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Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:
Rudersdal 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
I år har der ikke været behov for yderligere information eller samarbejde vedrørende
redegørelsen.
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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
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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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
og hvilke konsekvenser det
I forlængelse af Rudersdal Kommunes vedtagne handicappolitik har
får for kommunens udbud af Kommunalbestyrelsen i 2008 vedtaget en Psykiatri- og Handicapplan, hvorefter
tilbud
kommunens botilbud på psykiatri- og handicapområdet over en 10-årig periode
ombygges og renoveres til tidssvarende boliger, således at de lever op til
standarden for almene ældreboliger.
Rudersdal Kommune vil som sælgerkommune fortsat efter behov drive og
udvikle de højtspecialiserede tilbud indenfor specialerne autisme og
multihandicap, så længe der er et bæredygtigt fagligt og økonomisk samspil om
tilbudenes drift og udvikling mellem Rudersdal Kommune og køberkommunerne.
Aktuelt har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at påbegynde byggeri af
12 nye boliger til udviklingshæmmede personer, fortrinsvis yngre, i Kategori 2.

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

Rudersdal Kommune vil fortsat efter behov benytte andre kommuners højt
specialiserede tilbud til målgrupper, hvor kommunen ikke selv råder over sådanne
tilbud.
I forbindelse med udarbejdelse af Psykiatri og Handicapplanen foretog
kommunen en analyse af den kommende efterspørgsel efter pladser i botilbud
opdelt i tilbudstyper efter kategori 1,2 og 3.
Analysen tager udgangspunkt i de sager, hvor borgeren
• er visiteret til et tilbud i Rudersdal Kommune
• er visiteret til et tilbud udenfor Rudersdal Kommune
• hvis behov er kendt af Psykiatri og Handicap, men endnu ikke er
visiteret til tilbud
• som er kendte af Børn og Unge (15-17 årige).
Analysen viser, at behovet for yderligere pladser indenfor målgrupperne bliver:
Autist – botilbud – kategori 3 = 18 pladser
Multiple Handicap – kategori 3 = 11 pladser
Udviklingshæmmede - kategori 2 = 6 pladser
Botilbud – Ældre – kategori 2 = 0 pladser
Sindslidende – kategori 2 og 3 = 2 pladser
Sindslidende – bofællesskab – kategori 2 = 6 pladser
Udviklingshæmmede – bofællesskab - (kategori 1/2) = 5 pladser
Sociale – bofællesskab - (kategori 1) = 1 plads
Fysiske handicap – bofællesskab - (kategori 1) = 3 pladser
Flere målgrupper – Opgangsbofællesskab – (kategori 1) = 13 pladser
Som det fremgår af analysen, at der et særligt stort behov for botilbud til borgere
med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser. En målgruppe, hvor
Rudersdal Kommune i forvejen har det højt specialiserede tilbud Helhedstilbudet
Gefion.
Også indenfor målgruppen med multiple handicap er der et stort behov for tilbud.
Aktuelt har Rudersdal Kommune ikke tilbud til borgere med udviklingshandicap,
hvis disse borgere har behov for et kategori 2 tilbud. Rudersdal Kommune ønsker
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Voksen området, handicap
så vidt muligt at kunne opfylde egne borgeres behov for kategori 1 og 2 dag- og
botilbud. Der vil derfor være behov for at udvikle tilbud til disse målgrupper,
således at kommunen i fremtiden vil være i stand til at tilbyde egne borgere med
behov for kategori 2 tilbud en bolig i kommunen. Der skal fortsat udvikles
differentierede tilbud indenfor kategori 1.
Rudersdal Kommunes Psykiatri og Handleplan vedlægges til orientering.
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
Der udarbejdes hvert år en fælles kompetenceudviklingsplan for hele psykiatri- og
faglige udvikling på egne
handicapområdet. Psykiatri- og Handicap har i den forbindelse nedsat et
tilbud
kursusudvalg, der hvert år udarbejder et kursuskatalog til dag- og botilbudene og
forvaltningen.
Igangsættelse af:
Projekt udvikling af det pædagogiske og sociale arbejde i Psykiatri og Handicap.
Projektet omfatter udvikling af et handleplanskoncept samt uddannelse af et antal
ansatte i Rudersdal Kommune. Projektets formål er at skabe et fælles afsæt for
arbejdet med handleplaner og pædagogiske planer.
Deltagelse i KL’ s landsdækkende Kvalitetsprojekt: Kvalitet i tilbud til
udviklingshæmmede med:
-

Projekt vedrørende udbyggede kvalitetsstandarder på dag- og
botilbudene
Projekt vedrørende fokus på magtanvendelse – udvikling af
kvaliteten i metoder, indberetninger og afgørelser
Basiskursus til medarbejdere på botilbudet Bøgelunden

Inddragelse af VISO i de særligt vanskelige personsager på botilbudene.
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, 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 Rudersdal Kommune undersøger p.t. muligheden for etablering af botilbud
og hvilke konsekvenser det
fortrinsvis til borgere med borgere med sindslidelser og evt.
får for kommunens udbud af autismespektrumforstyrrelser i Kategori 1-2 i eksisterende ældreboliger, der
tilbud
forventes renoveret og udvidet med et værested for samme persongruppe.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Efterspørgslen efter botilbud til denne målgruppe forventes som følge heraf på
sigt løst indenfor kommunens grænser.

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.
Se handicapområdet

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

Se handicapområdet

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
Se handicapområdet
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de Se handicapområdet
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger

Se handicapområdet
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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 Kommunen har i 2008/2009 gennemført en analyse af misbrugsområdet.
og hvilke konsekvenser det
På baggrund af analysen forelægges nu en ny model for kommunens fremtidige
får for kommunens udbud af varetagelse af misbrugsområdet for Kommunalbestyrelsen, med det formål at
tilbud
styrke indsatsen overfor kommunens borgere indenfor målgruppen, herunder særlig
at styrke opfølgningen i forhold til borgerne efter udskrivning fra et
behandlingstilbud.
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
Rudersdal Kommune har ansat 2 opsøgende støtte- kontaktpersoner. Med henblik
foranstaltninger.
på at synliggøre opgavevaretagelsen og beskrive indsatsen på dette område,
udarbejdes der hvert år en årsredegørelse for støtte-kontaktpersonordningen.
Som en konsekvens af ovennævnte analyse vil kommunen styrke indsatsen overfor
unge med misbrug og pårørende til misbrugere.

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
Rudersdal kommune efterspørger på misbrugscentrene:
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
• Individuelt tilrettelagte tilbud
tilbud, som kommunen
• Stoffri behandling
efterspørger
• Åben og hurtig dialog om ydelser
• Fremmødestatistik
• Tilbagemeldinger om behandlingsforløb
• Betaling kun når ydelsen er leveret
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 Kommunen har aktuelt selv ét tilbud, der udbyder den særlige ungdomsog hvilke konsekvenser det
uddannelse (STU’en), og det forventes, at endnu et dagtilbud skal udbyde den
får for kommunens udbud af fra 2009.
tilbud
De to tilbud vil i højere grad end de eksisterende specialundervisnings tilbud,
imødekomme den stigende efterspørgsel efter fleksible og individualiserede
undervisningsforløb til målgruppen.

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

Det forventes, at kommunen efterspørgsel efter tilbud på ovennævnte
specialundervisningssteder fremover vil være vigende som følge af oprettelsen
af kommunens egne tilbud.

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. 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
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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

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
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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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
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

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

