Bilag 3: Kategorisering af tilbud
Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af det nye
rammeaftalekoncept, men det vil især være de tilbud, som kommunerne og regionen
samarbejder om (køb og salg), der skal behandles i den samlede rammeaftale.
Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: højt specialiserede tilbud med
regional betydning, klyngetilbud og lokale specialiserede tilbud:
De højt specialiserede tilbud med regional betydning er kendetegnet ved:
En lille målgruppe og/eller behov for et særligt, højt fagligt specialiseret tilbud.
For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end et
mindre antal (nabo-) kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig
udover regionsgrænsen (lands- og landsdelsdækkende tilbud).
Tilbuddenes opgave inden for denne kategori er, udover det nævnte i de to andre kategorier,
at der her er tale om en særlig afgrænset specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig
indsats, og det er tilbud, hvor kommunerne samlet har en særlig interesse i at medvirke til den
faglige udvikling.
De specialiserede klyngetilbud ligner i udgangspunktet de lokale specialiserede tilbud.
Forskellen er dog, at målgruppens størrelse og bredde er lidt mindre snæver, og dermed er
kundegrundlaget for at drive de pågældende tilbud større end for de højt specialiserede tilbud
med regional betydning. Der kan derfor være behov for at samarbejde i et større geografisk
område end den enkelte kommune.
Udover at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs - eller hverdagsfunktioner, er der i
disse tilbud tillige behov for særlig indsats som f.eks. socialkompenserende indsatser og eller
specialpædagogiske/behandlingsmæssige indsatser.
De specialiserede lokale tilbud er karakteriseret som tilbud, der drives af kommunerne, og
hvor målgruppen oftest har en stor bredde. Dermed er der et stort kundegrundlag. Det kunne
være bofællesskaber, værksteder, specialbørnehaver m.v. Opgaven for tilbuddene er at
bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs – eller hverdagsfunktioner. Der kan være
behov for en mindre behandlingsmæssig eller specialpædagogisk støtte.
Vejledende kategorisering af tilbud
Socialdirektørforum har foranlediget, at der er udarbejdet en kategoriseringsmodel for
specialisering af tilbuddene med objektive kriterier for hver af de tre kategorier. Denne
kategoriseringsmodel har dels haft til formål at pre-kategorisere alle tidligere

rammeaftalebelagte tilbud og herigennem vejlede kommunerne og regionen i forhold til,
hvordan de efterfølgende vurderer og endeligt kategoriserer egne tilbud dels understøtte, at
vurderinger i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark sker på et ensartet grundlag. De
objektive kriterier, der har ledt frem til pre-kategorisering, er:
De højt specialiserede tilbud med regional betydning er pre-kategoriseret som tilbud med:
En ydelse med takst over 2000 kr. pr. døgn og
1. at tilbuddet sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen), eller
2. at tilbuddet sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner.
De specialiserede klyngetilbud, er pre-kategoriseret som tilbud:
Der ikke opfylder de objektive kriterier for de højt specialiserede tilbud med regional betydning
samt ikke er § 103 tilbud.
De specialiserede lokale tilbud, er pre-kategoriseret som tilbud:
Der er lokale tilbud og som anvendes af driftskommunen samt alle tilbud efter Servicelovens §
103 tilbud (beskyttet beskæftigelse).

Endelig kategorisering af tilbud
Kommunerne og Region Syddanmark har modtaget oversigter med pre-kategorisede tilbud, og
har efterfølgende vurderet kategorisering af egne tilbud. I denne vurdering har kommunerne
og Region Syddanmark kunnet inddrage andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering
og kompleksitet mv.
Bilag 4 indeholder en oversigt over alle tilbud med angivelse af om tilbuddet anses for at være
et lokalt, et klynge- eller højtspecialiseret tilbud med regional betydning.

