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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Social- og Sundhedsudvalget 

Bevilling : Finansiering 

Center:  Center for Sundhed 

 

Emne:  Kommunikationscentret  - Kompenserende specialundervisning  

Forslag nr.   1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget     

Merudgift 600 600 600 600 

Afledt mindreudgift 0 0 0 0 

Nettoudvidelse 600 600 600 600 

  - heraf udvidelse på løn 575 575 575 575 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget:  

Forslaget indebærer en varig udvidelse af Kommunikationscentret (KC) med en 1,25 audiologopæd for at 
Kommunikationscentret forsat kan løse de lovgivningsmæssige forpligtigelser på området, herunder bidrage til 
samarbejdet med øvrige aktører i kommunen.  

 

Baggrund 
KC yder kompenserende specialundervisning i forhold til borgere med erhvervede eller medfødte funktionsnedsættelser 
indenfor områderne: syn-, høre- og tale/stemmevanskeligheder, hjerneskade, ordblinde/læse-, skrive- og 
matematikvanskeligheder, særligt tilrettelagt undervisning, undervisning i brug af tekniske hjælpemidler samt 
Ressourcevejen. 
KC har fokus på at sikre, at borgere med funktionsvanskeligheder kan bevare, stabilisere og udbygge deres 
færdigheder. Der er tale om en undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin 
funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse sine funktionsnedsættelser og 
særlige metoder eller hjælpemidler, der kan kompensere for problemerne. Tilbuddet skal give deltageren nye 
muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet. jf. Lov om specialundervisning for voksne. 

Derudover indgår KC i stadig større grad ved løsningen af flere af kommunens rehabiliteringsopgaver. KC er således en 
vigtig del af flere af kommunens indsatsområder og politiker. 

I 2016 leverede KC i alt 7.005 cpr.-relaterede ydelser til 5.767 borgere på Bornholm. 

 

KC på Bornholm har en kommunal rammebevilling, som ikke har været justeret i 10 år, hverken som følge af stigningen 
i antallet af borgerhenvendelser på de klassiske områder eller som følge af de nye indsatsområder.  
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Stigningen af henvendelser er særlig tydelig på høreområdet med en stigning på 30 % i løbet af de sidste 10 år. Den 
kompenserende undervisning på området er desuden blevet langt mere omfattende på grund af øget kompleksitet i 
hørerehabiliteringen (mere avancerede apparater, betjening og tilkobling til andre devises). 

Stigningen på hjerneskadeområdet er på 50 %  i løbet af de sidste 10 år. Ydelserne på hjerneskadeområdet er lighed 
med KC’s andre specialer en kommunal forpligtigelse, hvor retskrav, lovgivning og vejledning er blevet betydeligt 
skærpet inden for de sidste par år. På hjerneskadeområdet ses desuden en stigning i forbindelse med et øget fokus fra 
Erhverv og Beskæftigelse på rehabilitering pga lovgivningsmæssige krav. KC indgår med sin specialviden i det 
tværfaglige arbejde. I 2015 havde KC således 20 forløb, hvor rehabilitering med henblik på erhvervsafklaring var i 
hovedsæde mod næsten ingen for få år siden. Forløb af denne karakter har ikke tidligere været omfattet  direkte af 
lovgrundet for KC og er således ikke en lovgivningsmæssig kerneydelse indenfor den kompenserende 
specialundervisning. På andre Kommunikationscentre er det ofte en ydelse, som købes supplerende.   

 

Stigningen i antal henvendelser er hidtil søgt løst via omorganiseringer og effektiviseringer på områderne. Dette er 
imidlertid ikke længere muligt og har servicemæssige konsekvenser jf. nedenstående.  

 

Opprioriteringsforslag vil styrke områderne hjerne/syn, høre og hjerneskade, så KC fortsat kan leve op til de 
lovgivningsmæssige forpligtigelser og samtidig medvirke til, at Bornholms Regionskommune lever op til kriterierne 
indenfor den rehabiliterende organisation og Bornholms udviklingsstrategi ”Et godt og aktivt liv for alle”. 

 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  

En opprioritering på 600.000 kr. vil betyde, at KC fortsat kan løse sine lovgivningsmæssige forpligtigelser på området og 
fortsat indgå som en vigtig medspiller i den samlede politik og indsats inden for området. 

Hvis en opprioritering ikke tilgodeses, vil det stigende antal henvendelser betyde, at KC ikke kan leve op til de faglige 
krav og anbefalinger for området (Sundhedsstyrelsens Visitationsretningslinjer, Forløbsprogram for rehabilitering af 
voksne med erhvervet hjerneskade samt Centrale Vejledninger fra KL). 
Borgere vil kunne mærke dette som en serviceforringelse fx, ved lange ventelister eller mindre smidig sagsbehandling, 
korte forløb/mangelfulde forløb. 

Der vil samtidig ske en opgaveforflytning til andre områder (ældreområdet, Psykiatri og handicap samt 
beskæftigelsesområdet) og behov for tilkøb af ydelser fra og transport til kommunikationscentre på den anden side af 
vandet!  
 

Konsekvenser for delmål:  
 

Andre bemærkninger til forslaget:  

Der er klare økonomiske og servicemæssige fordele ved at forsøge at løse de kommunale opgaver så tæt på borgeren 
og de kommunale samarbejdspartnere som muligt.  

For et relativt lille beløb vil man kunne spare en del i tilkøb af ydelser, som KC fagligt kan løfte på Bornholm.  
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10  Udviklingen i den kompenserende specialundervisning 
på Kommunikationscentret  
54.06.00A00-0001 
 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 
Social- og Sundhedsudvalget 28-08-2017 10  

Hvem beslutter 

Social- og Sundhedsudvalget beslutter  

Resumé 

Aktiviteten i Kommunikationscentret har gennem de seneste år været markant stigende uden 
tilførsel af ekstraressourcer, men imødegået via effektiviseringer mv. Dette er imidlertid ikke 
længere muligt og konsekvensen heraf er blevet afdækket.   

Indstilling og beslutning 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 

• at konsekvenserne ved en fastholdelse af Kommunikationscentrets budget i 2018 tages til 
efterretning 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017: 

Taget til efterretning, og problematikken oversendes til budgetforhandlingerne. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
Kommunikationscentret (KC) yder kompenserende specialundervisning til borgere med 
erhvervede eller medfødte funktionsnedsættelser indenfor områderne: Syn-, høre- og tale/ 
stemmevanskeligheder, hjerneskade, ordblinde/læse-, skrive- og matematikvanskeligheder. 
Kommunikationscentret yder ligeledes særligt tilrettelagt undervisning, undervisning i brug af 
tekniske hjælpemidler samt Ressourcevejen. Kommunikationscentret har fokus på, at borgere 
med funktionsvanskeligheder kan bevare, stabilisere og udbygge deres færdigheder, jf. Lov om 
specialundervisning for voksne.  

Kommunikationscentret bidrager endvidere i stadig stigende grad i forbindelse med 
kommunale rehabiliteringsforløb.   

 

Kommunikationscentret har fokus på at kunne leve op til de lovgivningsmæssige forpligtigelser 
på området og samtidig medvirke til, at Bornholms Regionskommune lever op til kriterierne 
indenfor den rehabiliterende organisation og Bornholms udviklingsstrategi ”Et godt og aktivt liv 
for alle”. 

 

Aktivitetsudviklingen 

Kommunikationscentret har gennem de seneste 10 år oplevet et generelt stigende antal 
henvendelser fra borgere. Stigningen skyldes dels den demografiske udvikling dels at 
Kommunikationscentret bidrager med sin specialistviden i et stigende antal 
rehabiliteringsforløb.   
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Stigningen i henvendelser er særlig tydelig på høreområdet med en stigning på 30 % på den 
kommunale del af området, hvor kommunen har myndighedsansvaret.  Den kompenserende 
undervisning på området er desuden blevet langt mere omfattende på grund af kompleksiteten 
i hele hørerehabiliteringen (mere avancerede apparater, betjening og tilkobling til andre 
devises). 

 

Stigningen på hjerneskadeområdet er på 50 %, ligeledes i løbet af de sidste 10 år.  

Ydelserne på hjerneskadeområdet er lighed med Kommunikationscentrets andre specialer en 
kommunal forpligtigelse, hvor retskrav, lovgivning og vejledning er blevet betydeligt skærpet 
inden for de sidste par år. Sundhedsstyrelsen udsendte således i december 2014 nye 
retningslinjer for visitation på hjerneskadeområdet, med bl.a. en ændring i ansvarsfordeling 
mellem kommune og region samt krav til kvalifikationer, uddannelse mv. (Jf. udvalgets 
behandling af indsatsen på hjerneskadeområdet på møder henholdsvis den 23.5.2015 og 6.6 
2016.) 

 

Indenfor hjerneskadeområdet ses desuden et stigende antal henvendelser fra ’Erhverv og 
Beskæftigelse’ på rehabilitering som følge af lovgivningsmæssige ændringer på 
beskæftigelsesområdet.  Hvor Kommunikationscentret for få år siden næsten ikke havde nogle 
forløb, hvor erhvervsafklaring var i hovedsæde leverede Kommunikationscentret i 2015 ydelser 
i 15 forløb, hvor rehabilitering med henblik på erhvervsafklaring var i hovedsæde. 
Kommunikationscentret har leveret indsatsen uden tilførsel af ekstra ressourcer, selv om forløb 
af denne karakter ikke er en lovgivningsmæssig kerneydelse indenfor den kompenserende 
specialundervisning. På andre Kommunikationscentre er det en ydelse, som købes 
supplerende.   

 

Kapacitet og ressourcer 

Den markante stigning i henvendelser indenfor Kommunikationscentrets fagområder og de 
skærpede centrale retningslinjer har igennem en årrække været imødegået via 
effektiviseringer, samdrift af flere lovgivningsområder og innovative løsninger. Dette er 
imidlertid ikke længere en mulighed. 

Uden tilførsel af ekstraressourcer vil det stigende antal henvendelser betyde, at 
Kommunikationscentret ikke kan leve op til faglige krav og anbefalinger. Borgerne vil mærke 
dette som en serviceforringelse fx, ved lange ventelister eller mindre smidig sagsbehandling 
samt korte/mangelfulde forløb. Ligeledes vil der ske en opgaveforflytning fra 
Kommunikationscentret til andre områder (Ældreområdet, Psykiatri og handicap samt 
Beskæftigelsesområdet) og der vil være behov for befordring og tilkøb af ydelser fra 
kommunikationscentre udenfor Bornholm.  
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Der er således økonomiske og servicemæssige fordele ved at øge kapaciteten i 
Kommunikationscentret.   

En varig udvidelse med 1,25 audiologopæd vil betyde, at Kommunikationscentret forsat kan 
løse de lovgivningsmæssige forpligtigelser på området, herunder bidrage til samarbejdet med 
øvrige aktører i kommunen.  

Med denne udvidelse vil kommunen kunne spare en del i tilkøb af ydelser, som 
Kommunikationscentret fagligt kan løfte med en tilpasning af kapaciteten.   
 
Det skal bemærkes, at behovet for en udvidelse i Kommunikationscentret har været drøftet og 
er godkendt af Kommunikationscentres bestyrelse.    

Økonomiske konsekvenser 

En udvidelse med 1,25 audiologopæd i Kommunikationscentret beløber sig til 600.000 kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

 
 


