BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD
Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og
sikrede afdelinger.
SOCIALE TILBUD
Målgrupperne til de lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud er som udgangspunkt borgere
med fysisk og psykisk handicap.
På landsplan er der samlet set tre tilbud, der udbyder lands- og landsdelsdækkende tilbud.
I oversigten nedenfor fremgår de lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud fordelt på hvilken
region tilbuddet er beliggende i, kort beskrivelse af tilbuddet samt forventede antal pladser i 2013.
Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud
Tilbud

Beliggenhed

Kofoedsminde
Kolonien Filadelfia
Center for Døve

Beskrivelse

Antal pladser
i 2013
*
*
52

Region Sjælland
Region Sjælland
Hovedstadsregionen Beskyttet beskæftigelse (§103)
Aktivitets- og samværstilbud
63
(§104)
Midlertidigt botilbud (§107)
5
Botilbud (§108)
68
Lov om almennyttige boliger §§
26
105 og 185b/§ 85
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi
2013, Fælleskommunale sekretariater i de 5 regioner, 2012.
Note: Opgørelser over kapacitet på lands- og landdelsdækkende sociale tilbud beliggende i den
sjællandske region udestår på nuværende tidspunkt. Opgørelserne forventes modtaget i april
2012.

Center for Døve forventer i 2013 at opjustere antal botilbudspladser med én, og forventer desuden
i 2014 at opjustere med én plads yderligere, således at de fra 2014 og frem forventes at have
sammenlagt 95 botilbudspladser. 26 boliger er overgået fra § 108 tilbud til kollektiv boform efter
lov om almennyttige boliger §§ 105 og 185b - borgerne modtager pædagogisk støtte jf. Lov om
social service § 85.
Forventningerne til efterspørgslen efter lands- og landsdelsdækkede sociale tilbud hos de 29
kommuner i hovedstadsregionen er gennemgående et uændret behov. Således venter knap fire
femtedele en uændret efterspørgsel, mens en tiendedel forventer et fald. En markant større andel
mellemstore kommuner og kommuner med lav urbanisering forventer et fald i efterspørgslen
efter denne type tilbud. Denne tendens er tilsvarende tydeligst hos kommuner geografisk placeret
i Nord.
E FTERSPØRGSEL I ØVRIGE REGIONER
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Kommunerne i de midtjyske-, nordjyske- og syddanske regioner forventer generelt et uændret
forbrug af pladser på lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud. 1
SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD
Målgrupperne til de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud er som
udgangspunkt borgere med fysisk handicap, herunder især syns- og/eller hørehandicap.
På landsplan er der samlet set otte tilbud, der udbyder lands- og landsdelsdækkende
specialundervisning.
I oversigten nedenfor fremgår de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud fordelt
på hvilken region tilbuddet er beliggende i, kort beskrivelse af tilbuddet samt forventede antal
pladser i 2013.

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud
Tilbud

Beliggenhed

Center for Døvblindhed og Region Nordjylland
Høretab

Center for Høretab 2

Region Syddanmark

Beskrivelse
Aktivitetsog
samværstilbud
(§104)
Midlertidigt ophold
(§ 107)
Længerevarende
ophold (§ 108)
Specialbørnehave (§
32)
Aflastning til børn (§
66 nr. 6)
Specialundervisning
af børn og unge (§
20, stk. 3, 1.)
Døgninstitutioner (§
67 stk. 2)
Døgninstitution (§67
stk. 2)
Specialpædagogisk
bistand
til
førskolebørn (§20,

Antal pladser i 2013
31
11
27
8
10
47
7
12
-
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Indberetninger om den forventede efterspørgsel efter sociale tilbud udestår på nuværende tidspunkt fra den sjællandske region.
Indberetningerne forventes modtaget i april 2012.
2
Der vil sandsynligvis ske en nedjustering af pladstallet på Center for Høretab, men dette er endnu ikke fastlagt (12.03.12). Der resterer blandt
andet en opfølgning på de tilbagemeldinger Region Syddanmark har modtaget fra kommunerne per 1. marts 2012 om forventede elever på de to
specialskoler i 2012-13.
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Nyborgskolen

Region Syddanmark

stk. 3, 2.)
Specialundervisning
for voksne (§ 1, stk.
3)
Botilbud
til
længerevarende
ophold (§ 108)
Botilbud
til
længerevarende
ophold (§ 108)

18

6

12

Synscenter
Refsnæs, Region Sjælland
Synscenter
*
Refsnæs/Rådgivning
Instituttet for Blinde og Hovedstadsregionen Midlertidigt ophold
17
Svagsynede
(§ 107)
Længerevarende
7
ophold (§ 108)
Længerevarende
19
ophold (§ 85/§ 104)
Erhvervsuddannelser
21
STU
11
Synsrehabilitering
14
Børneklinikken
Hovedstadsregionen Undervisning
og
Efterspørgselsdrevet*
rådgivning
Skolen på Kastelsvej
Hovedstadsregionen Undervisning
37
Geelsgårdsskolen
Hovedstadsregionen Undervisning (§ 20
81
stk. 2)
Aktivitetsog
samværstilbud
11
(§104)
Klubtilbud (§ 36)
67
Døgntilbud (§ 66 nr.
7
6)
Aflastning til børn (§
7
66 nr. 6)
Ungdomsuddannelse
21
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi
2013, Fælleskommunale sekretariater i de 5 regioner, 2012.
Note: Børneklinikken er et efterspørgselsdrevet ambulant tilbud, der som udgangspunkt ikke
arbejder med en fast kapacitet i antal pladser eller antal forløb.
Note: Opgørelser over kapacitet på lands- og landdelsdækkende specialundervisningstilbud
beliggende i den sjællandske region udestår på nuværende tidspunkt. Opgørelserne forventes
modtaget i april 2012.
Center for Døvblindhed og Høretab er en fusion af tidligere Døvblindecentret og Aalborgskolen.
Den anførte kapacitet i oversigten ovenfor omfatter således centeret samlet set, men er fordelt på
flere adresser. Derudover har centeret aflastningskapacitet svarende til 1.140 enheder per år. Der
er ikke meldt om planlagte kapacitetsændringer på Center for Døvblindhed og Høretab.
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Region Syddanmark oplever nogle styringsmæssige udfordringer i forhold til kapaciteten på Center
for Høretab og Nyborgskolen Region Syddanmark. Der arbejdes fortløbende på at forbedre
planlægningsgrundlaget for at træffe de nødvendige beslutninger omkring de to skolers fremtid.
Der iværksættes aktuelt en høringsrunde i forhold til den forventede efterspørgsel for skoleåret
2012/2013. Desuden ønsker Region Syddanmark i højere grad at tilbyde de midlertidige forløb i §
107 pladser, og ønsker derfor at indgå en aftale om mere fleksibel anvendelse af pladser efter
henholdsvis § 107 og § 108, afhængig af kommunernes aktuelle efterspørgsel på de enkelte tilbud.
Børneklinikken oplyser, at kommunernes efterspørgsel efter kurser har været relativ stabil de
seneste år, men derimod har klinikken oplevet et mindre fald i antallet af udredninger grundet
kommunernes skærpede visitation, samt at udredning om hørelse og motorik er overgået til
audiologiske afdelinger og lokalt regi. Desuden forventes, at et følge af kommunernes stigende
fokus på tidlig indsats vil være, at flere småbørn med særlige vanskeligheder indstilles til
Børneklinikken.
Skolen på Kastelvej er fusioneret med Langelineskolen, og antallet af pladser har fundet et stabilt
leje sammenlignet med forventningerne til kapaciteten i tidligere år.
Geelsgårdsskolen har gennemgået en del ændringer siden 2011, hvor antal pladser på
undervisning, aktivitets- og samværstilbud, klubtilbud samt aflastning til børn er nedjusteret med
henholdsvis otte, fire, to og én plads. Derimod er antal pladser til ungdomsuddannelse i perioden
opjusteret med ti pladser.
Langt hovedparten af kommunerne i hovedstadsregionen vurderer, at efterspørgslen efter landsog landsdelsdækkende specialundervisningstilbud vil være uændret, mens knap en tiendedel af
kommunerne venter et fald i efterspørgslen. Særligt mellemstore kommuner og kommuner med
lav urbanisering forventer en faldende efterspørgsel.
E FTERSPØRGSEL I ØVRIGE REGIONER
Kommunerne i de midtjyske-, nordjyske- og syddanske regioner forventer generelt et uændret
forbrug af pladser på lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud.3
SIKREDE AFDELINGER
Målgrupperne til de lands- og landsdelsdækkede sikrede afdelinger er som udgangspunkt unge
med varetægtssurrogat/ungdomssanktion, unge, der vurderes at være til akut fare for sig selv eller
andre, samt unge med øvrige sværre sociale problemstillinger.
På landsplan er der i 2013 samlet set otte sikrede afdelinger.
I oversigten nedenfor fremgår de sikrede afdelinger fordelt på hvilken region tilbuddet er
beliggende i, kort beskrivelse af tilbuddet samt forventede antal pladser i 2013.
Oversigt over lands- og landsdelsdækkede sikrede afdelinger
Tilbud

Beliggenhed

Beskrivelse

Antal pladser i 2013

3

Indberetninger om den forventede efterspørgsel efter specialundervisnings tilbud udestår på nuværende tidspunkt fra den sjællandske region.
Indberetningerne forventes modtaget i april 2012.
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”Sikret
afdeling
Brønderslev”
Koglen

i Region Nordjylland
Region Midtjylland

Grenen

Region Midtjylland

Egely

Region Syddanmark

- særlig sikret afdeling,
objektiv
og
takstfinansieret bo-del
- sikret afdeling og
særlig sikret afdeling
skole
Bakkegården
Region Sjælland

Sikret
nr. 6)
Sikret
nr. 6)
Sikret
nr. 6)
Sikret
nr. 6)
Sikret
nr. 6)

afdeling (§ 66
afdeling (§ 66
afdeling (§ 66
afdeling (§ 66

8
15
38
17

afdeling (§ 66
5

Andet
9

Sikret afdeling (§ 66
*
nr. 6)
Stevnsfortet
Region Sjælland
Sikret afdeling (§ 66
*
nr. 6)
Sølager
Hovedstadsregionen Sikret afdeling (§ 66
26
nr. 6)
Sønderbro
Hovedstadsregionen Sikret afdeling (§ 66
18
nr. 6)
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi
2013, Fælleskommunale sekretariater i de 5 regioner, 2012.
Note: Opgørelser over kapacitet på sikrede afdelinger beliggende i den sjællandske region udestår
på nuværende tidspunkt. Opgørelserne forventes modtaget i april 2012.
”Sikret afdeling i Brønderslev” er en nyoprettet sikret afdeling i den nordjyske region, der
forventes opstartet fra 1. september 2012. Denne institution var oprindeligt planlagt til 10 pladser,
men grundet en faldende efterspørgsel efter sikrede pladser, er kapaciteten allerede inden
ibrugtagning reduceret med 2 pladser.
Koglens 38 pladser er henholdsvis 19 pladser åbne og 19 er sikrede pladser, og af Grenens 15
pladser er 5 åbne og 10 sikrede pladser.
Sølager har siden 2011 nedjusteret antallet af pladser med to pladser. I 2011 etablerede Sølager et
undervisningstilbud for de indskrevne på opholdstilbuddet. Antallet af undervisningspladser er
ligeledes 26.
Sønderbro har opgivet en planlagt opjustering med otte pladser i 2012, og beholder kapaciteten på
18 pladser.
Flertallet af kommunerne i hovedstadsregionen vurderer, at behovet for pladser på sikrede
afdelinger vil være uændret. Dog forventer omkring en tiendedel af kommunerne et fald, og en
tiendedel en stigning i efterspørgslen. Især kommuner med høj urbanisering vurderer, at de har et
stigende behov for pladser på sikrede afdelinger. Derimod venter særligt de store kommuner et
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fald i efterspørgslen, ligesom det alene er kommuner geografisk placeret i Midt og Syd, der
forventer et fald.
Enkelte kommuner fremhæver, at der har været et fald i domstole og anklagemyndigheders brug
af varetægtsfængslinger på de sikrede afdelinger, og dette til trods for at antallet af sigtelser ikke
tilsvarende er faldet.
Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt foregår en landspolitisk proces, om hvorvidt
der generelt er for mange sikrede pladser, idet flere tilbud ikke har fuld belægning. På nuværende
tidspunkt er der derfor en vis usikkerhed om, hvorvidt antallet af pladser af sikrede afdelinger
fremadrettet vil blive reduceret på landsplan.
E FTERSPØRGSEL I ØVRIGE REGIONER
Kommunerne i den midtjyske region og den nordjyske region forventer generelt et uændret
forbrug af pladser på lands- og landsdelsdækkende sikrede afdelinger.
Kommunerne i den syddanske region forventer et mindre fald på en til tre pladser på lands- og
landsdelsdækkende sikrede afdelinger.
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