Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:
Tårnby-Dragør kommune
Tlf. nr.
Mail.:
Kontaktperson
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

Nedenstående beskriver den anvendte opgørelsesmetode.
”Efterspørgsel” til Kommuneredegørelse 2010 er opdelt i Tårnby Kommune
Kommuneredegørelse og i Dragør Kommune Kommuneredegørelse.
Tidligere år er ”Efterspørgsel” til kommuneredegørelsen for de to
kommuner skrevet sammen. Det betyder, at der er ændret i efterspørgelsen
for perioden 2010 – 2013. Sammenlægges tallene for Tårnby og Dragørs
efterspørgsel er tallene hovedsagligt uændret i forhold til
Kommuneredegørelse 2009 for Tårnby/Dragør.
Denne adskillelse er gjort, for at synliggøre ændringer i forbrug og
efterspørgsel for henholdsvis Tårnby Kommune og Dragør kommune.
”Tekstredegørelse ”, ”Venteliste”, ”Belægning” og ”Udbud” er fælles for
Tårnby og Dragør kommune.
Fremgangsmåde vedrørende opgørelse af efterspørgsel:
Der er udelukkende beskrevet, hvor der er ændringer i forhold til sidste års
Kommuneredegørelse, eller hvor der er særlige kommentar.
Hvor der er ændringer i efterspørgsel uden at disse er kommenteret beror
på, at der kun indgår efterspørgsel fra Tårnby Kommune. Dragør Kommune
forbrug og efterspørgsel fremgår af separat skema kun omfattende Dragør.
§ 36 Særlige klub til børn og unge Der er i opgørelsen ikke medtaget
behovet for fritidstilbud som i dag bliver dækket af heldagsskoler. Det drejer
sig om Geelsgårdskolen, Kaperskolen og Brønagerskolen.
§ 103 Beskyttet beskæftigelse Opgørelse er baseret på at borgeren er
visiteret til dagtilbud 4 dage ugentlig svarende til 4/5 indskrivning pr. år.
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud Opgørelse er baseret på at borgeren
er visiteret til dagtilbud 4 dage ugentlig svarende til 4/5 indskrivning pr. år.

Dok. nr. 1673073 Tekstredegørelse Tårnby/Dragør – Kommuneredegørelse 2010
Side 1

Tårnby-Dragør kommune
§ 101 Stofmisbrugsbehandling Tårnby Kommune har indgået
samarbejdsaftale med KABS. Faktisk forbrug 2008 beror på antal personer
i behandling.
§ 141 Sundhedsloven/Alkoholbehandling Tårnby kommune har indgået
samarbejdsaftale med Lænken.
Under faktisk forbrug 2008 indgår kun personer i behandling i Hvidovre
Hospital-alkoholambulant 53 personer, Blå Kors 17 personer. Antal af
faktiske bruger i 2009 i Lænken indgår ikke.

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet
omkring Rammeaftalen
Tårnby Kommune finder at samarbejdet med Regionen omkring
rammeaftalerne er forløbet tilfredsstillende.
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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
Vedr. Chr. 4 børnehave. Normeringsmæssigt er der mulighed for at
planer og hvilke
udvide kapaciteten op til 24 pladser, hvis der er konkret efterspørgsel efter
konsekvenser det får for
pladserne.
kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i
forvent-ninger til
kommunens efter-spørgsel
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
Vedr. Chr. 4 børnehave Der er afsat uddannelsesbudget, indenfor hvilket
faglige udvikling på egne
medarbejdernes kompetence udvikles. Derudover vurderer den
tilbud
pædagogiske konsulent løbende behov for uddannelse.
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
Vedr. § 67, stk. 2 – døgntilbud - Dragør Kommune oplever som køber
kommune, at det er et problem, at der for visse målgruppe udbydes få
pladser, hvilket betyder, at der på en række områder kun er private
udbydere, hvilket betyder en særdeles høj betaling for ydelserne.
Tårnby og Dragør kommuner har ingen planer om at oprette selvstændige
tilbud.
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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 får for
kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i
forvent-ninger til
kommunens efter-spørgsel
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

Tårnby Kommune har ingen planer om at oprette selvstændige tilbud.
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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 og hvilke
Tårnby Kommune planlægger i 2009 en opdatering af det
konsekvenser det får for
socialpsykiatriske område, herunder Kollektivboligerne,
kommunens udbud af
Opgangsfællesskabet, Aktivitetscentret og Støttekorpset.
tilbud

Beskriv ændringer i
forvent-ninger til
Planerne er ikke så konkrete på nuværende tidspunkt, at konsekvenserne
kommunens efter-spørgsel kan beskrives.
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 Det henvises til den planlagte ajourføring af det socialpsykiatriske område.
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 sker en fortløbende ajourføring af medarbejdernes kompetencer til
opgaveløsningen. Der henvises desuden til den planlagte ajourføring af
faglige udvikling på egne
tilbud
det socialpsykiatriske område.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Det forventes, at tilbudene arbejder udviklingsorienteret med at fastholde
forventninger til det faglige og udvikling borgernes kompetencer, og at der arbejdes på mindre
indhold og kompetencer i omfattende tilbud fra ex. botilbud til eget hjem med støtte.
de tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger

Dok. nr. 1673073 Tekstredegørelse Tårnby/Dragør – Kommuneredegørelse 2010
Side 5

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
forvent-ninger til
kommunens efter-spørgsel
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
Tårnby Kommune driver ikke tilbud indenfor området.
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
Tårnby kommune har indgået samarbejdsaftale med KABS på
misbrugsområdet og Lænken på alkoholmisbrugsområdet,
Ingen 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 får for
kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i
forvent-ninger til
kommunens efter-spørgsel
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

Dok. nr. 1673073 Tekstredegørelse Tårnby/Dragør – Kommuneredegørelse 2010
Side 7

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
forvent-ninger til
kommunens efter-spørgsel
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
forvent-ninger til
kommunens efter-spørgsel
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
forvent-ninger til
kommunens efter-spørgsel
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
Vedr. specialtandplejen: Tårnby Kommune har i dag aftale med Gentofte
planer og hvilke
Kommune om behandling af patienter. Der arbejdes på at få tilbudet
konsekvenser det får for
geografisk nærmere Tårnby Kommune.
kommunens udbud af
tilbud
Vedr. hjælpemidler: Tårnby Kommune forventer et mindre brug af
hjælpemiddelcentralen i Rødovre. Det forventes større brug af VISO.

Beskriv ændringer i
forvent-ninger til
Der forventes en mindre efterspørgsel.
kommunens efter-spørgsel
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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