Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:
Gentofte 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

1.

Gentofte Kommune har vurderet, at der i de seneste år er sket en stigning i
antallet af unge med autismespektrumforstyrrelse. Derfor har kommunen
besluttet at oprette et bofællesskab med plads til i alt 11 unge brugere. Det
nye bofællesskab får adresse på Tuborgvej 90.

2.

På Social og Handicapområdet har kommunen forbedret mulighederne for
at frembringe et validt datagrundlag. Det medfører bl.a. endnu mere
detaljerede og korrekte dataangivelser på både udbuds - og
efterspørgselssiden i dette års rammeredegørelse.

3.

Gentofte Kommunes ventelister på voksenhandicapområdet er ligeledes
blevet mere valide. Det skyldes dels bedre dataunderstøttelse, samt en
tilrettet visitationspraksis i Social & Handicap med henblik på at opnå
mere præcise registreringer. Dertil kommer, at kommunen har forbedret
samarbejdet med andre kommuner omkring borgere, der er opskrevet til
tilbud indenfor handicapområdet.

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet
omkring Rammeaftalen

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 Specialbørnehaven Troldemosen er pr. 01.01.09 nednormeret fra 44 til 42
og hvilke konsekvenser det
pladser pga. faldende efterspørgsel. Såfremt kommunens egne prognoser om
får for kommunens udbud af efterspørgsel af pladser til børn med psykisk udviklingshæmning holder stik,
tilbud
udbydes pr. 01.01.09 2 pladser mindre til andre kommuner.

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
§ 67,2: der opleves en lettere stigning i det samlede behov for døgnanbringelse til
børn og unge. Stigningen kommer særligt til udtryk indenfor gruppen af
sindslidende børn.
§ 67,2 aflastning: i kommunens tilbagemelding på efterspørgselsområdet kan
aflæses et fald i behov, hvilket dog skyldes forkerte beregninger af prognoser
sidste år.

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 § 108 psykisk udviklingshæmning: Botilbuddet på Bank-Mikkelsens Vej 20-28
og hvilke konsekvenser det
nednormeres med 1 plads til 38 boliger. Nednormeringen har baggrund i
får for kommunens udbud af Arbejdstilsynsrapport. Den plads der nednormeres med er pt. ubesat. Det
tilbud
overvejes at botilbuddet skal organiseres i 2 enheder opdelt efter specialisering,
samt at dette vil betyde differentieret takst på botilbuddet.
Voksenområdet: Gentofte Kommune har besluttet at arbejde med etablering af et
opgangsbofællesskab til personer med autisme og Aspergers syndrom, som er
moderat til godt fungerende. Der planlægges med 4 pladser til døgndækning og 7
pladser uden døgndækning. Nogle af pladserne forventes at blive til rådighed for
andre kommuner.
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
Gentofte Kommune arbejder sammen med flere kommuner om at sikre kapacitet
kommunens forebyggende
til den forventede efterspørgsel. Der forventes ikke at være væsentlige ændringer i
foranstaltninger.
efterspørgslen af tilbud i andre kommuner i 2009 med undtagelse af
autismeområdet.

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
§ 104 &108 psykisk udviklingshæmning. Der er i forbindelse med vedtagelsen af
faglige udvikling på egne
Gentofte Kommunes Handicappolitik bl.a. afsat midler til de kommunikativt
tilbud
svagest fungerende beboere/brugere.
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
Social & Handicap
§ 103 &104 psykisk udviklingshæmning. Det ændrede pladstal på JAC Nord er
alene et udtryk for ændret opgørelsesmetode, ikke en ændring af kapaciteten på
tilbuddet.

Voksen området, handicap
§ 103 – Voksenområdet
§ 103 - autisme: Det samlede behov er øget med én helårsplads fra 2 til 3 jf.
faktisk forbrug i 2008.
§ 103 – nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet: Det samlede behov er
nedjusteret med én helårsplads fra 3 til 2 jf. faktisk forbrug i 2008.
§ 103 – Udviklingshæmning Det samlede behov er nedjusteret med 3
helårspladser fra til 44 til 41 jf. faktisk forbrug i 2008. En person i kategorien
’udenfor rammeaftalen’ er omdiagnosticeret fra udviklingshæmning til
Autist/Aspergers. Yderligere skal det bemærkes at behovet i Region Hovedstaden
er ændret fra faldende tendens til at være stabilt med 25 årsværk i årene frem.
§ 104 – autisme: Det samlede behov er øget med én helårsplads fra 8 til 9.
Årsagen er bedre registrering og faktisk forbrug i 2008.
§ 104 – nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet: Det samlede behov er
opjusteret med 2 helårspladser fra 6 til 8 jf. faktisk forbrug i 2008.
§ 104 – udviklingshæmning: Det samlede forbrug er nedjusteret qua faktisk
forbrug i 2007 og 2008. Dette ved at udviklingen er gjort stabil med 82 årsværk
fremadrettet frem for stigende. I alt er behovet nedjusteret med 5 årsværk.
§ 107 – autisme. Gentofte kommune havde i 2008 en forventning om, at der ville
være behov for 3 helårspladser på § 107 – autisme, hvilket fremgik af
redegørelsen for 2008. Det faktiske forbrug i 2008 viste sig at være 0. 2008
forventningen baserede sig på henholdsvis venteliste og viden om borgere der
overgår fra børneforanstaltninger til voksenforanstaltninger. Trods mindre forbrug
i 2008 fastholder Gentofte Kommune den stigende fremskrivning, med mindre
justeringer. Forventningen baserer sig fortsat på den viden kommunen har om
borgere der overgår fra børneforanstaltninger til voksenforanstaltninger i de
kommende år. Der er i denne fremskrivning også taget højde for det
’Opgangfællesskab’, der planlægges at åbne i 2010, og som er omtalt tidligere i
denne redegørelse.
§ 107 – udviklingshæmning: Det samlet behov er nedjusteret med én helårsplads
fra 17 til 16 jf. faktisk forbrug i 2008. Ændringen er foretaget i fremskrivningen.
§ 107 - Aflastning – autisme
Gentofte Kommune havde i 2007 2 borgere i aflastning på § 107. Ordningen for
begge borgere blev ændret den 1.1.2008 og foranstaltes i stedet via LSS § 84.
Gentofte Kommune fastholder efterspørgselen på 2 helårspladser. Dette ud fra
konkret viden om løbende behov og den viden kommunen har om borgere, der
overgår fra børneforanstaltninger til voksenforanstaltninger i de kommende år.
§ 107 - Aflastning – Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet: Gentofte
Kommune havde ikke det forventede forbrug på 0,5 årsværk som anført i
rammeredegørelsen for 2008. Gentofte Kommune fastholder efterspørgsel på 0,5
årsværk fremadrettet
§ 107 – Aflastning – Udviklingshæmning: Det samlede behov er opjusteret med
én helårsplads fra 3 til 4 jf. faktisk forbrug.

Voksen området, handicap
§ 108 – autisme. Gentofte kommune havde i 2008 en forventning om, at der ville
være behov for 7 helårspladser på § 108 – autismeområdet ’udenfor
rammeaftalen’, hvilket også fremgik af redegørelsen for 2008. Det faktiske
forbrug i 2008 viste sig at være 2 helårspladser. 2008 forventningen baserede sig
på henholdsvis venteliste og viden om borgere der overgår fra
børneforanstaltninger til voksenforanstaltninger. Trods mindre forbrug i 2008
fastholder Gentofte Kommune den stigende fremskrivning, dog med en
nedjustering på en helårsplads fra 7 til 6. Den fremtidig forventning baserer sig
fortsat på den viden kommunen har om borgere der overgår fra
børneforanstaltninger til voksenforanstaltninger i de kommende år. Yderligere
skal det bemærkes, at behovet i Region Hovedstaden er ændret fra stigende
tendens til at være stabilt med 10 årsværk i årene frem.
§ 108 – Udviklingshæmning: Det samlede behov er nedjusteret med 6 helårs
pladser fra 76 til 69. Nedjusteringen er baseret på faktisk forbrug i forbrug i 2007
og 2008.
Bemærkning til § 107 og 108 autismeområdet.
Gentofte Kommune har konstateret et mindre forbrug på begge områder, og har
derfor nedjusteret helårspladserne. Nedjustering er foretaget ud fra mere specifik
viden om autisme området og de specifikke målgruppeinddelinger samt det
faktiske forbrug i de forudgående år. Der fastholdes dog en generel stigning i
efterspørgslen.

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
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
Gentofte Kommune har et tæt samarbejde med nærliggende kommuner med
kommunens forebyggende
henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet til borgere indenfor målgruppen. Der
foranstaltninger.
foreligger pt. ingen konkrete aftaler.

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
§ 103 – sindslidende. De 2 årsværk udenfor rammeaftalen er borgere med
tidligere amtslig medfinansiering.
§ 104 – sindslidende: Det samlede behov er nedjusteret med 2 helårspladser fra 7
til 5 jf. faktisk forbrug i 2008.
§ 107 – sindslidende: Det samlet behov er nedjusteret med én helårsplads fra 4 til
3 jf. faktisk forbrug.

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
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
Gentofte Kommune er fortsat i gang med et idé- og metodeudviklingsprojekt, som
kommunens forebyggende
er støttet af Velfærdsministeriets satspuljemidler. Projektet skal skabe bedre
foranstaltninger.
kvalitet i arbejdet med hjemløse og andre stærkt udsatte grupper i Gentofte
Kommune. Projektet undersøger og synliggør, hvorledes de hjemløse får bedre
adgang til bolig, arbejde og ædruelighed. I den forbindelse bliver der udviklet og
afprøvet metoder og redskaber til brug for en bedre indsats. Samlet set skal
projektet fremme den individuelle og helhedsorienteret sagsbehandling gennem
bedre koordinering og afdækning af borgerens sager.
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
§110 forsorgshjem. Pladstallet på Overførstergården er i rammeredegørelsen for
2010 angivet til 23 pladser, mod tidligere 19 pladser. Ændringen skyldes alene at
udslusningspladserne ikke tidligere har været medtaget i rammeredegørelserne.
§ 101 - Misbrug døgntilbud: Som på alkoholområdet forventes det, at man i højere
grad fremover vil anvende dagtilbud som alternativ til døgnophold. Derfor er
behovet nedjusteret fra overslagsåret 2010 og fremefter.
§ 101- misbrug dagtilbud: I forlængelse af ovenstående forklaring (misbrug
døgntilbud), opjusterers behovet til 2,5 helårsværk fra 2010 og fremefter

Misbrug, forsorgshjem og krisecentre
§ 101 – misbrug ambulant tilbud: Der har været et markant øget behov for
ambulant stofmisbrugsbehandling i 2008. Denne udvikling forventes forstærket på
området, og behovene er derfor opjusteret for overslagsårerne.
§ 141 – Misbrug døgntilbud: Der har i 2008 været en øget efterspørgsel på
døgnbehandling. Dog er de forventede helårspladser nedjusteret i overslagsårerne,
da det forventes at både omfanget af og længden på døgnopholdene vil falde.
Udviklingen på området peger i retning af en øget anvendelse af dagtilbud og
ambulante tilbud, som alternativ til de lange døgnophold.
§ 141 – Misbrug dagtilbud: I forlængelse af ovenstående forklaring (misbrug
døgntilbud), opjusteres behovet for dagtilbud i overslagsårerne.
§ 141 – Misbrug ambulant tilbud: Tallet er behæftet med usikkerhed, da Gentofte
kommunes hovedleverandør ikke har kunnet levere en præcis opgørelse grundet
IT-tekniske problemer.
§ 110. Herberg og forsorgshjem: Det samlet behov er øget med 1½ helårsplads fra
3,5 til 5 jf. faktisk forbrug i 2008.

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 Gentofte Kommune har pt. ingen konkrete planer på området, men mulighederne
og hvilke konsekvenser det
analysers løbende gennem den viden der løbende opsamles gennem sagsarbejdet
får for kommunens udbud af på området.
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
Generel bemærkning for SVIKA og SUKA. Begge er de overgået fra
abonnementsordning til takstfinansiering, hvilket har betydet, at Gentofte
Kommune nu varetager bevillingerne, og dermed også har bedre overblik over
registreringer. Det har betydet nedgang i antal brugere.
SVIKA: 12 brugere i 2008 fordelt på 16 forløb.
Maglemosen: 4 brugere fordelt på 5 forløb i alt 3 helårspladser
SUKA: 6 brugere fordelt på 11 forløb i alt 5,5 helårspladser
Institut for Blinde Og Svagtseende (IBOS) er objektivt finansieret. Gentofte
Kommune har ikke viden om ydelser fordelt på borgere. Dog er det Gentofte
Kommune bekendt, at én helårsperson benytter tilbuddet.
Center for Døve er objektivt finansieret og Gentofte Kommune har derfor ikke
viden om ydelser fordelt på borgere.

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
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

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

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

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 Gentofte Kommune har i 2008 etableret logopædisk tilbud for hjerneskadede.
og hvilke konsekvenser det
Tilbuddet er etableret i samarbejde med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune.
får for kommunens udbud af
tilbud
Gentofte Kommune har pr. 1. februar 2009 ansat talepædagoger til varetagelse af
den talepædagogiske bistand i specialbørnehaven Troldemosen, i de kommunale
inkluderende tilbud i almindelige døgninstitutioner og til varetagelse af den
talepædagogiske bistand til småbørn med dysfasi og til småbørn og skolebørn med
stammen.

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

Gentofte Kommune vil bevilge færre tilbud for hjerneskadede på THI.
THI Børnecenter lukker sommeren 2009.

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
(THI) Voksne med tale og stemmeproblemer. I 2008 registrerede Gentofte
Kommune 74 unikke brugere uafhængigt af om de havde fået udredning og / eller
holdundervisning eller udelukkende udredning.
I redegørelsen for 2008 er således registeret 74 brugere, hvilket der også blev
fremskrevet med. Tallet har vist sig at være misvisende. Derfor har Gentofte
Kommune i dette års redegørelse, med henblik på at undgå dobbelt registrering på
tværs af år (eks. hvor en borger modtager udredning et år og undervisning et andet)
opgjort tallet som udelukkende egentlig undervisning. Dette udgør 48 brugere
fordelt på 72 forløb, hvoraf 48 er undervisning (ene og holdundervisning) og 24
forløb udredninger.
(THI) Hjerneskadede. Cpr.-opdelte oplysninger på brugere indenfor målgruppen er

ikke oplyst af THI som tidligere. Derfor kan det faktiske antal brugere i 2008 ikke
opgøres.
(CSK) Cpr.-opdelte oplysninger på brugere indenfor målgruppen er ikke oplyst af
CSK som tidligere. Derfor kan det faktiske antal brugere i 2008 ikke opgøres.

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 Gentofte Kommune vil i 2009 konkurrenceudsætte hjælpemiddeldepotdriften
og hvilke konsekvenser det
herunder som option specialrådgivning omkring hjælpemidler.
får for kommunens udbud af
tilbud
Dataindsamling og vurdering af handicapbiler (§ 114) er siden 2008 varetaget af
Falck Hjælpemidler.

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

Hvis der i forbindelse med udbud på hjælpemiddelområdet indgås kontrakt
omkring specialrådgivning ang. hjælpemidler, så vil der ikke blive tegnet
abonnement med Hjælpemiddelcentralen i Rødovre.

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

