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Kommunernes indmeldinger om forventet efterspørgsel efter tilbud omfattet af det forstærkede 

samarbejde 

 

- Til udviklingsstrategien 2017 
 

Dette skema indgår som en del af den gensidige dialog i forbindelse med det forstærkede samarbejde. Den gensidige 

dialogforpligtelse betyder bl.a. at driftsherrer for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde udarbejder 

årsrapporter, således at myndighed i de forskellige kommuner har mulighed for at forholde sig til driftsherres tanker 

om udvikling. Årsrapporterne kan ses her.  

 

Samtidig er kommunerne forpligtet til i åben og ærlig dialog at give besked om forventede ændringer i forbrug og 

ønsker til de konkrete tilbud, dette sker bl.a. ved udfyldelse af dette skema.    

 

Indmeldingsskemaet består af følgende delelementer 

 Præsentation af tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

 Et skema for hvert af tilbuddene under det forstærkede samarbejde, hvor der angives følgende: 
o Kommunens forventede brug af tilbuddene  
o Kommunens ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddene  
o Kommunens begrundelse ved forventning om ingen eller meget begrænset brug af tilbuddene  

 

 

  

http://www.rammeaftalernord.dk/forstaerket-samarbejde.aspx
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1. FAGCENTER FOR AUTISME OG ADHD: ENTERNE  

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

Mariagerfjord Brønderslev 
Frederikshavn 
Hjørring 
Læsø 
Morsø  
Thisted  
Vesthimmerland 
Aalborg FB 
Rebild 

 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Brønderslev: 1 
Hjørring: 1-2 
Mariagerfjord: 0 
Vesthimmerland: 0 
Aalborg FB: 2 
Rebild: 1 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Brønderslev: Forventning om antal børn fra Brønderslev Kommune, der matcher 
målgruppen. 
Frederikshavn: Kommunen anvender tilbuddet ved konkret behov – og såfremt 
borgeren kan rummes i tilbuddet.  
Hjørring: Aktuelt har Hjørring Kommune én borger på Enterne. Ifølge oplysninger 
fra Børn og Ungeområdet, forventes yderligere en borger at efterspørge plads i 
2016 eller 2017 
Læsø: Forventes for Læsø Kommune besvaret af Frederikshavn Kommune 
Mariagerfjord: Fravalgt pga prisen 
Vesthimmerland: Ingen sager med autisme i så svær grad, dvs autisme tillige 
med udviklingshæmning og særlig kompleks adfærd. 
Rebild: Rebild Kommune har ikke egne tilbud inden for målgruppen. 

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Thisted: Thisted Kommunes behov forventes fortsat at være dækket af egne 
tilbud. 
Vesthimmerland: Hvis vi får sager med børn i målgruppen 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Vesthimmerland: ikke relevant  
 

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 
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I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  

 
 

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn: Frederikshavn Kommune har haft en borger på Enterne, som ikke kunne rummes i tilbuddet. Der blev efterfølgende etableret et særligt enkeltmandstilbud i regi af et andet 
tilbud til borgeren. Der kan i den forbindelse være en underen over, at der er tilbud under det forstærkede samarbejde, som ikke kan rumme borgere inden for målgruppen, og hvor der derfor 
må etableres yderligere særligt tilrettelagt tilbud. 
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1. FAGCENTER FOR AUTISME OG ADHD: SPCEIALBØRNEHAVEN BIRKEN 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

Mariagerfjord 
Aalborg FB  

Brønderslev 
Hjørring 
Jammerbugt 
Læsø 
Morsø 
Thisted  
Vesthimmerland 
Rebild 

 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Brønderslev: 1 
Hjørring: 1 
Jammerbugt: ingen aktuelle børn 
Mariagerfjord: 0 
Vesthimmerland: 0 
Aalborg FB: 15 
Rebild: 1 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Brønderslev: Har selv pladser i eget specialbørnehavetilbud. 
Jammerbugt: Har selv ASF-tilbud 
Læsø: Forventes for Læsø Kommune besvaret af Frederikshavn Kommune 
Mariagerfjord: Fravalgt pga. prisen 
Vesthimmerland: Ingen børn i målgruppen  
Aalborg FB: Flere børn på 0-6 års området kan rummes inden for 
dagtilbudslovens rammer 
Rebild: Rebild Kommune har ikke egne tilbud inden for målgruppen. 

 
B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Jammerbugt: Har selv ASF-tilbud 
Thisted: Thisted Kommunes behov forventes fortsat at være dækket af egne 
tilbud. 
Vesthimmerland: Hvis vi får børn i målgruppen  
 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Jammerbugt: Har selv ASF-tilbud 
Vesthimmerland: Ikke relevant  

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  
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D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn: Kommunen har ikke anvendt tilbuddet i 2015, men vil anvende tilbuddet, hvis der bliver behov for det 
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2. KRIDTSLØJFEN: KRIDTSLØJFEN 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

 Brønderslev 
Hjørring 
Jammerbugt 
Læsø 
Mariagerfjord 
Morsø 
Thisted 
Vesthimmerland  
Rebild 

 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Hjørring: 0-1 
Jammerbugt: 0 – der er aktuelt ikke borgere i tilbuddet 
Mariagerfjord: 0 
Vesthimmerland: 0 
Rebild: 0 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Hjørring: Der har ikke i 2015 været efterspørgsel på pladser. Det er ikke muligt at 
sige præcist, om der vil være behov for plads(er) i 2016. 
Jammerbugt: Der er ikke aktuelt kendskab til nye borgere i målgruppen med 
behov for et tilbud 
Læsø: Forventes for Læsø Kommune besvaret af Frederikshavn Kommune 
Mariagerfjord: Der er ingen borgere til tilbuddet  
Thisted: Borgers forventede fortsatte ophold 
Vesthimmerland: Ingen borgere inden for målgruppen 
Rebild: Rebild Kommune har ikke haft borgere inden for målgruppen i 2015, hvis 
Rebild Kommunen får borgere inden for målgruppen vil tilbuddet blive benyttet.  
 

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Hjørring: Aktuelt ingen efterspørgsel 
Jammerbugt: Ved borger i målgruppen med behov for tilbud, vil dette tilbud 
blive vurderet i forhold til den konkrete borgers behov og ønsker, på lige fod med 
eventuelle andre relevante tilbud. 
Vesthimmerland: I og med at kommunen ikke har borgere inden for målgruppen, 
visiteres ikke til tilbuddet. 
 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Jammerbugt: I et tilfælde er en borger i tilbud på Center for døvblindhed og 
høretab, da dette tilbud matchede borgeren bedre. 
Vesthimmerland: Kommunen har ikke eget tilbud til målgruppen. I tilfælde af 
behov for visitation vil kommunen rette henvendelse til Kridtsløjfen. 
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C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  

 
 

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn: Kommunen har ikke anvendt tilbuddet i 2015, men vil anvende tilbuddet, hvis der bliver behov for det  
Vesthimmerland: Ingen  
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2. KRIDTSLØJFEN: HVIDDALEN 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

 Brønderslev 
Hjørring 
Jammerbugt  
Mariagerfjord 
Morsø 
Thisted 
Vesthimmerland 
Rebild 

 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Brønderslev: 0 
Hjørring: 0-1 
Jammerbugt: 0 – Der er aktuelt ikke borgere i tilbuddet  
Mariagerfjord: 0 
Vesthimmerland: 0 
Rebild: 0 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Brønderslev: 0 
Hjørring: Der har ikke i 2015 været efterspørgsel på pladser. Det er ikke muligt at 
sige præcist, om der vil være behov for plads(er) i 2016. 
Jammerbugt: Der er ikke aktuelt kendskab til borgere i målgruppen med behov 
for nyt tilbud. 
Mariagerfjord: ingen borgere til tilbudddet  
Vesthimmerland: Ingen borgere inden for målgruppen 
Rebild: Rebild Kommune har ikke haft borgere inden for målgruppen i 2015, hvis 
Rebild Kommunen får borgere inden for målgruppen vil tilbuddet blive benyttet.  
 

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Brønderslev: Tilbuddet anvendes, hvis vi skal visitere en borger, som er i 
målgruppen for tilbuddet. 
Hjørring: Ingen efterspørgsel aktuelt 
Jammerbugt: Ved borger i målgruppen med behov for tilbud, vil dette tilbud 
blive vurderet i forhold til den konkrete borgers behov og ønsker, på lige fod med 
eventuelle andre relevante tilbud. 
Vesthimmerland: I og med at kommunen ikke har borgere indenfor målgruppen 
visiteres ikke til tilbuddet. 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Jammerbugt: I et tilfælde er en borger i tilbud på Center for døvblindhed og 
høretab, da dette tilbud matchede borgeren bedre. 
Thisted: Borgeren, som bor i Kridtsløjfen, modtager et andet dagtilbud under 
Aalborg Kommune (Ålykke under AK-Dagtilbud), som passer bedre, da 
pågældende udover døvhed også er udviklingshæmmet. 
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Vesthimmerland: Kommunen har ikke eget tilbud til målgruppen. I tilfælde af 
behov for visitation vil kommunen rette henvendelse til Hviddalen. 

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  

 

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn: Kommunen har ikke anvendt tilbuddet i 2015, men vil anvende tilbuddet, hvis der bliver behov for det  
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3. BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

Hjørring Brønderslev 
Jammerbugt 
Læsø 
Morsø 
Thisted 
Vesthimmerland  
Aalborg FB 
Rebild 

Mariagerfjord 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Brønderslev: 2-3 
Hjørring: evt. 1 
Jammerbugt: 1 – Vi har aktuelt 1 borger i tilbuddet  
Mariagerfjord: 2 
Thisted: 0-1 
Vesthimmerland: 1 
Aalborg FB: 0-1 
Rebild: 1 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Brønderslev: Tidligere års erfaring med antal borgere i målgruppen. 
Hjørring: Hjørring Kommune har haft 2 borgere på Østerskoven i 2015, men har 
p.t. ingen. Dette skyldes, at der p.t. ikke er borgere i målgruppen med behov for 
tilbuddet. 
Jammerbugt: Der er ikke kendskab til borgere på vej med behov for netop dette 
tilbud. 
Læsø: Forventes for Læsø Kommune besvaret af Frederikshavn Kommune 
Mariagerfjord: Vi har borgere, der passer til tilbuddet. Desuden ligger tilbuddet i 
kommunen, hvilket er en logistisk fordel. 
Thisted: Der har ikke tidligere været stor efterspørgsel og det forventes ej heller i 
fremtiden. 
Vesthimmerland: Erfaringsmæssig behov 
Aalborg FB: Kommunens egne tilbud findes dækkende  
Rebild: Rebild Kommune har ikke egne tilbud inden for målgruppen. 
 

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Hjørring: se ovenfor  
Jammerbugt: Ved borger i målgruppen med behov for tilbud, vil dette tilbud 
blive vurderet i forhold til den konkrete borgers behov og ønsker, på lige fod med 
eventuelle andre relevante tilbud. 
Thisted: Så vidt muligt anvendes Rehabiliteringscenter Strandgården, hvis 
borgeren passer ind til målgruppen der. 
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Vesthimmerland: Ikke aktuelt at besvare, idet tilbuddet anvendes 
Aalborg FB: Såfremt borger er visiteret til tilbuddet fra andre instanser 
Aalborg Skoleforvaltningen: Vi anvender ikke tilbuddet i så stort et omfang. Vi 
har egne tilbud i kommunen.  

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Jammerbugt: Vi anvender dette tilbud, når vi har en borger med behov for 
tilbuddet. 
Thisted: Der er ikke sat andet i stedet, ud over anvendelse af Strandgården, hvis 
muligt. 
Vesthimmerland: Kommunen har ikke mulighed for at erstatte et specialiseret 
fase 3 tilbud med et kommunalt tilbud jf. sundhedslovens vejledning nr. 9759 
Aalborg FB: Kommunens egne tilbud anvendes 
Aalborg Skoleforvaltningen: Egne tilbud i Aalborg Kommune  

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  

Vesthimmerland: Ønske om takst differentiering, feks.2 takster 

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn. Kommunen har ikke anvendt tilbuddet i 2015, men vil anvende tilbuddet, hvis der bliver behov for det  
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4. REHABILITERINGSCENTER STRANDGÅRDEN 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

Mariagerfjord Brønderslev 
Frederikshavn 
Hjørring  
Jammerbugt 
Læsø 
Morsø 
Thisted 
Vesthimmerland 
Aalborg FB 
Rebild 

 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Hjørring: 3 
Jammerbugt: 0 – Der er aktuelt ikke borgere i tilbuddet  
Mariagerfjord: 0 
Thisted: 1-3 
Vesthimmerland. 0,5 
Aalborg FB: 0-1 
Rebild: 1 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Frederikshavn: Kommunen anvender tilbuddet ved konkret behov, hvis tilbuddet 
kan levere de indsatser som efterspørges… 
Jammerbugt: Der er ikke kendskab til borgere på vej med behov for netop dette 
tilbud. Behovet for tilbuddet opstår som oftest akut, som resultat af en erhvervet 
hjerneskade, hvorfor det ikke er muligt at sige noget mere konkret. 
Mariagerfjord: Fravælges af borgerne pga. afstanden 
Thisted: Eftersom Region Nordjylland har ændret på den akutte 
behandlingstilgang til apopleksipatienterne og vil ændre yderligere på tilbuddet 
inden for de næste par år, er det svært at angive en forventet anvendelse af 
tilbuddet, da omlægningen på området må have indvirkning på 
behandlingsresultatet og dermed også efterspørgslen.  De 1-3 pladser er derfor 
beregnet ud fra efterspørgslen i 2013, 2014 og 2015. 
Vesthimmerland: Erfaringsmæssigt behov 
Aalborg FB: Kommunens egne tilbud dækker behovet 
Rebild: Rebild Kommune har ikke egne tilbud inden for målgruppen. 
 

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Jammerbugt: Ved borger i målgruppen med behov for tilbud, vil dette tilbud 
blive vurderet i forhold til den konkrete borgers behov og ønsker, på lige fod med 
eventuelle andre relevante tilbud. 
Vesthimmerland: Ikke aktuelt at besvare idet tilbuddet anvendes 
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Aalborg FB: Såfremt borger er visiteret til tilbuddet fra andre instanser ellers 
bruges Kommunens egne tilbud 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Jammerbugt: Vi anvender dette tilbud, når vi har en borger med behov for 
tilbuddet. 
Vesthimmerland: Kommunen har ikke mulighed for at erstatte et specialiseret 
fase 3 tilbud med et kommunalt tilbud jf. sundhedslovens vejledning nr. 9759 
Aalborg FB: Kommunens egne tilbud anvendes  

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  

Hjørring: Hjørring Kommune deltager aktuelt i en arbejdsgruppe omkring 
udvikling af tilbuddet 
Vesthimmerland: Ønske om takstdifferentiering, f.eks. 2 takster 

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn: Frederikshavn Kommune har i 2015 haft en borger på Strandgården, hvor der ikke var overensstemmelse mellem det der blev efterspurgt og det der kunne leveres. Kommunen 
har efterfølgende selv kunne matche borgerens behov. Der har været opfølgende dialog omkring det, og Frederikshavn Kommune har i øvrigt en god fornemmelse af Strandgårdens 
kompetencer på området  
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5. SPECIALBØRNEHJEMMET KVISTEN 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

Aalborg FB  Brønderslev 
Hjørring 
Læsø 
Mariagerfjord 
Morsø 
Thisted 
Vesthimmerland 
Aalborg FB  
Rebild 

 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Brønderslev: 0 
Hjørring: 2 
Mariagerfjord: 0 
Vesthimmerland: 1 
Aalborg FB: 0-2 
Rebild: 0 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Brønderslev: Har ikke udsigt til, at der kommer børn, der har behov for det 
tilbud. 
Hjørring: Kommunen forventer at der fortsat er brug for det specialpædagogiske 
tilbud på kvisten. 
Læsø: Forventes for Læsø Kommune besvaret af Frederikshavn Kommune 
Vesthimmerland: Foreløbig kun 1 i målgruppen 
Aalborg FB: Vi har pt. 2 børn på Kvisten – de forventes hjemtaget i løbet af 2016. 
Hjemtagelsen sker på baggrund af dom i byretten. 
Rebild: Rebild Kommune har ikke haft borgere inden for målgruppen i 2015, hvis 
Rebild Kommunen får borgere inden for målgruppen vil tilbuddet blive benyttet.  

 
B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Thisted: Thisted Kommunes behov forventes fortsat at være dækket af egne 
tilbud. 
Vesthimmerland: Tilbuddet benyttes til målgruppen 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Vesthimmerland: Ingen ting 
 

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  
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D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn: Kommunen har ikke anvendt tilbuddet i 2015, men vil anvende tilbuddet, hvis der bliver behov for det  
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6. INSTITUT FOR SYN OG HØRELSE 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende efterspørgsel 

 
Uændret efterspørgsel 

 
Stigende efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

 Brønderslev 
Hjørring 

Jammerbugt 
Læsø 

Mariagerfjord 
Morsø 
Thisted  

Vesthimmerland 
Aalborg 

Skoleforvaltningen 
Rebild 

 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Brønderslev: Uændret 
Hjørring: Det samlede antal sager for Hjørring i 2015 var 943. 
Jammerbugt: 1 
Mariagerfjord: Tallet kan være svært at opgøre med den måde kommunen får 
opgørelserne på fra Instituttet. De mest præcise tal på personnumre kan fås via 
henvendelse til Institut for syn og hørelse. 
Thisted: 0 
Vesthimmerland: 1  
Aalborg Skoleforvaltningen: 3700 her indgår både voksne og børn 
Rebild: 71 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Brønderslev: Uændret 
Jammerbugt: Baseret på forbrugt i 2015 
Mariagerfjord. Mariagerfjord Kommune (MFK) er tilfreds bruger af de 
eksisterende tilbud. 
Thisted: Thisted Kommune har samarbejde med Institut for Syn og Hørelse men 
benytter primært Kommunikationscenter Thisted. 
Vesthimmerland: Det aktuelle/kendte behov 
Aalborg Skoleforvaltningen: Det er estimeret ud fra forbrug de sidste 3-4 år  
Rebild: Rebild Kommune har ikke egne tilbud inden for målgruppen. 

B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet skal 
kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Thisted: Thisted Kommunes behov forventes fortsat primært at være dækket af 
eget tilbud. 
Vesthimmerland: Anvendes ved behov 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Thisted: Thisted Kommunes behov forventes fortsat primært at være dækket af 
eget tilbud. 
Vesthimmerland: Ingen ting  
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C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af ydelsesindhold, 
serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  

Hjørring: Hjørring Kommune ønsker selv i videst mulig omfang at varetage 
undervisningen af voksne på Teknologiområdet (via Specialskolen for Voksne). 
Aalborg Skoleforvaltningen: At der i forbindelse med sagsbehandlingen i den 
konkrete sag kommer et større fokus på indsatsens formål, omfang og indhold. 
Således at det vil blive mere tydeligt, hvad den specialpædagogiske indsats sigter 
på og indeholder.  

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 

Frederikshavn: Kommunen har ikke anvendt tilbuddet i 2015, men vil anvende tilbuddet, hvis der bliver behov for det  
Mariagerfjord: MFK har ingen aktuelle planer om at ændre på omfanget og arten af anvendelse af ydelser på Institut for Syn og Hørelse. 
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6. TALEINSTITUTTET/HJERNESKADECENTER NORDJYLLAND 

 
A: Efterspørgsel 

 
Faldende 
efterspørgsel 

 
Uændret 
efterspørgsel 

 
Stigende 
efterspørgsel  

Angiv kommunens forventninger til kommunens egen fremadrettede efterspørgsel af tilbuddet  
 

Mariagerfjord Brønderslev 
Frederikshavn 

Hjørring 
Jammerbugt 

Læsø 
Morsø  
Thisted  

Vesthimmerland  
Aalborg FB 

Rebild 

Aalborg 
Skoleforvaltningen 

Angiv kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet i 2016 
 
 

Brønderslev: Uændret 
Hjørring: Det samlede antal sager for Hjørring i 2015 var 157 (tallet indeholder 
gengangere, altså borgere med mere end én sag). 
Jammerbugt: 63 + 21 pladser på hhv Taleinstituttet og Hjerneskadecentret i h.t. 
Lov om Specialundervisning for voksne. 
Læsø: 2-3 
Mariagerfjord: Antallet af pladser kan være svært at opgøre med den måde 
Mariagerfjord Kommune (MFK) får opgørelserne på fra TI og HCN. De mest 
præcise tal på cpr. nr.  kan fås via henvendelse til TI og HCN. 
Thisted: Yderst begrænset  
Vesthimmerland: Besvarelse alene for Hjerneskadecentret: 6 
Aalborg FB: 0 
Aalborg Skoleforvaltningen: ca. 20-25 
Rebild: 37 

Angiv årsag til kommunens forventede anvendelse af pladser på tilbuddet 
 
 

Brønderslev: Uændret 
Frederikshavn: Kommunen vil anvende tilbuddene i overenstemmelse med den 
aftalte finansieringsmodel samt dialogmøde 
Jammerbugt: Forventning er baseret på forbrug i 2015. 
Mariagerfjord: MFK vil i større omfang give ydelser på børneområdet i eget regi. 
Thisted: Thisted Kommune har samarbejde med Taleinstituttet men benytter 
primært Kommunikationscenter Thisted. I sjældne tilfælde er der behov for at 
trække på ydelser, viden og konsulentydelser fra Taleinstituttet. I forbindelse 
med undervisning af laryngectomerede kan der være behov for konsulentydelser 
fra Taleinstituttet. 
Vesthimmerland: Erfaringsmæssigt behov. 
Aalborg Skoleforvaltningen: Der er indgået en samarbejdsaftale med 
Taleinstituttet om øget anvendelse af plader ud fra forudindbetaling.  
Rebild: Rebild Kommune har ikke egne tilbud inden for målgruppen.  
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B: Evt. årsag til vigende eller ingen søgning til tilbuddet Årsag (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af at kommunen i meget begrænset omfang eller slet ikke ønsker at anvende tilbuddet 
skal kommunen her beskrive: ”hvornår” og ”hvordan” tilbuddet i givet fald anvendes. 
 

Mariagerfjord: MFK har indgået rammeaftale med Aalborg Kommune vedr. 
anvendelse af TI og HCN, og vil anvende ydelser inden for rammen. 
Vesthimmerland: Ikke aktuelt, idet tilbuddet anvendes. 

Hvad har kommunen sat i stedet for anvendelse af tilbuddet? 
 
 

Mariagerfjord: MFK har et tæt og udvidet samarbejde med Vesthimmerland 
Kommune på voksenområdet, og MFK vil selv oprette Stamme- undervisning/ 
grupper i eget regi. 
Thisted: Thisted Kommunes behov forventes fortsat primært at være dækket af 
eget tilbud. 
Vesthimmerland: Få borgere udredes i kommunalt regi. 

C: Myndigheds ønsker til ændringer/udvikling af tilbuddet Ønsker til ændringer/udvikling (beskriv uddybende herunder) 

I tilfælde af ønsker om ændringer eller udvikling i forhold til tilbuddets beskrivelse af 
ydelsesindhold, serviceniveau og resultater angives disse  
(Angiv gerne om ydelsesbeskrivelserne opleves at være tilstrækkeligt tydelige, og om der er 
overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelser og de ydelser der leveres?).  

Hjørring: Hjørring Kommune ønsker neuropsykologiske undersøgelser tilpasset 
kommunens behov (aftalt på dialogmøde den 14/1-2016) 
Thisted: Thisted Kommunes behov forventes fortsat primært at være dækket af 
eget tilbud. 
Aalborg Skoleforvaltningen: I forbindelse med samarbejdsaftale har det været 
drøftet at viften af tematiserede forløb udvides til også at omfatte ex. Et 
udredningsforløb  

D: Øvrige bemærkninger fra myndighed (herunder angives myndigheds eventuelle øvrige bemærkninger) 
Vesthimmerland: I nogle tilfælde opleves Hjerneskadecentrets igangsætning af ydelserne for lang. Borgeren har ventet i op til 2-3 mdr. 
Aalborg Skoleforvaltningen: Det målrettede og  koordinerede samarbejde, der er etableret mellem PPR og Taleinstituttet er endnu nyt og i udvikling . Det umiddelbare indtryk er, at det 
fungerer godt og har styrket indsatsen i forhold til målgruppen.  

 


