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Børne- og Skoleudvalget 
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Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Majbrit Maag Etgen 
 

Hovedstadsregionens afrapporteringer på 

Socialstyrelsens udmeldinger  

 
Baggrund 
Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger skal 

godkendes af kommunerne inden den 19. februar 2016. 

  

Det drejer sig om henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med 

kompleks erhvervet hjerneskade. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen at godkende udmeldingerne.   

 

Sagsfremstilling 
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud 

og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt 

komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. 

  

Socialstyrelsen har, som led i den nationale koordinationsstruktur, udsendt de to første 

centrale udmeldinger.  

  

Udmeldingerne er: 

-      Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. 

-      Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

  

I forbindelse med rammeaftalen skal udmeldingerne afrapporteres samlet for kommunerne 

i hver region. Hovedstadsregionens afrapporteringer på de to udmeldinger skal godkendes 

af kommunerne, hvilket anbefales af KKR.  

  

Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis 

anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne 

i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse 

mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov 

for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser 

(indhold og faglighed). 
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Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre 

udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Disse 

områder kan opsummeres som følgende: 

  

• Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse: 

-      At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og 

vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på 

området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på 

tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, 

at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- 

som specialtilbud, fortsat opretholdes. 

-      At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at 

opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre 

kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling 

mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. 

-      At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne 

ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige 

muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt 

specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på 

området. 

  

• Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

-      At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at 

opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre 

kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem 

kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om 

samarbejde. 

-      At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for 

at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold 

opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages 

en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at 

der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af 

de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven. 

  

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at 

der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for de pågældende områder. 

 

Økonomi/personale 
- 

 

Kommunikation 
I perioden 24. november 2015 til 19. februar 2016 er afrapporteringerne udsendt til politisk 

behandling og godkendelse i alle kommuner og Region Hovedstaden. Afrapporteringerne 

skal være endeligt fastlagt og fremsendt til Socialstyrelsen senest ved udgangen af februar 

2016. Herefter fremsender Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede 

socialområde på vegne af kommunerne og regionen, afrapporteringerne til Socialstyrelsen. 

 

Bilag 
-    Afrapportering_central udmelding_synsnedsættelse_endelig.pdf 

-    Afrapportering_central udmelding_hjerneskade_ endelig.pdf 
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016 
Social- og seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende punktet. 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2016 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte forslaget og indstillede til godkendelse i KB. 
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Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/21499 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  BSU-ØU - Åben sag  
Mødedato:  26.01.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Grosen 
 

Etablering af Dirtjumpanlæg 

 
Baggrund 
En gruppe unge i Hørsholm har i samarbejde med Ungdomsskolen taget initiativ til at 

etablere et dirtjump anlæg i Hørsholm Kommune. Projektet er tidligere præsenteret på 

Børne- og Skoleudvalgets møde 15. december 2015 under punktet Orientering om status 

på Ungerådet. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller at godkende de unges 

etablering af et midlertidigt dirtjump anlæg på sygehusgrunden over for Økonomiudvalget. 

 

Sagsfremstilling 
En gruppe unge har taget initiativ til at etablere et dirtjump anlæg i Hørsholm Kommune. 

Efter Hørsholm Kommune har overtaget sygehusgrunden er det muligt at etablere det 

midlertidige anlæg her. Anlægget vil ligge i det nordøstlige hjørne af sygehusgrunden. 

  

Et dirtjump anlæg kan etableres forholdsvis simpelt og for små midler, idet der er tale om 

en cykelbane, der konstrueres af jord. Etablering af banen sker i samarbejde med 

Ungdomsskolen, som kan bistå med at konkretisere og realisere den praktiske opbygning 

af anlægget og med Center for Ejendomme, som er ansvarlige for at klargøre 

sygehusgrunden.  

  

Fordi banen er midlertidig og etableringen sker i samarbejde med Center for Ejendomme, 

kan der godt træffes beslutning om etablering af banen på trods af, at der endnu ikke 

findes en samlet plan for sygehusgrunden. 

  

Dirtjump er en forholdsvis ny sport og med etablering af det midlertidige anlæg vil det 

være muligt at afprøve interessen for denne sport i Hørsholm. 

 

Økonomi/personale 
De unge vil med få midler selv kunne etablere banen, hvorfor projektet umiddelbart kan 

igangsættes. Foreløbig søges der 5.000 kr. fra UngePenge puljen og der arbejdes på at 

søge fonde. Derudover undersøger de unge muligheden af at kunne etableres sig som 

forening, hvilket også vil betyde et mindre årligt aktivitetstilskud.   
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Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalgsmødet 15. december 2015 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2016 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte forslaget og indstillede til godkendelse i ØU. 
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Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  26.01.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2016 
·         Pernille Halberg Salamon orienterede om, at formanden for Børne- og Skoleudvalget 

ønsker, at følgende punkter kommer på næste møde i BSU: 

o    Samarbejde med True North 

o    Undervisningsdagens længde jf. brev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling 

·         Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at den årlige nationale trivselsmåling pt. gennemføres 

på skolerne. 

·         Annette Wiencken og Alexander Jonsbak gav input fra Børne- og Ungetopmødet i Ålborg 

19. – 20. januar 2016.  

·         Hanna Bohn Vinkel orienterede om planlægning af studietur ifm. ”Fra mursten til 

velfærd”, og BSU foretrækker, at studiebesøg ligger enten d. 8. eller 9. marts 2016.  

·         Hanna Bohn Vinkel orienterede om planlægning af skolerunde, hvor BSU besøger de 

enkelte skoler og har dialog med bestyrelse og ledelse. BSU ønsker, at de fire besøg 

fordeles over to – tre uger. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
1 Åben Afrapportering_central udmelding_synsnedsættelse_endelig.pdf 2086954 
1 Åben Afrapportering_central udmelding_hjerneskade_ endelig.pdf 2086955 
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Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C)  
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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