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Egedal kommune
Kontaktperson

Tlf. nr.
Mail.:
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
omkring Rammeaftalen
Ingen bemærkninger
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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 § 32. Det drøftes om der kan etableres egne tilbud
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af § 36. Der samarbejdes i netværk 3, som består af Allerød, Furesø og Egedal
tilbud
Kommuner vedrørende undervisningstilbud for skolebørn med handicapdiagnoser
- Allerød Kommune er kompetencecenter for børn/unge med generelle
indlæringsvanskeligheder
- Furesø Kommune er kompetencecenter for børn/unge med ADHD
- Egedal Kommune er kompetencecenter for børn/unge med asperger +
autister

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
I forbindelse med organisatorisk flytning af børne/ungehandicapområdet til
kommunens forebyggende
Familiecenteret søges etableret egne tilbud indenfor familiebehandling, praktisk,
foranstaltninger.
pædagogisk støtte i hjemmet samt kontaktpersonordning v/Egedal Familiehus

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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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 Vi må forvente en afklaring vedrørende overtagelse af botilbuddet Lyngdal, der
og hvilke konsekvenser det
var nævnt i redegørelsen for 2008.
får for kommunens udbud af Det er besluttet at etablere et dag-, eftermiddags og aftentilbud. Cafetilbuddet
tilbud
bliver en del af det samlede dagtilbud, således at der kan opnås helhed i tilbuddet.
Brugerne i Dagtilbuddet vil i høj grad være beboere på kommunens to botilbud.

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

Der er ikke planer om at bygge boliger til de nye voksende diagnosegrupper,
ADHD, autister, Gua m.fl Der må forventes mindre efterspørgsel på andre
kommuner/regioners tilbud, idet det forventes at der inden for de eksisterende
rammer findes det nødvendige antal bo- og dagtilbud.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Der er ingen ændringer sket i forhold til tidligere. Der er fortsat et tæt samarbejde
kommunens forebyggende
med kommunens større botilbud. De større botilbud har foruden at være boliger
foranstaltninger.
også bidraget til at udgøre centrum for det specialpædagogiske arbejde over for
borgere med behov for pædagogisk støtte i egen bolig.

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

Der vil fortsat ske en udbygning af samarbejdet med de store botilbud.

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Der er fortsat samarbejde med beboere og pårørende. Bosteds systemet er nu
faglige udvikling på egne
implementeret, hvilke sikre ensartet dokumentation og systematik omkring
tilbud
personaleforhold, beboertrivsel og administration på botilbuddene. Dette har
medført større indsigt i egen tilværelse for beboeren, bedre værkstøj til det
pædagogiske arbejde for personalet og tryghed hos de pårørende.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Kommunen vil forvente at de tilbud der efterspørges skal være målrettet små
forventninger til det faglige
diagnosegrupper med adfærd der ikke kan passes ind i de eksisterende store
indhold og kompetencer i de botilbud i kommunen.
tilbud, som kommunen
efterspørger

Øvrige bemærkninger
Ingen
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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 Egedal Kommune traf i december 2008 en beslutning om at ændre 2 pladser i et
og hvilke konsekvenser det
eksisterende boligfællesskab til midlertidige botilbud, jf. §107.
får for kommunens udbud af Boligfællesskabet er oprettet som boliger efter lov om almene bolig med støtte
tilbud
efter §85 til borgerne.
Støtten til de 2 borgere, som tager ophold i de midlertidige boliger får en mere
intensiv socialfaglig behandling, som svarer til de tilbud som kommunen køber
hos andre aktører.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringen i boligfællesskabet medfører, at Egedal Kommune selv har mulighed
for at tilbyde midlertidig botilbud til personer med sindslidelse. Borgerne har
derfor mulighed for at blive i deres nærmiljø under deres ophold og bevare
kontakten til deres netværk.
Egedal Kommune har endvidere mulighed for at drage sig egne erfaringer i
forhold til at arbejde med personer som har ophold i midlertidige botilbud.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Der er ikke sket ændringer i de forebyggende foranstaltninger.
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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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 Egedal Kommune har truffet en beslutning om at oprette et midlertidigt botilbud til
og hvilke konsekvenser det
personer med særlige sociale problemer, herunder hjemløse, jf. §107.
får for kommunens udbud af Tilbuddet er oprettet for at sikre at kommunens egne borgere får et tilbud om
tilbud
ophold med socialpædagogisk støtte under deres ophold, samt hvor der endvidere
arbejdes hen imod, at borgeren kan få ophold i egen bolig evt. med støtte.
Egedal Kommune forventer endvidere at varetage flere omkring behandling af
stofmisbrugere selv, herunder tilsyn under døgnophold.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Egedal Kommune forventer derfor ikke, at kommunen får behov for at benytte sig
af samme antal pladser som tidligere til ophold på et forsorgshjem, §110.
Egedal Kommune forventer ikke at have behov for at køber ydelser som tilsyn med
døgnophold til stofmisbrugere fra Nordsjællands Misbrugscenter.

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
Egedal Kommune har fokus på udvikling af de faglige kompetencer hos
faglige udvikling på egne
medarbejderne i forhold til at kunne varetage opgaverne omkring behandling af
tilbud
stofmisbrugere og hjemløse.
I forbindelse med oprettelse af et midlertidigt botilbud til personer med særlige
sociale problemer, herunder hjemløse, forventes det, at der oprettes et brugerråd.
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
Der er ikke lagt op til en ændring i efterspørgslen
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ingen bemærkninger

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

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

Intet at bemærke

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Fortsat kompetenceudvikling hos personalet på områderne for
faglige udvikling på egne
specialundervisning.
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Faglig relevante
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 Det forventes, at de landsdækkende tilbud kan imødekomme de behov for tilbud til
og hvilke konsekvenser det
de mest specialiserede opgaver
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. 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

Det forventes, at de landsdækkende tilbud kan imødekomme de behov for tilbud til
de mest specialiserede opgaver

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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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
Der etableres et team med bred faglig baggrund til at behandle ansøgningerne fra
får for kommunens udbud af centrene.
tilbud
Egedal Kommune opretter egne tilbud til børn på dysfasi- og stammeområdet
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Der forventes en større indsigt i de ansøgte områder med henblik på at vurdere
centrenes indstillinger til kommunen for at optimere hastigheden omkring
sagsgangen og vurderingen af indholdet i ansøgningen.
Der forventes ikke behov for pladser på KC/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
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
Vi driver ingen tilbud af denne slags
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen bemærkninger
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
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
Behandlingen af bilsager vil 1. januar 2010 blive foretaget at et bilteam i
får for kommunens udbud af kommunen i stedet for den eksisterende ordning med at Falck hjælpemidler
tilbud
forbereder sagerne til kommunens afgørelse.

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

Der vil efter 1. januar 2010 ikke blive behov for assistance fra Falck Hjælpemidler
på bilområdet.

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

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

Intet at bemærke

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