye tilbud kunne udbydes pladser til
andre kommuner.

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

Konstateringen af den faldende efterspørgsel og den manglende udsigt til stigning
kan få til konsekvens, at efterspørgslen på disse sociale tilbud generelt bliver
faldende.

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
Med tilførsel af nye målgrupper i såvel ”Det Lille Specialfrit” som ved
faglige udvikling på egne
Maglemosen vil der blive behov for målrettet (pædagogisk) læring og
tilbud
kompetenceudvikling.
Ved etablering af begge tilbud er høj grad af konkret forældredeltagelse og
indflydelse. Begge tilbud har bestyrelser, hvori forældrerepræsentation indgår.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Tilbuddenes indhold og pædagogik skal begge steder tilpasses de nye
forventninger til det faglige
målgruppers behov.
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Børneområdet
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger

Øvrige bemærkninger
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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 Kommunens Handicappolitik understøtter helt servicelovens bestemmelser om
og hvilke konsekvenser det
den kommunale forsyningsforpligtelse og opgaveløsning.
får for kommunens udbud af
tilbud
§ 103:
Kommunen etablerer i 2009 et antal § 103 beskyttede beskæftigelser ved
ibrugtagning af nyt beskæftigelsestilbud. Café er under opbygning på Ballerup
Bibliotek. Caféen skal beskæftige yngre borgere med psykisk
udviklingshæmning.
Generelt arbejder kommunen med udbygning af § 103 tilbuddene via afsøgning af
muligheder som kommunale tilbud og i private virksomheder. Målet er i højere
grad at gå fra beskyttet til støttet beskæftigelse.
§ 104:
Kommunen etablerer i 2009 nyt dagtilbud i Krumtappen målrettet omkring 21
yngre voksne med betydelig og varig psykisk / fysisk funktionsnedsættelse.
§ 108:
Kommunen etablerer 2 nye bofællesskaber med personalemæssig døgndækning
og målrettet yngre borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk / fysisk
funktionsevne. Udbygningen vil tilføre minimum 20 nye pladser. Ibrugtagning
forventes 2011 / 2012.
Kommunen vurderer behov for udbygning af eksisterende botilbud
(Stokholtbuen) med et antal boliger målrettet beboere med svær
udviklingshæmning og autisme og behov for soloprojekter / skærmet boenhed.
Endvidere overvejes en generel udvidelse af den personalemæssige dækning på
Stokholtbuen, som følge af meget komplekse personsager og et ønske om at
styrke den faglige specialisering.
Samtlige tilbud bidrager til øgning af kommunens specialviden, udvikling af
området og muligheder for opgavevaretagelser.

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

Indenfor ovennævnte bestemmelser vil være brugere, som i dag benytter et
tilbud, som anden kommune har driftsherreansvaret for fra 1. januar 2007 med
nedlæggelsen af amtet.
Kommunen vil fortsat skulle tilkøbe pladser. Kommunens efterspørgsel på køb af
pladser vil i forhold til forbrugsmønstre ikke ændre sig, men omfanget tilrettes
kommunens nye tiltag.

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

Der arbejdes med udarbejdelse af ydelseskataloger på individuel personstøtte og
med den modificerede BUM-model, herunder mere synliggørelse og bevidsthed
om mål, indsats og omfang i såvel myndighedsenhed som hos leverandører.
Der udarbejdes i 2009 med konkrete handlinger til udmøntning i de nærmeste år
af kommunens handicappolitik, som har 7 indsatsområder:
1. Overgang fra barn, ung til voksen
2. Uddannelse
3. Beskæftigelse
4. Boliger
5. Fritid og kultur
6. Medindflydelse
7. Kommunikation
Med tiltagene – beskrevet ovenfor – er der en lang række initiativer og konkrete
handlinger til udmøntningen af politikken igangsat.
Af andre forebyggende tiltag arbejdes individuelt, netværksskabende og
rehabiliterende med henblik på at yde en helhedsorienteret indsats således, at
borgeren klarer sig bedst muligt i egen bolig.

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

Forebyggende tiltag har til hensigt at fremme det mindst indgribende tiltag og
dermed mest mulig selvstændig tilværelse til borgeren i egen bolig.
Formålet er derudover at udsætte eller forhindre brug af mere indgribende tiltag
som f.eks. døgnplacering i botilbud efter §§ 107 og 108.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Alle lederne under kommunens afsnit ”Dag- og Døgntilbud”, herunder ledende
faglige udvikling på egne
hjemmevejledere m.fl., gennemfører i 2009 et særligt tilrettelagt
tilbud
kompetenceudviklingsforløb.
Vedligeholdelse, fastholdelse og fortsat udvikling af tilbuddenes faglige
specialisering er løbende på dagsorden.
I botilbuddenes kvalitetsstandarder er inkluderet samarbejde med brugere og
pårørende. For alle dag- og døgntilbud er udarbejdet vedtægter for bruger- og
pårørenderåd og bestyrelser.
I kommunen er lang tradition for bruger- og pårørendesamarbejde.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Vedvarende højt fokus på og motivation for og økonomiske rammer tilvejebragt
forventninger til det faglige
for bevarelse af faglig specialisering, målrettethed og rummelighed i tilgang.
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 § 103:
og hvilke konsekvenser det
Der arbejdes på etablering i kommunalt regi af nye beskæftigelsestilbud målrettet
får for kommunens udbud af sindslidende.
tilbud
§ 107:
Kommunen etablerer opgangsbofællesskab målrettet sindslidende. Tilbuddet
forventes ibrugtaget i 2010.
Specialundervisning for voksne
Kommunen har i 2008 etableret kortere kursustilbud, der fungere som
supplerende og alternativt tilbud til SVIKA m.fl.
Alt i alt øges antallet af kommunens egne tilbud

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

Med etableringen af kommunale tilbud vil kommunen i højere grad selv kunne
dække sin forsyningsforpligtelsen.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Supplerende til ”Voksen handicap-området:
kommunens forebyggende
foranstaltninger.
På psykiatriområdet arbejdes målrettet mod forankring af rehabilitering af
sindslidende. Kommunen indgår som projektpartner med Psykiatrisk Center
Ballerup og botilbuddet Skovvænget omkring udvikling af model, der
understøtter rehabiliteringstanken.
I 2009 igangsætter kommunen kompetenceudvikling af fagprofessionelle i
forhold til borgere med ADHD.
Yderligere brug af § 107 midlertidige døgntilbud mhp. skærpet opmærksomhed
på borgerens behov og større målrettet og tidsbegrænset indsats
Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Jf. under Voksen handicap-området.
Forebyggende tiltag har til hensigt at fremme det mindst indgribende tiltag og
dermed arbejde for mest mulig selvstændig tilværelse til borgeren i egen bolig.
Formålet er derudover at udsætte eller forhindre brug af mere indgribende tiltag
som f.eks. døgnplacering i botilbud efter §§ 107 og 108.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Skærpet opmærksomhed på mål, målrettet indsats og dermed samtidig
faglige udvikling på egne
opmærksomhed på tid / omfang og ressourcer – faglige som økonomiske.
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Skærpet målrettethed
indhold og kompetencer i de
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Voksen området, psykiatri.
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 Ballerup Kommune påtænker ansættelse af egen læge med henblik på at kunne
og hvilke konsekvenser det
betjene både nuværende brugere samt brugere fra Herlev Kommune. Det forventes
får for kommunens udbud af at give et generelt løft på det læge- og sundhedsfaglige område, ligesom
tilbud
samarbejdsrelationerne til praktiserende læger, distriktspsykiatri og sygehusvæsen
vil opkvalificeres.
Det har ikke betydning for antal udbudte pladser. Omkringliggende kommuner vil
fortsat kunne benytte både behandlingspladser og efterbehandlingspladser ved
Brydehuset.

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

Ballerup Kommune har indtil nu tilkøbt lægekonsulentydelser fra KABS i
Glostrup. Denne aftale vil ophøre i forbindelse med ansættelse af egen læge.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Ved indgåelse af et samarbejde med Herlev Kommune, forventes det at begge
kommunens forebyggende
kommuner opnår et ikke ubetydeligt kvalitativt løft i behandlingen af
foranstaltninger.
stofmisbrugere. Dette skal ses i lyset af, at aftalen indebærer ansættelse af en fast
læge på Brydehuset. Denne læge vil aktivt kunne indgå i forbedringer og
videreudvikling af både behandling og det sundhedsfremmende arbejde i begge
kommuner. Herudover vil en fast læge give ro og kontinuitet på området.

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
I 2009 er etableret et brugerråd på Brydehuset. Der er aktuelt igangsat en proces i
faglige udvikling på egne
forhold til at skabe rammer for brugerrådets arbejde; målsætning, indflydelse og
tilbud
konkrete opgaver. Ud over at give brugerne adgang til at påvirke beslutningerne
skal det samtidig medvirke til at udvikle de pædagogiske metoder i værestedet.
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
Specialundervisning for voksne
får for kommunens udbud af Kommunen har i 2008 etableret kortere kursustilbud, der fungere som
tilbud
supplerende og alternativt tilbud til eksisterende tilbud, som f.eks. AOF, SVIKA
og SUKA.
Generelt er skærpet faglig vurdering på ansøgninger om specialundervisning
efter ophør af abonnementsordningerne, herunder i forhold til
Kommunikationscentre.
Lov 564 – Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov + § 104
UUC Maglemosen udbyder ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov.
Driftsherreansvaret for Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven inkl.
tilbuddets § 104 aktiviteter overtages forventeligt af Ballerup Kommune pr. 1.
august 2009 fra Brøndby Kommune. Tilbuddet organiseres driftsmæssigt under
UUC Maglemosen.

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

Kommunen har og får et bredere udbud og får dermed flere pladser til også at
honorere egen forsyningsforpligtelse.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Konkrete handlinger formuleres til udmøntning i 2009 og fremadrettet af
kommunens forebyggende
kommunens handicappolitik i forhold til temaerne ”Overgang fra barn og ung til
foranstaltninger.
voksen” og ”Uddannelse”,
Der etableres tættere samarbejde med PPR, Ungdomsuddannelsesvejlederne,
formidlingsindsatsen fastholdes og udvikles og klare procedurer / administrative
arbejdsgange til visitationsprocessen aftales.

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

Efterspørgslen forventes reduceret i takt med skærpet fokus på egne tilbud.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Der er vedvarende krav om høj faglighed, tværfagligt samarbejde generelt og
faglige udvikling på egne
omkring den enkelte borger.
tilbud
Der er krav om samarbejde ved overgange.
Ligeså er der krav om, at tilbuddene skal være absolut kvalitets-,
ressourcebevidst og markedsorienterede.
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Specialundervisning for voksne og øvrige områder
Endvidere skal tilbuddene vedvarende have fokus på udvikling af centrets
bestyrelse, herunder bruger- og pårørendeindflydelse.
Der er formuleret vedtægter for UUC Maglemosens bestyrelse.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Ved pladskøb skal der være overensstemmelse mellem pris og indhold, herunder
indhold og kompetencer i de faglighed.
tilbud, som kommunen
efterspørger
Tilbuddene skal kunne redegøre for indhold, metoder og redskaber.

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
og hvilke konsekvenser det
Der er mellem UUC Maglemosen og Geelsgård Skolen etableret en tættere kontakt
får for kommunens udbud af mhp. aftale om, at en afgrænset målgruppe henvises til UUC Maglemosen.
tilbud

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

Ingen ændringer af mærkbar betydning.

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

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

Ingen ændringer af betydning.
Ballerup Kommune forudser ingen ændringer i kommunens efterspørgsel af landsog landsdelsdækkende døgntilbud til børn i perioden.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen ændringer af betydning.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Faglig specialisering
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

Ingen synlig og betydelig ændring foregår.

Ingen synlig og betydelig ændring foregår.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Ingen synlig og betydelig ændring foregår.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ballerup Kommune forudser ingen ændringer i kommunens efterspørgsel af landsog landsdelsdækkende specialundervisningstilbud i perioden.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen synlig og betydelig ændring foregår.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Ingen synlig og betydelig ændring foregår.
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
og hvilke konsekvenser det
Ingen planer om etablering af nyt tilbud.
får for kommunens udbud af
tilbud
Samarbejdsaftalen mellem Kommunikationscentrene og kommunerne i Region H
er under evaluering.
Følgende bemærkning fremsættes i forbindelse med Servicelovens §§ 112 & 113 og
§ 10 i tilknytning hertil:
Ballerup Kommune, Sundhed & Forebyggelse, Hjælpemiddelteamet har p.t. ingen
konkrete planer om ændringer, når det gælder samarbejdet med Center for Syn &
Kommunikation (CSK) og Høreafdelingen (THI).
Men vi foreslår at området, som gælder SEL §§ 112 & 113 og som handler om
vurdering og udredning af behov for hjælpemidler, afprøvning af hjælpemidler,
instruktion af hjælpemidler og i et vist omfang udlån af hjælpemidler tages helt ud
af den nuværende rammeaftale, som er baseret på Lov om specialundervisning.
Denne lovgivning er ikke egnet til hjælpemiddelområdet.

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

Følgende bemærkning fremsættes i forbindelse med Servicelovens §§ 112 & 113 og
§ 10 i tilknytning hertil:
Vi ønsker at kunne indgå selvstændig aftale på hjælpemiddelområdet og at aftalen
er uafhængig af en evt. aftale på specialundervisningsområdet.
Ballerup Kommunes borgeres naturlige valg har i både 2007 & 2008 været CSK og
Høreafdelingen på Telegrafvej i Ballerup, når det gælder behov for hjælpemidler.
Vi ønsker at indgå aftale med CSK & Høreafdelingen på Telegrafvej, når det
gælder følgende hjælpemiddelgrupper:
• instruktion i brugen af høreapparater (når borgeren har fået sådanne bevilget)
• udredning af behov, valg af, afprøvning og instruktion i brug høretekniske
hjælpemidler, som kan bevilges efter SEL § 112. Høreafdelingen sender
udredning og begrundet indstilling til Hjælpemiddelteamet
• udredning af behov, valg af, afprøvning og instruktion i brug af
synshjælpemidler, som kan bevilges efter SEL § 112. CSK sender udredning
og begrundet indstilling til Hjælpemiddelteamet
• udredning af behov, valg af, afprøvning og instruktion i brugen af
kommunikationshjælpemidler efter SEL § 112. CSK sender udredning og
begrundet indstilling til Hjælpemiddelteamet
• udredning af behov, valg af, afprøvning og instruktion i brugen af særlige
informationsteknologiske hjælpemidler, som kan bevilges efter SEL § 112.
CSK sender udredning og begrundet indstilling til Hjælpemiddelteamet
• udlån af syns- og kommunikationshjælpemidler, når genbrug kan være en
økonomisk gevinst.
Efterspørgslen kan svinge fra år til år, når det gælder bevilling af hjælpemidler. I
2007 & 2008 har Ballerup Kommune ikke gjort forsøg på at begrænse borgernes
henvendelse til CSK eller Høreafdelingen. Borgerne har frit kunnet henvende sig,
så hvis der i 2008 har været færre henvendelser skyldes det tilfældigheder og at
behovet i dette år har været mindre. Erfaringen fra andre hjælpemiddelområder
siger at det kan vende igen.
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Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Skærpet kvalitetstjek ad ansøgninger og beslutningsgrundlag, herunder afsøgning
kommunens forebyggende
af løsningsmuligheder
foranstaltninger.

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

Ingen betydelig ændring i forbrugsmønster

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
Kommunen forventer, at Kommunikationscentret fastholder og fortsat sikrer
forventninger til det faglige
udvikling af sin specialviden samt fastholder og udvikler samarbejdet med
indhold og kompetencer i de kommunen.
tilbud, som kommunen
efterspørger

Øvrige bemærkninger
Følgende bemærkning fremsættes i forbindelse med Servicelovens §§ 112 & 113 og
§ 10 i tilknytning hertil.
Den nuværende rammeaftale gældende Regionens 5 Kommunikationer fungerer
ikke tilfredsstillende, når det gælder hjælpemidler, der bevilges efter § 112.
En fremtidig rammeaftale på hjælpemiddelområdet skal alene omfatte
hjælpemidler efter § 112.
Hvis borgeren skønnes at have behov for forbrugsgoder, der bevilges efter § 113
skal CSK fremsende en begrundet indstilling til Hjælpemiddelteamet, som
efterfølgende afgør sagen.
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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 Følgende bemærkning fremsættes i forbindelse med Servicelovens §§ 112 & 113 og
og hvilke konsekvenser det
§ 10 i tilknytning hertil.
får for kommunens udbud af
tilbud
Ballerup kommune, Sundhed & Forebyggelse, Hjælpemiddelteamet har indgået
aftale for 2009 med Rødovre Kommune om brugen af Hjælpemiddelcentralen.

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

Følgende bemærkning fremsættes i forbindelse med Servicelovens §§ 112 & 113 og
§ 10 i tilknytning hertil.
Aftalen for 2009 er ændret i forhold til 2008, således at en del af aktiviteten betales
som objektiv finansiering og egentlige afprøvninger og den del, der vedrører
rådgivning og afprøvning omkring en konkret borgers behov for særligt tilpassede
hjælpemidler betales pr. ydelse.
Der er ikke planlagt nogen konkret ændring i brugen af Hjælpemiddelcentralens
ekspertise, men den kan – tilfældigt – svinge fra år til år.
Det skønnes dog, at behovet ikke bliver mindre, idet befolkningen bliver ældre og
det gør svært handicappede også, samtidig med at flere og flere bliver boende
længere i eget hjem og passes her trods svære funktionsnedsættelser eller
handicaps.

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
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forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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