Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv.
Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om
tilbudsviften
Opbygning:
1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold til
kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2011/2012).





Ved vurdering af behov for dag- og døgntilbud menes det samlede behov, både indenfor og udenfor
egen kommune
Herefter bedes det vurderet, hvor stor en del af dette behov, der forventes dækket udenfor
kommunens egne tilbud (herunder tilbud, som kommunen har generel driftsaftale med).
Der skal ikke skelnes mellem, om tilbud udenfor egen kommune drives af region eller anden
kommune
Der skal ikke skelnes mellem om tilbud udenfor egen kommune drives af egen region eller anden
region

2. ”Fri-tekst”
Hvis kommunen vurderer, at der er særlige forhold, som gør sig gældende omkring den enkelte målgruppe i
forhold til målgruppens retning, kommunens strategi, indsats mv., beskrives det i ”fri-tekst” felterne.
3. Overvejelser om tilbudsviften
Kommunens/regionens overvejelser om tilbudsviften beskrives.

Vejledning:
Kommunen bedes i forbindelse med afkrydsningen tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som
registreres i kommunen. Ligeledes bedes kommunen tage højde for eventuelle problemstillinger i forhold til
ventelister i den konkrete afkrydsning.



Specifikke tendenser indenfor de underordnede målgrupper (f.eks. i forhold til stigende forekomst af
bestemte diagnoser) angives i ”fri-tekst” delen.
På de områder, hvor borgeren selv henvender sig uden forudgående visitation (forsorgshjem,
krisecentre, specialundervisning), spørges der til kommunens oplevelse og vurdering af
kapacitetsbehov.

Udfyldte dokumenter sendes til kabi@viborg.dk senest 23. januar 2012. Husk at angive kommunenavn i dokumentets
filnavn.

Angiv kommunenavn:

Herning Kommune – Social, Sundhed og Beskæftigelse
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1. Afkrydsningsskema:
Forventet behov for pladser
udenfor
kommunens eget regi

1. Voksne med sindslidelser

x

2. Voksne med psykisk handicap:
Autisme
ADHD
Udviklingshæmmede
Udviklingshæmmede m/ dom
Andre

x
x
x
x
x

3. Voksne med fysisk handicap:
Senhjerneskade
Andre
4. Personer med stofmisbrug

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

Stigende

Faldende
x
x
x
x

x

x
x

Døgntilbud

x

x

x

Uændret

Faldende

x

x

5. Hjemløse og personer med særlige
sociale problemer

Stigende

Uændret

Faldende

Stigende

Uændret

Målgrupper
Marker med X - hver målgruppe for sig i relation
til henholdsvis:
Dagtilbud
- Døgntilbud
Forventet behov for pladser udenfor
kommunens eget regi

Faldende

Dagtilbud

x

x
x

x

x
x

6. Voldsramte kvinder
7.a. Voksne med behov for tilbud på:
taleområdet
høreområdet
synsområdet
hjælpemiddelområdet

x
x
x
x

x
x
x
x

7.b. Børn med behov for tilbud på:
taleområdet
høreområdet
synsområdet
hjælpemiddelområdet
8. Børn og unge med nedsat fysisk
funktionsevne
9. Børn og unge med nedsat psykisk
funktionsevne:
Autisme
ADHD
Udviklingshæmmede
Udviklingshæmmede m/ dom
Andre
10. Børn og unge med behov for
ophold på sikrede institutioner
11. Lands- og landsdelsdækkende
tilbud- og undervisningstilbud

x

x

x

x
x

12. Almenboliger (lovbestemt spørgsmål)
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Stigende

Døgntilbud
(Det samlede
forventet behov)

Uændret

Dagtilbud
(Det samlede
forventet behov)

2. Fri-tekst:
Med udgangspunkt i den konkrete afkrydsning fra afkrydsningsskemaet, bedes kommunen beskrive evt.
særlige forhold, som gør sig gældende omkring den enkelte målgruppe, herunder:
retning, som kommunen ser målgruppen bevæge sig i.
strategi, indsats, status
forebyggende tiltag for målgruppen
Hvis på ”lang sigt” (2014 og 2015) er anderledes, skitseres det også. (skriv i det hvide felt)

1. Voksne med sindslidelser
2. Voksne med psykisk handicap

Der bliver behov for flere botilbudspladser uden døgndækning inden for autismeområdet.
I forhold til dagstilbud er der på autismeområdet et stigende antal borgere med behov, men fordi der i
stigende grad visiteres til halvtidspladser, er behovet for pladser ikke stigende.
Herning Kommune erfarer, at voksne udviklingshæmmede lever længere og med øgede plejebehov til følge,
hvorfor der arbejdes hen i mod at udvikle matchende botilbud eller geare nuværende tilbud til at matche
behovet.
Yngre udviklingshæmmede, der får bevilget en Bofællesskabsydelse, er tilbøjelige til at blive boende, også
hvis deres behov for støtte ændres til minimal eller ikke eksisterende. Dette fordi de har en lejekontrakt og
ikke har lyst til at flytte. Herning Kommune arbejder for at finde en løsning, hvor bofællesskaber fortsat kan
sikre høj faglig kvalitet og et passende antal pladser til at modsvare behovet.
Der er en del af målgruppen yngre udviklingshæmmede, som er bevilget § 103, hvor der i stedet med fordel
kan arbejdes hen i mod etablering af skånejobs. Desværre modsvarer arbejdsmarkedet ikke dette behov.
Der arbejdes projektorienteret med at levere bostøtte § 85 til en blandet målgruppe herunder
senhjerneskadede, personer med autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmmede.
Herning Kommune forventer i 2012 at udvikle og videreudvikle tilbud til borgere med ADHD.

3. Voksne med fysisk handicap

4. Personer med stofmisbrug

5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer

6. Voldsramte kvinder

7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet

7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet

8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne
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9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne

10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner

11. Lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud

12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål)
Herning Kommune vil over den næste budgetperiode 2012-2015 bygge ca. 20 boliger inden for det
specialiserede område.
Der mangler egnede boliger på området. Herning Kommune ønsker at opfylde de behov, der er for flere
egnede boliger og hermed nedbringe ventelisterne.
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3. Kommunens/regionens overvejelser om tilbudsviften
Tilpasning/ændring af kapacitet
Hvis kommunen/regionen har planer om tilpasning/ændring af kapacitet (herunder oprettelse/nedlæggelse
af tilbud) på et eller flere tilbud i forhold til 2012, angiv venligst: (skriv i det hvide felt)
-

Navn og målgruppe for tilbud:
Hvori tilpasningen/ændringen består:
Begrundelse for tilpasning/ændring:

Rosenholm: Et tilbud bygget efter § 105 stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig
nedsat psykisk og fysisk funktionsevne (personer, der er udviklingshæmmede) med støtte fra
Servicelovens § 83 og 85. Rosenholm udvides med 12 pladser, der forventes at være indflytningsklar
ultimo 2012. Der udvides desuden med 12-16 dagcenterpladser, Serviceloven § 104, forventet
ibrugtagning 1/2 2013.
Skovlyset: Et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud. Tilbuddet udvides med 8 pladser. Forventet
ibrugtagningstidspunkt 1/3 2013.
Tilpasning/ændring af takst:
4. Hvis kommunen/regionen har planer om tilpasning/ændring af taksten på et eller flere tilbud i forhold til
2012, angiv venligst: (skriv i det hvide felt)
-

Navn og målgruppe for tilbud:
Hvori tilpasningen/ændringen består:
Begrundelse for tilpasning/ændring:
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