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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

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet
Samarbejdet med Region Hovedstaden er meget fint.
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 Kommunens har ingen tilbud på børneområdet indenfor rammeaftalen.
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
Ingen ændringer.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen ændringer.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer.
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Pladsændringerne på børneområdet er foretaget på baggrund af forbrug af pladser
i 2008 og primo 2009.
Der forventes et mindre fald på området på baggrund af tidligere års forbrug og
alder.
Der er ændret konteringspraksis på § 32 og § 36.
Pladser på § 67, stk. 3 Sikrede døgninstitutioner er skønnet.
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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 Job- og Aktivitetscenter (JAC) Sydvest nedlægger på § 104 – 16 autisme pladser,
og hvilke konsekvenser det
idet 20 pladser forventer at overgår til Ballerup Kommune, Maglemosen, da der
får for kommunens udbud af pt. foregår forhandlinger.
tilbud
Endvidere omkonverteres 4 pladser til autisme fra psykisk udviklingshæmning på
JAC Sydvest, § 104.
Bofællesskabet Dyringparken - § 107 er ophørt pr. 31. juli 2008.
Brøndby Kommune har ved Vestegnens Erhvervscenter (tidligere Espelunden
Syd) og JAC Sydvest tilmeldt sig et Modelprojekt ”fra beskyttet beskæftigelse til
beskyttet job”.
Formålet er at støtte en udvikling fra beskyttet beskæftigelse til beskyttet arbejde.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

At flere kommer i beskyttet arbejde (dog kar finanskrisen være en negativ faktor
heri).

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.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen ændringer.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer.
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Pladsændringerne på handicapområdet for voksne er foretaget på baggrund af
forbrug af pladser i 2008 og primo 2009.
Der forventes et fald på området på baggrund af tidligere års forbrug.
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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 Bofællesskabet Midlergårdsvej har ændret navn til Bofællesskabet Albjergparken.
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af Vestegnens Erhvervscenter (tidligere Espelunden Syd) nedlægger på § 104 – 3
tilbud
pladser for sindslidende.
Brøndby Kommune har ved Vestegnens Erhvervscenter og JAC Sydvest tilmeldt
sig et Modelprojekt ”fra beskyttet beskæftigelse til beskyttet job”.
Formålet er at støtte en udvikling fra beskyttet beskæftigelse til beskyttet arbejde.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

At flere kommer i beskyttet arbejde (dog kar finanskrisen være en negativ faktor
heri).

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.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen ændringer.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer.
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Pladsændringerne på psykiatriområdet for voksne er foretaget på baggrund af
forbrug af pladser i 2008 og primo 2009.
Der forventes et mindre fald på området på baggrund af tidligere års forbrug.
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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 Ingen ændringer.
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
Ingen ændringer.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Ingen ændringer.
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer.
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Pladsændringerne på området for misbrug, forsorgshjem og krisecentre er foretaget
på baggrund af forbrug af pladser i 2008.
Der forventes en lille stigning på krisecentre, et fald på forsorgshjem og en større
stigning af pladser til behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug – skønnet på
baggrund af tidligere års forbrug.
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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 Ingen tilbud.
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
Ingen ændringer.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen ændringer.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer.
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 Ingen ændringer på Børneområdet.
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ingen ændringer på Børneområdet.

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 på Børneområdet.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer på Børneområdet.

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

Ingen ændringer på Børneområdet.

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

Ingen ændringer på Børneområdet.

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 på Børneområdet.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer på Børneområdet.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen ændringer på Børneområdet.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer på Børneområdet.
forventninger til det faglige
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 Tale- og høreinstituttet nedlægges. Brøndby kommune har pr. l. februar 2009
og hvilke konsekvenser det
oprettet eget tilbud til denne målgruppe på børneområdet.
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Brøndby kommune vil derfor på børneområdet ikke mere efterspørge pladser på
THI.

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 på Børneområdet.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

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

Ingen ændringer.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Brøndby kommunes tilbud – eget tale og høretilbud på børneområdet – er helt
faglige udvikling på egne
nystartet og kraftigt inspireret af THI’s model for målgrupperne.
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer.
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Faktisk forbrug af pladser i 2008 på voksenområdet er hentet fra opgørelsen
modtaget fra Region Hovedstaden, hvilket viser en kraftig stigning i antal brugere.
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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 Ingen ændringer på Børneområdet.
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af Ingen ændringer for Specialtandplejen
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ingen ændringer på Børneområdet.
Ingen ændringer for Specialtandplejen

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 på Børneområdet.
kommunens forebyggende
foranstaltninger.
Ingen ændringer for Specialtandplejen.

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

Ingen ændringer på Børneområdet.
Ingen ændringer for Specialtandplejen.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen ændringer på Børneområdet.
faglige udvikling på egne
tilbud
Ingen ændringer for Specialtandplejen.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen ændringer på Børneområdet.
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de Ingen ændringer for Specialtandplejen.
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Ingen ændringer i antal brugere.
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