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Indledning 
Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale tilbud omfattet af rammeaftalen. Kommunen skal 
besvare skemaet som myndighed, det vil sige som handlekommune i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for.  
 
Hvilke typer tilbud, der lovgivningsmæssigt er en del af rammeaftalen, fremgår af vejledning til udfyldelse af skabelonen.  
 
Skabelonen er opbygget med udgangspunkt i kravene til indholdet i de kommunale redegørelser i Bekendtgørelsen om rammeaftaler (BEK nr. 36 af 
23/01/06). Hver målgruppe er som udgangspunkt på et overordnet målgruppeniveau. Skabelonen for 2010 giver mulighed for at udbyde svarene i for-
hold til en mere specifik målgruppeinddeling, som er nærmere beskrevet i målgruppernes tekstfelter. Dette for at kvalificere kommunernes tilbagemel-
dinger til Region Nordjylland, der senere skal samle kommunernes tilbagemeldinger.   
 
Kommunerne kan med fordel ligeledes tænke 3 overordnede temaer for hver (del-) målgruppe: rådgivning/vejledning, dagtilbud eller døgntilbud. Sy-
stematiseringen i de tekstmæssige besvarelser vil ligeledes bidrage til at kvalificere de samlede tilbagemeldinger til Region Nordjylland. 
 
Skabelonen er opdelt i følgende overordnede målgrupper:                Side 

1. Handicappede børn og unge (helårspladser)  4 

2. Psykisk handicappede voksne (helårspladser)  9 

3. Fysisk handicappede voksne (helårspladser)  14 

4. Sindslidende (helårspladser)  19 

5. Beskyttet beskæftigelse (helårspladser)  24 

6. Stofmisbrugere - omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven  29 

7. Alkohol- og metadonmisbrugere  34 

8. Voldsramte kvinder/Krisecentre (antal personer)  39 

9. Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer)  43 

10. Lands- og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser)  47 
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11. Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser)  52 

12. Forventninger til institutter og rådgivningsydelser   56 
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1. Handicappede børn og unge (helårspladser) 
Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år indenfor autismespektret, multihandicappede, døveblinde og døve samt sindslidende.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen  
Navn: Marianna Estelle Nysom Egebrønd 
Stilling: Pædagogisk konsulent 3-6 år 
Direkte telefon: 97113196 
Mail: maege@mariagerfjord.dk 

 

1.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skema-
et.  
 

 
      Forventet ændring1  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen    2005 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer syste-
matiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (§ 32) eller døgntilbud (§ 67.2). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 være 
opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forvent-
ning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt  

 

                                                 
1 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
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1.2 

1.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
  
1.2.1. Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja: ___          Nej:  __x _ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgrupper beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppe-
inddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
 

Tekstfelt  

 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
1.3.1. Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, 
som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områ-
der, som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    _          Nej:  __x_     Hvis ja, besvar venligst punkt 1.3.2: 
 
1.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 1.3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskri-
velsen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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1.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, her-
under status på planerne. 

 
 Tekstfelt  

1.4 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
1.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    _x__          Nej:  __      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 

Ultimo 2010 med virkning fra 2011 vil Mariagerfjord kom-
mune oprette en ny institution med 20 pladser til den overstå

 
 
 

OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 6 



                                              December 2008 
X Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 

 
 

1.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en an-
den region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet  
ændring  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x    
Total for målgruppen     

 
 
 
Tekstfelt 
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1.6 Enkeltmandsprojekter 

 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  x      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og an-
tal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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2. Psykisk handicappede voksne (helårspladser) 
Målgruppen omfatter voksne udviklingshæmmede, voksne udviklingshæmmede med dom og voksne indenfor autismespektret.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 

2.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skema-
et.  
 

 
      Forventet ændring2  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen ingen ingen ingen iiingngen2005 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer syste-
matiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse § 1033 og Aktiverings- og samværstilbud § 104) 
eller døgntilbud (Midlertidige § 107 og Varige § 108). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser 
i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner 
indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 

                                                 
2 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
3 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. 
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Tekstfelt:  

 
 

2.2 

2.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på 
det sociale område 

 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
2.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _x_ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 

 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
2.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    __x_          Nej:  __     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
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2.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
Beskrivelse af tiltag: I 2009 påbegyndes udvidelse af insti- 2.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 

opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 
planerne. 
 

 
 Udvidelse af institutionen Vadgård vil inkludere pladser til 

2.4 

2.5 

Bekendtgørelsens § 2 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning Rammeaftalen 
 
2.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 
 

Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
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VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en an-
den region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet  
ændringer  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x    
Total for målgruppen     

 
Tekstfelt  
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2.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 
 

OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 13 



                                              December 2008 
X Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 

 
 

3. Fysisk handicappede voksne (helårspladser) 
Målgruppen omfatter fødselshjerneskadede (spastikere), senhjerneskadede, døve med yderligere funktionsnedsættelser, døvblinde og øvrige4

 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 
 
 

3.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skema-
et.  
 

 
      Forventet ændring5  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen ingen ingen ingen 200x5 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer syste-
matiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse § 1036 og Aktiverings- og samværstilbud § 104) 
eller døgntilbud (Midlertidige § 107 og Varige § 108). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser 
i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner 
indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 

                                                 
4 Del-målgruppen ”øvrige” skal nærmere defineres, hvis kommunen beskriver forventninger indenfor gruppen 
5 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
6 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. 
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Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 

3.2 

3.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på 
det sociale område. 

 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
3.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 

 
 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 
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3.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
3.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
Beskrivelse af tiltag: 3.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 

opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 
planerne. 
 

 
 Tekstfelt  

3.4 

3.5 

Bekendtgørelsens § 2 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
3.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
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Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en an-
den region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x   x 
Total for målgruppen     

 
Tekstfelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
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Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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4. Sindslidende (helårspladser) 
Målgruppen defineres som personer med langvarige sindslidelser, der tillige har enten andre sideproblemer (f.eks. misbrug, demens, hjerneskade og/el. 
somatiske lidelser), en dom eller har en udadreagerende adfærd. Herudover kan der være et miks mellem de, der har sideproblemer og udadreageren-
de adfærd.  
 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 
 
 

4.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skema-
et.  
 

 
      Forventet ændring7  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen ingen ingen ingen 2005 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Relevante temaer syste-
matiseres så vidt muligt i følgende emner: rådgivning/vejledning, dagtilbud (beskyttet beskæftigelse § 1038 og Aktiverings- og samværstilbud § 104) 
eller døgntilbud (Midlertidige § 107 og Varige § 108). Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser 

                                                 
7 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   
8 Beskyttet beskæftigelse, der er placeret på revalideringsinstitutioner, skal besvares under selvstændig målgruppe senere i skabelonen. 
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i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner 
indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 

4.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud og almene ældreboliger på 
det sociale område. 

 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
4.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 
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Beskrivelse af tiltag 

 I kraft af hjemtagelse af misbrugsområdet kan kommunen 

4.3 

4.4 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
4.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:   ___          Nej:  _x_     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
4.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
4.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 
opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 

planerne. 
 

 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
4.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
Tekstfelt  
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4.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en an-
den region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes røget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer 

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x   x 
Total for målgruppen     

 
Tekstfelt 
 
 
 
 

 

4.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   
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Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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5. Beskyttet beskæftigelse (helårspladser) 
Målgruppen omfatter tilbud om beskyttet beskæftigelse efter § 103, der er placeret på revalideringsinstitutioner. Øvrige oplysninger efter § 103 besva-
res under de respektive målgrupper.  
 
Ydermere skal tilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen IKKE medtages, da de ikke er omfattet af KAN-området og rammeaftalen.  
 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 
 
 

5.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2009-2012. I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skema-
et.  
 

 
      Forventet ændring9  
     2010 2011 2012 2013 

Total for målgruppen ingen ingen ingen 2005 

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 
§ 2 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes 
beskrives forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 

                                                 
9 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallet skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over faktiske forbrug udsendes primo 
marts 2009).   

OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 24 

mailto:deroe@mariagerfjord.dk


                                              December 2008 
X Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 

 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 

5.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
5.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej: ___x 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 
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5.3 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
5.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
5.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
Beskrivelse af tiltag: 5.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 

opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 
planerne. 
 

 
Tekstfelt  
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5.4 

5.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
5.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 
 
 

Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en an-
den region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
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 Tilbuds 

navn 
Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer 

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
     x   x   x    
Total for målgruppen     

 
 
Tekstfelt 
 
 
 
 

 
 

5.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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6. Stofmisbrugere - omfatter kun den del af behandlingen, der tilbydes efter Serviceloven  
 

Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 
 
 

6.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
Kommunen skal sætte kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer til det faktiske forbrug i 2008 for årene 2010-2013 i forhold til 
kommunens forventninger til henholdsvis udredning, ambulant behandling, dagbehandling og efterbehandling i døgnregi.  
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 
 Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret 
Udredning  x   x   x   x  
Ambulant be-
handling 

 x   x   x   x  

Dagbehandling  x   x   x   x  
Efterbehandling 
i døgnregi 

 x   x   x   x  

 
 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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6.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
6.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    __          Nej:  _x__ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Kommunen ønsker selv at varetage ovenstående opgaver 
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6.3 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
6.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    _x_          Nej:  __ _     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
6.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
Som nævnt ovenover hjemtager Kommunen ansvar for 6.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 

opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 
planerne. 
 

 
Tekstfelt  
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6.4 

6.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
6.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 
 
 

Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en an-
den region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
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 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer  

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
    x   x   x     
Total for målgruppen     

 
 
Tekstfelt 
 
 
 
 

 
 

6.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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7. Alkohol- og metadonmisbrugere  
Alkohol- og metadonområdet, der er en del af sundhedsområdet, vil i forbindelse med rammeaftalen blive indarbejdet som et bilag, idet de er tæt for-
bundet med ydelserne på misbrugsområdet. Det vil dog kun gælde for de alkohol- og metadontilbud, der drives af Region Nordjylland, da Aalborg 
kommune har overtaget tilbudene i forhold til egne borgere. 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 
 

7.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

 
Kommunen skal sætte kryds i nedenstående skema ud fra forventninger til ændringer i forhold til det faktiske forbrug i 2008 for årene 2010-2013 i for-
hold til kommunens forventninger til de angivende tilbud.  
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 
 Flere mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere Mindre uændret 
Udredning  x   x   x     
Udredning i døgnregi  x   x   x     
Ambulant behandling  x   x   x     
Dagbehandling  x   x   x     
Døgnbehandling i Vrå  x   x   x     
Substitutionsbehandling 
(Apotekerforeningen) 

 x   x   x     

Substitutionsbehandling 
(Med værested)  

 x   x   x     

Substitutionsbehandling 
(uden værested) 

 x   x   x     
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Familiekurser  x   x   x     

 
 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 

Kommunen ønsker selv at varetage ovenstående opgaver 

 
 
 

7.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
7.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    _ _          Nej:  __x_ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 
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 Som nævnt ovenover hjemtager Kommunen ansvar for 

Kommunen er ved at udarbejder en misbrugspolitik samt stra-

7.3 

7.4 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
7.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja: __x_          Nej:  ___     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
7.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
7.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 
opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 

planerne. 
 

 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
7.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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7.5 Tilbud i andre Regioner indenfor målgruppen (helårspladser) 
 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 2 
stk. 1 punkt 5.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en an-
den region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen.  
 
Kommune bedes oplyse, hvor mange pladser der forventes øget/reduceret med. Der kan evt. uddybes i det efterfølgende tekstfelt. 
 

 Tilbuds 
navn 

Tilbudstype  Driftsherre  Forventet ændringer 

     2010 2011 2012 2013 
    Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 
    x   x   x   x  
Total for målgruppen     

 
 
Tekstfelt 
 
 
 
 
 

7.6 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
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Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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8. Voldsramte kvinder/Krisecentre (antal personer) 
Målgruppen omfatter § 109 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Kit Borup  
Stilling:Fagchef for området Børn og Familie  
Direkte telefon: 97 11 33 58 
Mail:kibor@mfk.dk 
 
 

8.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Visitationen til krisecentrerne sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere præcist 
hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Kommunen skal derfor lægge særlig vægt på i tekstfeltet at beskrive, om man forventer 
ændringer i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af disse tilbud. Hvis der forventes ændringer, skal disse begrundes. Kommunen bedes sætte 
kryds i nedenstående skema på baggrund af deres forventninger til fremtidige forbrug. 
 
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 

Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Total for mål-
gruppen   x   x   x    

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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8.2 

8.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
8.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 

 
 
 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
8.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
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8.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
Beskrivelse af tiltag: 8.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 

opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 
planerne. 
 

 
 Tekstfelt  

8.4 

8.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
8.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    x__          Nej:  ___      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 

For vores krisecenter er det misvisende i forhold til belægningen, 
idet tallene kun inkluderer kvinderne - børnene er ikke talt med. Det 

 
 
 
 
 

Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
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Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter. F.eks.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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9. Hjemløse/forsorgsområdet (antal personer) 
Målgruppen omfatter forsorg/herberg (§110), alternativ plejehjem (§§107 og 108) samt misbrugere med sindslidelse (§§104, 107 og 110) 
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 
 

9.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Visitationen til forsorgsområdet sker bl.a. via selvhenvendelse fra brugerne. På den baggrund kan det være vanskeligt for kommunen at vurdere præ-
cist hvor mange pladser, der forventes anvendt på disse tilbud. Kommunen skal derfor lægge særlig vægt på i tekstfeltet at beskrive, om man forventer 
ændringer i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af disse tilbud. Hvis der forventes ændringer, skal disse begrundes i tekstfeltet under skemaet.  
 
Kommunen bedes sætte kryds i nedenstående skema på baggrund af deres forventninger til fremtidige forbrug. 
 
 

      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 

Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Total for mål-
gruppen  x   x   x     

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 Kommunen ønsker selv at varetage ovenstående opgaver 
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9.2 

9.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
9.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 

 
 
 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning inden for 
Serviceloven 

 
9.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, som 
kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områder, 
som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    __x_          Nej:  ___     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
9.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Som nævnte ovenover hjemtager Kommunen ansvar for 9.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 

opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 
planerne. 
 

 
 Tekstfelt  

9.4 

9.5 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
9.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen 
og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler eller 
planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 
 
 
 
 

Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
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Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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10. Lands- og landsdelsdækkende institutioner (antal helårspladser) 
Målgruppen omfatter børn og unge hvor kommunen er både handle- og betalingskommune10, voksne i tilbud udenfor Region Nordjylland og voksne i til-
bud indenfor Region Nordjylland.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk
 
 

10.1 

                                                

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Regionerne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Opgørelsen 
over de lands- og landsdelsdækkende institutioner udarbejdes derfor særskilt i redegørelsen. En liste over de lands- og landsdelsdækkende institutioner 
er vedlagt vejledningen til skabelonen.  
 
I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet.  
 
Særligt skal kommunen være opmærksom på følgende systematik i besvarelsen: 

- For tilbud til børn og unge, hvor kommunen både er handle- og betalingskommunen, skal beskrives begrundelser for afvigelser i forhold til 
kommunens hidtidige forbrug af pladser på de lands- og landsdelsdækkende institutioner.  

- For tilbud til voksne på institutioner UDENFOR region Nordjylland skal begrundelser beskrives, såfremt kommunen forventer ændringer i 
behov for anvendelse af pladser på en institution. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring (øget eller 
reduceret anvendelse), i forhold til kommunens hidtidige anvendelse af denne institution i en anden region. Såfremt dette er uændret, vil det 
nuværende forbrug blive indberettet af brugerens handlekommune i den anden region.  

- For tilbud til voksne på institutioner INDENFOR region Nordjylland skal beskrives begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hid-
tidige forbrug af pladser på disse tilbud. 

 
10 Målgruppen omfatter ikke børn og unge under 18 år, der er anbragt på en sikret institution; jf. § 67.3. Denne målgruppe har selvstændigt punkt i det efterfølgende. 
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      Forventet ændring  
     2010 2011 2012 2013 
 Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret 
XX tilbud             
XX tilbud             
XX tilbud             
XX tilbud             
XX tilbud             
XX tilbud             

 
 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 

10.2 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
10.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_ 
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I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 

 
 
 

10.3 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
10.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, 
som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områ-
der, som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
 
10.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
Beskrivelse af tiltag:  
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10.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, 
herunder status på planerne. 
 

 
 Tekstfelt  

10.4 

10.5 

Bekendtgørelsens § 2 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
10.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeafta-
len og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler el-
ler planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
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Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  __x_      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.  
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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11. Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser) 
Målgruppen omfatter børn og unge under 18 år, som placeres i sikrede afdelinger efter Lov om Social Service § 67 stk. 3 og som opfylder betingelserne 
herfor i Socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen 
Navn: Deborah Roed 
Stilling: Fagkonsulent for sundhed og omsorg 
Direkte telefon: 97 11 34 46 
Mail: deroe@mariagerfjord.dk

 

11.1 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 – Forbrug af sociale tilbud 

Regionerne skal i henhold til lovgivningen sikre en koordinering af efterspørgslen efter tilbud på sikrede institutioner til børn og unge. Opgørelsen over 
forventningerne til det fremtidige behov opgøres derfor særskilt i redegørelsen. 
 
I Tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet, jf. § 2 stk. 2.  
 
Særligt skal kommunen være opmærksom på at beskrive: 

- Begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen.  
- Såfremt kommunen forventer ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen, skal dette beskrives og begrundes (også 

selv om der ikke er afvigelse i den samlede anvendelse af tilbud til målgruppen). 
 

      Forventet ændringer  
     2010 2011 2012 2013 

Flere  mindre uændret flere mindre uændret Flere mindre uændret flere mindre uændret Total for mål-
gruppen   x   x   x    

 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 2 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. Ligeledes beskrives 
forventning om ændring i anvendelsen af konkrete institutioner indenfor målgruppen. Se i øvrigt Vejledningen til skabelonen for yderligere. 
 
Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
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Tekstfelt  

 
 
 

11.2 

11.3 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 1 og 2 – De indholdsmæssige krav til tilbud på det sociale område. 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende regionale og kommunale sociale tilbud indenfor rammeaftalen, som kom-
munerne og Region Nordjylland har vedtaget i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
 
11.2.1 Har kommunen ønsker til udvikling af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om 
nye behandlingsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _x__ 
 
I tekstfeltet kan eventuelle ønsker til udvikling eller ændringer af tilbud til målgruppen beskrives. Der svares i forhold til den mere specifikke målgrup-
peinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 
 
 

Tekstfelt 

 
 
 

Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 4 – Forebyggende foranstaltninger og egen opgaveløsning indenfor 
Serviceloven 

 
11.3.1 Set i forhold til 2009 planlægger eller har kommunen gennemført ændringer i sine forebyggende foranstaltninger eller i omfanget af opgaver, 
som kommunen selv løser i tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, så det påvirker Regionens eller andre kommuners forsyningspligt på de områ-
der, som er omfattet af rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  __x_     Hvis ja, besvar venligst punkt 3.2: 
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11.3.2 Beskriv ovenstående ændringer i punkt 3.1, som vurderes at have betydning for efterspørgslen efter tilbud omfattet af rammeaftalen. Beskrivel-
sen skal omfatte henholdsvis det konkrete tiltag, hvornår tiltaget iværksættes, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Der svares i forhold til den mere specifikke målgruppeinddeling, der er angivet under målgruppens hovedoverskrift. 
 

 
Beskrivelse af tiltag: 11.3.3 Beskriv eventuelle mere langsigtede planer på forebyggelsesområdet og egen 

opgaveløsning på tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, herunder status på 
planerne. 
 

 
 Tekstfelt  

11.4 Bekendtgørelsens § 2 stk. 1 punkt 5 – øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen 
 
11.4.1 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeafta-
len og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger så som tiltag som følge af sundhedsaftaler el-
ler planer indenfor kriminalforsorgsområdet m.v.   
 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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11.5 Enkeltmandsprojekter 
 
Kommunen bedes som myndighed overveje, om man har enkeltmandsprojekter, der hensigtsmæssigt kunne sammentænkes i løsninger med andre en-
keltmandsprojekter i regi af rammeaftalerne for at opnå en faglig og/eller ressourcemæssig mere optimal løsning i form af f.eks. øget faglighed og stor-
driftsfordele. 
 

Kommunen bedes aktivt krydse af i relevant ja/nej-felt.   

 
Ja:    ___          Nej:  _x__      Hvis ja specificeres i tekstfeltet, hvilke del-målgruppe projekterne omfatter, samt om der er tale om dag-/døgntilbud og 
antal projekter.   
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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12. Forventninger til institutter og rådgivningsydelser  
I nedenstående skema bedes kommunen sætte kryds ud for de tilbud/ydelser, som kommunen forventer at anvende i 2010 og frem. Der er alene tale 
om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at anvende tilbudet11.  Der sættes kryds ved ønsket anvendelse. 

 
 
 
 

Institution Tilbudstype og  
Lovgrundlag 

Drifts-
herre 

Finansiering  
2010 

Forventes 
2011 

i 
2012 

 
2013 

        

 Døvblindecentret Vejledning – børn § 11 og 
bek. Nr.781 af 6. juli 2006 
 

Region 
Nord-
jylland 

Objektiv  
x 

x 
 

 
x 

 
x 

  Specialrådgivning/ 
konsulentbistand til voks-
ne § 12.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 Aalborgskolen Småbørnsvejledning og  
–rådgivning § 11  
 

Region 
Nord-
jylland 

Objektiv  x  x  x  x 

 Høreinstituttet 1.a. Generel rådgivning og 
information12 13 §§ 10 og 
12. 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

x x x x 

  2.a. Udredning af hørepro-
blemer §§ 10, 12, 112 og 
113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

                                                 
11 En bindende aftale mellem kommunen og Region Nordjylland vil ske på et særskilt aftale-ark for de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnementsordning. 
12 Nummereringen angiver ydelsespakkens nummer i bilag 2 i rammeaftalen for 2009.  
13 På Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi og Taleinstituttet kan mange ydelsespakker tilbydes både efter serviceloven og undervisningslovgivning. Derfor vil mange af de nævnte 
ydelsespakker også indgå den kommunale redegørelse for specialundervisningsområdet. 
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 Institution Tilbudstype og  Drifts- Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag herre 2010 2011 2012 2013 
        

  2.b. Løsning af hørepro-
blemer omkring aktivitet 
og deltagelse i samfundsli-
vet §§ 10, 12, 112 og 113. 

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

  2.c. Udredning afhørepro-
blemer i fht. arbejdsmar-
ked og uddannelse §§ 10, 
12, 112 og 113 

Region 
Nord-
jylland 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 

  2.d. Socialfaglig special-
rådgivning i forbindelse 
med arbejdsmarkedsrela-
terede problemer afledt af 
høreproblemer §§ 10, 12, 
112 og 113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 

  2.g. Cochlea implanterede 
§§ 10, 12, 112 og 113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

  2.h. Tinnitus §§ 10, 12, 
112 og 113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

  Institut for Syn og Tek-
nologi 

1.a. Generel rådgivning og 
information §§10, 11 og 
12.  

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

x x x x 

    

2.a. Småbørnsområdet (0-
6 år) §§ 10, 11, 112 og 
113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 

    

2.b. Skoleelever (6-18 år) 
§§ 10, 11, 112 og 113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 
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 Institution Tilbudstype og  Drifts- Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag herre 2010 2011 2012 2013 
        

    2.c. Unge (18-23 år) §§ 
10, 12, 112 og 113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 

    

2.d. Voksne (18-65 år) – 
integration og fastholdelse 
på arbejdsmarkedet §§ 
10, 12, 112 og 113.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 

    2.e. Voksne (18 - år) §§ 
10, 12, 112 og 113.  
 

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

   2.f. Personer med medi-
cinskoptisk definerede, va-
rige øjenlidelser §§ 10, 12 
og 112. 

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

 Taleinstituttet - Hjer-
neskadecentret 

1.a, 1.b og 2.a. Generel 
rådgivning og information   
og 1. udredning §§ 10, 12 
85, 86 og 102 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

 
2a 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 

  2.b. Tværfaglige optræ-
nings-/rehabiliteringstilbud 
i gruppe §§ 85, 86 og 102. 

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

  2.c. Individuelle tværfagli-
ge optrænings-
/rehabiliteringstilbud §§ 
85, 86 og 102.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

  2.d. Pårørendetilbud §§ 10 
og 12.  
 

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 
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 Institution Tilbudstype og  Drifts- Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag herre 2010 2011 2012 2013 
        

  2.e. Supervision til profes-
sionelle §§ 10 og 12.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst x x x x 

 Taleinstituttet 2.f.1 og 2.f.2. Børn og un-
ge med erhvervet hjerne-
skade § 11.  

Region 
Nord-
jylland 

Takst + 
Abonne-

ment 

x x x x 

 Misbrugsområdet Baggrundstemaet til gra-
vide misbrugere 
 
Gravide kvinder med nu-
værende eller tidligere 
misbrugsproblemer 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

    

  Forebyggende indsats på 
ungdomsuddannelserne 
 
Elever på tekniske skoler, 
produktionsskoler, han-
delsskoler og gymnasier 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

    

  Forældrerådgivning 
 
Forældre og pårørende 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

    

  Kursusvirksomhed og un-
dervisning 
 
 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

    

  Nøglepersonkorps i nord-
jyske kommuner 
 
Kommunerne i Nordjylland 
(minus Aalborg kommune)

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 
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                                              December 2008 
X Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 

 
 Institution Tilbudstype og  Drifts- Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag herre 2010 2011 2012 2013 
        

  Nøglepersonkorps på nord-
jyske ungdomsuddannel-
ser 
 
Lærere, vejledere og lede-
re på ungdomsuddannel-
serne (gymnasium, han-
delsskoler, tekniske skoler 
og produktionsskoler) i 
Nordjylland 

 
 

Træknings-
ret 

    

  Anonym rådgivning, vej-
ledning, udredning og al-
koholbehandling 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 

    

  Rådgivning og vejledning 
om stofmisbrug 

Region 
Nord-
jylland 

Træknings-
ret 
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