Bilag 5: Særlige forhold
Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser
I henhold til lov om social service § 9 skal rammeaftalen indeholde udviklingsplaner for
botilbud med mere end 100 pladser. I Syddanmark drejer det sig om Ribelund, der drives af
Esbjerg Kommune.
Under henvisning til vejledningen om rammeaftaler mv. er formålet med udviklingsplanen
at udarbejde et udviklings- og styringsredskab, der sikrer udvikling og fornyelse.
I Region Syddanmark blev der i 2008 på den baggrund udarbejdet en udviklingsplan for
Ribelund, der er et botilbud i Ribe, drevet af Esbjerg Kommune

Ribelund
Ribelund er et bo - og servicetilbud med 13 afdelinger for 140 voksne borgere med forskellige
grader af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
I udviklingsplanen for Ribelund fra 2010 blev der sat fokus på stordriftsfordele på en række
områder og på renovering af de bygningsmæssige rammer.
Esbjerg Kommune oplyser, at Ribelund har fundet en form, hvor stordriftsfordelene bliver
udnyttet optimalt. Samtidig bevares, gennem en decentral styreform med høj grad af
selvstændighed for den enkelte afdeling, det lille bomiljøs særlige fortrin.
Ribelund har i de senere år renoveret de fysiske rammer, så 50 boliger er omdannet til almene
ældreboliger af tidssvarende standard. Ribelund indgår sammen med Esbjerg kommunes
øvrige tilbud i Masterplan for det specialiserede voksenområde. I henhold til masterplanen skal
der arbejdes mod fem strategiske sigtelinier Der arbejdes samtidig med at samle et antal
enkeltmandsforanstaltninger på Ribelund, så personaleressourcerne udnyttes bedre, samt at
der vil skabes større faglighed og bedre arbejdsmiljø. Gennem de seneste år har
efterspørgslen fra andre kommuner været faldende, Ribelunds kapacitet vil blive tilpasset
løbende.

Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede
afdelinger/botilbud
De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud anvendes på tværs af regionerne,
og derfor skal der ske en koordinering af disse tilbud på landsplan. Danske Regioner har
udarbejdet en beskrivelse af de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Beskrivelsen kan findes
på www.regioner.dk/social/rammeaftaler/koordinering.
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
Region Syddanmark driver den sikrede institution Egely, der er målrettet 14-18 årige med dom
til ophold på en sikret institution. Som følge af sænkningen af den kriminelle lavalder i 2010 og
for at undgå varetægtsfængslinger af børn og unge i almindelige arresthuse og fængsler, blev
der i regi af Danske Regioner i 2010 aftalt en udvidelse af pladstallet på landsplan. Heri indgik
en udvidelse med 10 pladser i Syddanmark. Efterspørgslen efter pladserne har imidlertid været
mindre end forventet. På den baggrund er det samlede pladstal på landsplan revurderet. Der
har i 2011 været 20 sikrede pladser samt 5 midlertidige sikrede pladser i Syddanmark. Det er
besluttet, at der indtil videre vil være 22 sikrede pladser i regionen. De sikrede pladser
finansieres ved en kombination af takstbetaling og objektivt finansieret af alle kommuner i
landet efter indbyggertal.
.
Social- og specialundervisningsområdet
Region Syddanmark driver henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, der er
specialskoler for henholdsvis børn og unge med høretab. Skolerne tilbyder også døgn-ophold.
Udgifterne til tilbuddene finansieres delvist ved takster og ved anvendelse af objektiv
finansiering efter indbyggertal på de kommuner, der har adgang til at benytte tilbuddene.
Der har, som følge af nye teknologiske muligheder med Cochlear Implant-operationer, i de
senere år været en vigende efterspørgsel på de to tilbud, og denne udvikling forventes at
fortsætte i de kommende år. Som følge heraf tilpasses kapaciteten på de to tilbud løbende.
Desuden undersøger Region Syddanmark mulighederne for et tættere samarbejde mellem de
to tilbud for at sikre bedst mulige tilbud til borgerne kombineret med så effektiv en
ressourceudnyttelse som muligt, af hensyn til omkostningerne for kommunerne. For at
forbedre planlægningsgrundlaget til disse tilbud fremadrettet, er det aftalt, at kommunerne
fremadrettet, som på det øvrige specialundervisningsområde, den 1. marts indmelder elever til
skolestart den 1. august. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor der var løbende
tilmelding frem til skolestart. Kommunerne vil fortsat kunne framelde elever inden skolestart

frem til 1. august, hvorefter tilmeldingen er bindende og de almindelige opsigelsesbetingelser i
takstprincipperne gælder.

Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere
Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere
Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for
udviklingshæmmede lovovertrædere. Rådet består af 7 faste medlemmer og udtaler sig
vejledende om sanktionsformer og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi
og statsadvokaturer. Regionen varetager sekretariatsfunktionen for samrådet.
Det Fælles Samråd i Syddanmark er gjort permanent fra 2010.
Samrådet er finansieret som abonnementsordning – det vil sige, at kommunerne betaler et
fast beløb årligt pr. borger i den enkelte kommune. Det er en frivillig aftale, som alle
kommuner har tilsluttet sig
Nærmere beskrivelse af samrådet findes på:www.socialsekretariatet.dk

Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere
Regionen organiserer og udfører tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes
vegne. Tilsynene udføres af medarbejdere fra tre regionale og ét kommunalt botilbud.
Tilsynet udgår fra tre botilbud, hvor mange af de anbragte udviklingshæmmede
lovovertrædere bor. Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår,
ikke begår ny kriminalitet, samt sætter en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer
for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse samt samarbejdsformen med kommunerne.
Kommunernes myndighedsansvar er fastholdt gennem aftalen. Der er tale om en frivillig
aftale, som alle kommuner, bortset fra Vejle og Faaborg-Midtfyn er tilsluttet – Nyborg
Kommune dog efter konkret aftale om den enkelte borger. Tilsynet er takstfinansieret.
Nærmere beskrivelse af tilsynet findes på:www.socialsekretariatet.dk

