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Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:
Hillerød 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

Det er tidsrøvende at udfylde skemaerne, idet vores organisation ikke følger
skemaernes opdeling på alle områder.

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet
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
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Der er overvejet en udvidelse af egne pladser i § 32 specialgrupperne.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Forventningen er et mindre forbrug på tilkøbte pladser udenfor kommunen.

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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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 tror, at behovet for yderligere pladser bliver løst i samarbejde med de
og hvilke konsekvenser det
almene boligselskaber.
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Vi forventer at bruge det samme antal pladser som hidtil.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Anvendelsen af § 85, socialpædagogisk støtte og træning, vil kunne betyde at
kommunens forebyggende
borgere vil kunne blive boende i egen bolig, frem for et botilbud.
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
Ingen ændringer
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
Ved ansættelse af en udviklings- og uddannelses konsulent, forventer vi en
faglige udvikling på egne
bedre koordinering af kompetenceudviklingen på vore tilbud. Vi afholder en
tilbud
årlig konference for pårørenderåd, hvor aktuelle forhold bliver drøftet.
Vi forventer stor grad af brugerinddragelse.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Vi forventer, at beskrivelsen på Tilbudsportalen er præcis og rammende så den
forventninger til det faglige
kan bruges til at matche de enkelte borgere til de enkelte tilbud.
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Hillerød Kommune er i øjeblikket i gang med en større omorganisering af de
sociale tilbud under Voksen og Handicap. Det forventes realiseret 1. august
2009.
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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
Åbningstiden for aktivitets- og værestedet er ændret, fra 44 timer til 22 timer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af ugentligt, som en konsekvens af besparelser i Hillerød Kommune.
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Behovet for sygehusindlæggelse samt øgning af behovet for døgntilbud kan
blive en konsekvens. Dette vil vi følge nøje.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Vi tror ikke, at ændringer i den forebyggende indsats vil få nævneværdig
kommunens forebyggende
betydning for pladsbehovet hos andre kommuner.
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
Ingen
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
Ved ansættelse af en udviklings- og uddannelses konsulent, forventer vi en
faglige udvikling på egne
bedre koordinering af kompetenceudviklingen på vore tilbud. Vi afholder en
tilbud
årlig konference for pårørenderåd, hvor aktuelle forhold bliver drøftet.
Vi forventer stor grad af brugerinddragelse.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Vi forventer, at beskrivelsen på Tilbudsportalen er præcis og rammende så den
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de kan bruges til at matche de enkelte borgere til de enkelte tilbud.
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
Aktuelt har Hillerød Kommune, afvist at overtage driftsherreansvaret for
og hvilke konsekvenser det
Misbrugscentret i Hillerød.
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Vi har fokus på at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne på hele
misbrugsområdet.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Hillerød Kommune har etableret, en gadeindsats på misbrugsområdet. Der er
kommunens forebyggende
skabt to ugentlige kontakter til misbrugere i Palmehaven. Vi forventer at
foranstaltninger.
indsatsen kan betyde at borgeren kan få ophold i egen bolig.

Beskriv ændringer i
Vi forventer at øge den forebyggende indsats. Vi arbejder med en
forventningerne til
alkoholpolitik, gældende for hele Hillerød Kommune.
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
Ingen
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Ingen
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Ingen
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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
For Egedammens vedkommende, sker der en løbende tilpasning af
og hvilke konsekvenser det
undervisningstilbud, for at imødegå den faldende efterspørgsel på
får for kommunens udbud af specialundervisningstilbuddet. Overgangen til takstfinanciering har lagt et
tilbud
betydeligt pres på driftsherrerollen.

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

Hillerød Kommune har ikke umiddelbart planer om en ændret anvendelse af
Egedammen.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Undervisningsindsats udenfor specialundervisningens område, kan betyde
kommunens forebyggende
mindre behov for specialundervisning.
foranstaltninger.

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

Ingen

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
På Egedammen sker der en løbende opkvalificering af lærerstaben.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Ingen
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Ingen
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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 Hillerød Kommune har ingen planer om at kunne dække ovennævnte tilbud med
og hvilke konsekvenser det
egne institutioner.
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 foku
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 Vi har ingen planer om selv at kunne dække disse behov, og mener at der fortsat
er behov for højt specialiserede tilbud til afgrænsede målgrupper.
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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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 For Kommunikationscentrets vedkommende, sker der en løbende tilpasning af
og hvilke konsekvenser det
specialundervisningstilbud, for at imødegå den faldende efterspørgsel.
får for kommunens udbud af Overgangen til takstfinanciering har lagt et betydeligt pres på driftsherrerollen.
tilbud
Nedgangen i efterspørgslen sammen med implementeringen af Takst og
visitationsmodellen for kommunikationscentre m.v. betød, at
Kommunikationscentret i Hillerød i 2008 måtte gennemføre
personalereduktioner svarende til 26% af medarbejderne indenfor den
takstfinansierede virksomhed. Reduktionen omfattede 13,54 fuldtidsstilling.
Helt konkret har Hillerød Kommune besluttet at gennemføre en analyse af
driftsherrerollen for Kommunikationscentret i 2009. Årsagen er et betydeligt
driftsunderskud i 2008.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Såfremt det viser sig nødvendigt med yderligere tilpasninger i de kommende år
på grund af fald i efterspørgslen, vil der være en betydelig risiko for, at det
faglige miljø bliver for lille til at opretholde den faglige specialisering og
dermed sikre borgerne og kommunerne det bedste specialiserede tilbud. Der vil
dermed kunne sættes spørgsmålstegn ved Kommunikationscentrets
eksistensberettigelse. En mindre sagsmængde på Kommunikationscentret vil
betyde forøget sårbarhed overfor ændringer i personalegruppen, fx ved
barselsorlov og længerevarende sygefravær. Et samarbejde med andre
kommuner om specialisering kunne være en mulig løsning.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Vi bruger de specialiserede tilbud når det er den bedste løsning. Der er krav om
kommunens forebyggende
at ydelserne fra tilbuddene er gennemsigtige.
foranstaltninger.

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

Ingen

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Ingen
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Ingen
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Ingen
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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 Specialtandplejen er tidligere blevet løst af Rudersdal Kommune, men Hillerød
og hvilke konsekvenser det
Kommune har planer om at hjemtage opgaven fra 2010.
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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